
اصفهان نخستین استان پیشرو در صنعت پست 

 پرهیز از ریخت و پاش و کدورت

 »هم اتاقی« 
 در بازار 
موسیقی

مدیرکل پست استان اصفهان خبر داد؛

توصیه های مهم رهبر انقالب درباره انتخابات

 ثبت نام مدارس
3 جلو افتاد

 حضور نظامی ایران
2 در سوریه دروغ است

ارزان ترین مقصد گردشگری 
جهان کجاست؟ 8

3

5

 گرانی و تورم
با شعار حل نمی شود

قالیباف با بیان اين که نمي ش��ود عزي��زي، هرچقدر محترم، 
متدين، انقالبي و واليتمدار بیايد، اما کارنامه اجرايي نداشته 
باشد، گفت: اگر کسی می خواهد دختر و پسر خود را به خانه 

بخت بفرستد چقدر تحقیق می کند؟ 

ورود عکس آزاد

 هندوس��تان، س��رزمین رنگ ونور؛ مکانی ک��ه مردم با 
فرهنگ ها وآيی��ن های متف��اوت به س��ادگی در کنار 
يکديگر زندگی می کنند و می توان گفت هند معجونی از 
اديان مختلف و فرقه های مذهبی گوناگون است. ادويه، 
 لباس، رنگ و رقص، همه و همه تنها بخش��ی کوچک از 
ويژگی ها و نمادهای  برجسته فرهنگ و کشورهندوستان 

را تشکیل می دهند...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

2

3

زنان چگونه به خود
8

 ضربه مي زنند؟

عقده گشایی اماراتی های  6
همیشه بازنده

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه 
امام حسین )ع( با بیان اينکه مردم کسی را ترجیح دهند که زمینه 
ساز عزت برای آينده انقالب و کشور باشد، فرمودند: گام حماسی 
ملت در انتخابات، بش��ارت دهن��ده دس��تاوردهای بزرگ تر برای 

انقالب خواهد بود.
پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری نوشت: همزمان با ايام 
سالروز فتح خرمشهر، صبح امروز )دوشنبه( مراسم دانش آموختگی 
دانشجويان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین )ع( با 
 حضور حضرت آي��ت اهلل خامنه ای فرمانده معظ��م کل قوا برگزار 

شد.
رهبر معظم انقالب اس��المی در ابتدای ورود ب��ه میدان، با حضور 
بر مزار ش��هدای گمنام و قرائت فاتحه، ياد و خاطره شهدای دفاع 
مقدس را گرامی داشتند. حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی در اين مراس��م، گام بلند و حماسی و پرشور ملت 
ايران در انتخابات پیش روی 24 خرداد را بشارت دهنده موفقیت 
ها و دس��تاوردهای بزرگتر برای انقالب و نظام اسالمی دانستند و 
با توصیه به مردم برای دقت در اظهارات و ش��عارهای کانديداهای 
محترم بمنظور ش��ناخت و انتخاب فرد اصلح و همچنین توصیه 
مؤکد به کانديداهای انتخابات رياست جمهوری برای تثبیت اصول 
و مواضع عاقالنه و حکیمانه نظام اسالمی و پرهیز از ريخت و پاش، 
تخريب و بداخالق��ی، در تبلیغات، تأکید کردن��د: به توفیق الهی، 
فردای اين کشور و ملت، فردايی روشن، عزتمدارانه و برای همه الگو 
خواه��د بود.رهبر انقالب اسالمی افزودند: ما نمی دانیم که چه 
کسی ريیس جمهور خواهد شد و نمی دانیم که خداوند متعال 

دلهای مردم را به سوی چه کسی هدايت خواهد کرد.

 مردم باید استاندار را
 انتخاب کنند

 پلیس راهور
باید نماد اخالق باشد

تقدیر از دانشگاه علوم 
پزشکی در مدیریت بحران

 بانک ها عدم تخلف در 
فروش ارز را ثابت کنند

220دانشجو در دانشگاه 
شهرکرد معتکف شدند
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شمارش معکوس برای مرگ زنده رود

 نگاهی به نمایشگاه های عکس
 در گالری های آرته و آپادانا

شیشه عمر زاینده رود شکسته می شود

ادامه در صفحه 2

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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نوبت اول

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری 
در نظر دارد یک دستگاه ups با توان kva60 به شرح اسناد از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: به شرح اسناد می باشد که به 
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده و یا وجه نقد 

به مناقصه گزار تسلیم گردد.
زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهی 

به مدت 7 روز می باشد. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می ش��ود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر از برگزاری مناقصه به 
نش��انی اینترنتی http://iets.mporg.ir  و یا به نشانی استان 
چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات، اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان، اداره تدارکات مراجعه و یا 

با شماره تلفن 2261819-0381 تماس حاصل نمایند.
هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی 

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



چهره روزیادداشت

 حاج قاسم سلیمانی
 به قالیباف رأی می دهد

محمدباقر قالیباف با حض��ور در دفتر آیت اهلل س��یدیحیی جعفری 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با وی دیدار و گفتگو کرد.

آیت اهلل جعفری در این دیدار ضم��ن خیرمقدم به قالیباف گفت: در 
این استان نیز حاج قاسم سلیمانی محبوبیت خاصی دارد. یک شب 
به همراه مهندس س��یف اللهی در کنار حاج قاسم سلیمانی بودیم و 
از ایشان پرس��یدم به چه کس��ی رأی می دهی که حاج قاسم گفت: 

قالیباف، من نیز گفتم به قالیباف رأی می دهم.

 دولت کانادا حق رأی را
 از ایرانیان گرفت!

سید کاظم سجادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور 
خارجه و رییس ستاد انتخابات خارج از کشور  درباره حضور ایرانیان 
مقیم انگلیس در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه 
به تعطیلی سفارت ایران در لندن، اظهار داشت: دفتر حفاظت منافع 
جمهوری اسالمی ایران در محل س��فارت ایران در لندن آماده ارایه 
خدمات به ایرانیان مقیم انگلس��تان برای حضور در یازدهمین دوره 

انتخابات است.
 سجادی با بیان این که تعرفه ها و ملزومات برای برگزاری این دوره از 
انتخابات به لندن ارسال شده و همه چیز آماده است، افزود: ایرانیان 
مقیم انگلستان می توانند 24 خرداد ماه با مراجعه به محل سفارت، 

آرای خود را به صندوق رأی بریزند.
 رییس س��تاد انتخابات خارج از کش��ور درباره حضور ایرانیان مقیم 
کانادا در این دوره از انتخابات نیز اظهار داشت: تالش زیادی انجام شد 
تا تسهیالت برای حضور ایرانیان مقیم کانادا در این دوره از انتخابات 
فراهم شود، ولی متأس��فانه دولت کانادا همکاری نکرد و نتوانستیم 
ش��عبات اخذ رأی را در آنجا دایر کنیم. سجادی این قضیه را متوجه 
دولت کانادا دانست که نسبت به حقوق شهروندان ایرانی مقیم این 

کشور بی اعتناست.

   واکنش عراقچی
 به اظهارات وزیرخارجه فرانسه

س��یدعباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش به مواضع اخیر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانس��ه در 
خصوص نقش ایران در سوریه گفت: اظهارات آقای فابیوس عاری از 
واقعیت و به منظور سرپوش گذاشتن بر مداخله همه جانبه فرانسه 
در امور سوریه عنوان شده است که این امر خسارت عظیم انسانی و 

مادی به مردم سوریه تحمیل کرده است.
عراقچی افزود: مس��ئول پیچیده تر شدن اوضاع سوریه، کشورهایی 
هستند که با ارسال سالح به گروه های مسلح و بی مسئولیت، موجب 

گسترش نا آرامی ها در این کشور هستند.

  قطع ناگهانی برنامه تبلیغاتی عارف
اولی��ن برنام��ه انتخاباتی محمدرضا ع��ارف کاندی��دای یازدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری به علت نقص فنی در صدا قطع شد.
 این برنامه از ساعت 23:30 بر روی آنتن رفت، اما با گذشت30 دقیقه 

از پخش این برنامه انتخاباتی، پخش برنامه متوقف شد.
 شبکه جام جم در زیر نویسی اعالم کرد پس از رفع نقص فنی پخش 

این برنامه ادامه خواهد یافت.

   امیل لحود به تهران سفر می کند
رییس جمهور اس��بق لبنان برای حضور در کنفران��س بین المللی 

دوستان سوریه امروز به تهران سفر می کند.
شبکه المیادین اعالم کرد که امیل لحود رییس جمهور اسبق لبنان 
امروز برای مشارکت در کنفرانس دوستان سوریه در تهران به ایران 

سفر خواهد کرد. 
این س��فر بنا به دعوت طرف های ویژه از وی صورت خواهد گرفت.

نشست دوستان سوریه 8 خرداد ماه در تهران برگزار می شود که در 
واقع این نشست تالشی از سوی ایران برای کمک به راه  حل سیاسی 

درمورد بحران سوریه است.

مرگ بالینی پادشاه سعودی
گفته  می شود پادشاه عربستان سعودی دچار مرگ بالینی شده است.

برخی رسانه ها به نقل از یک روزنامه نگار از الشرق االوسط این خبر را 
اعالم کرده  و گفته اند طبق گزارش های این خبرنگار از قول منابعی 

در عربستان، ملک عبداهلل در حال حاضر با دستگاه نفس می کشد.
این در حالی است که نشریه الشرق االوس��ط نه در نسخه عربی و نه 
در نسخه انگلیسی خود در وب سایتش��ان تا لحظه تنظیم این خبر، 

خبری در این خصوص منتشر نکرده است.
ملک عبداهلل مدتی است در انظار ظاهر نشده و همین سبب شده تا 

گمانه زنی ها درخصوص مرگ او باال بگیرد.

اخبار کوتاه 

 مردم باید استاندار را
 انتخاب کنند

محمد غرضی   
نامزد ریاست جمهوری 

مردم، انقالب را قبول دارند، اما به دولت ها چندان وابس��تگی ندارند، 
زیرا دولت ها در ابتدای کار، شعارهای شیرینی سر می دهد و در پایان 
 کار، عمدتا با تلخی از میدان خارج می شوند. بسیاری از اطرافیان بعد از 
ثبت ن��ام می گفتند که تأیید صالحیت نمی ش��وم، ام��ا برخالف نظر 
آنها، تأیید صالحیت ش��دم و عزم خود را برای از بین بردن مشکالت 
کش��ور جزم ک��ردم. طی 33 
سال گذشته330 استاندار در 
کشور جابه جا شده اند و معتقدم 
می توان با رأی گی��ری از مردم 
استان، اس��تانداری را که مورد 
قبول اس��ت معرفی کرد که در 
آن ص��ورت اس��تاندار فعالیت 
بیشتر و مفیدتری را می تواند 

در کشور انجام دهد.
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سعید جلیلی نامزد جبهه پایداری شد

شورای مرکزی جبهه پایداری، سعید جلیلی را به عنوان کاندیدای این جبهه انتخاب کرد. حجت االسالم 
حسین جاللی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه شورای 

مرکزی این جبهه گفت: شورای مرکزی با اکثریت آرا، سعید را به عنوان کاندیدای این جبهه انتخاب کرد.

 گرانی و تورم
با شعار حل نمی شود

 حضور نظامی ایران
 در سوریه دروغ است

قالیباف با بیان این که نمي ش��ود عزیزي، هرچقدر محترم، متدین، انقالبي و 
والیتمدار بیاید، اما کارنامه اجرایي نداشته باشد، گفت: اگر کسی می خواهد 
دختر و پسر خود را به خانه بخت بفرستد چقدر تحقیق می کند؟ می خواهیم 
تمشیت امور اجرایی خود را در دس��ت فردی بگذاریم تا برای 75میلیون نفر 
برنامه ریزی کند. آیا نباید تحقیق کنیم؟ باید دانست شعارهای تند و حرف های 
احساسی نمی تواند گرانی، تورم، نا امنی، اعتیاد، فقر، بداخالقی و دیگر مشکالت 
را حل کند. شعارهای تند نه تنها این مسائل را حل نمی کند، بلکه ممکن است 
به آنها دامن بزند. ما اینها را تجربه کرده ایم و دیده ایم. وی در ادامه گفت : البته 
تأکید مي کنم برنامه الزم است، اما کافي نیس��ت. مهم تر از برنامه، کارنامه و 
عملکرد افراد در گذشته است. سند چشم انداز برنامه اي  است که رهبر معظم 

انقالب آن را ابالغ کرده و نزدیک به هشت سال از ابالغ آن مي گذرد.

معاون وزیر خارجه ایران گفت:  سوریه نیازمند کمک ایران یا هیچ کشور دیگری 
نیست و ادعای برخی رسانه ها درباره حضور نیروهای ایران و حزب اهلل در سوریه 

دروغ و فرافکنی است.
حس��ین امیرعبداللهیان با اش��اره به این که وضعیت س��وریه اکنون وارد فاز 
جدیدی ش��ده اس��ت، تأکید کرد : طی حدود دو س��ال و چهار م��اه مراحل 
مختلفی در تحوالت این کشور پشت سر گذاشته شده که در مرحله اول شبیه 
رویدادهای کشورهای عربی بود، با این تفاوت که به سرعت طرف های خارجی 

سوریه را وارد درگیری نظامی و فاز عملیات  مسلحانه کردند.
 امیر عبداللهیان گف��ت: از مرحله دوم تحوالت س��وریه می ت��وان به عنوان 
جنگ تروریس��تی تمام عیار یاد کرد که تا حدود دو ماه گذش��ته این کشور 

درگیر آن بود.
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ادامه از صفحه یک- ...اما می دانیم که حضور مردم در پای 
صندوق های رأی که اعالم حضور قدرتمندانه ملت در عرصه 
حرکت و تاخت به سوی آرمان هاست، قطعا زمینه ساز عزت، 
مصونیت، آبروی بین المللی و خوش��حالی دوستان و ناراحتی 

دشمنان خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات بدخواهان ملت 
ایران برای دلس��رد کردن مردم از حضور در پای صندوق های 
رأی گفتند: علت این تبلیغات گسترده این است که اگر مردم 
وارد میدان شوند و حرکت پرش��ور خود را نشان دهند، برای 
معاندان، گران تمام خواهد شد. ایش��ان با اشاره به اظهار نظر 
مقامات آمریکایی درخصوص انتخابات ایران افزودند: کسانی 
درمورد انتخابات ایران اظهار نظر می کنند که زندان گوانتانامو 
و هواپیماهای بدون سرنش��ین آنها بر فراز روستاهای محروم 
پاکستان و افغانستان و جنگ افروزی در منطقه و حمایت بی 
قید و ش��رط از رژیم جنایتکار صهیونیستی، مایه بی آبرویی و 
لکه ننگ آنهاس��ت. رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر این که 
انتقاد آنها از جمهوری اسالمِی آبرومند و سرافراز، ارزش جواب 
دادن ندارد و درخور اعتنای ملت ایران و مس��ئوالن نیس��ت، 
گفتند: اما این اظه��ارات برای آحاد ملت عبرت انگیز اس��ت، 
زیرا نشان دهنده میزان بسیار باالی حساسیت انتخابات برای 
آنهاست. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: جبهه 

 معاندان، 34 سال اس��ت که به هنگام برگزاری هر انتخابات، 
جنجال آفرینی می کنند و در عین ح��ال همواره هم ناموفق 
 بوده اند و به لط��ف الهی این بار نیز ملت ب��زرگ ایران، به آنها 
تو دهن��ی خواهند زد. ایش��ان، م��ردم را به دق��ت و تأمل در 
اظهارات و مواض��ع کاندیداهای محت��رم فراخواندند و تأکید 
کردند: مردم باید کس��ی را ترجیح دهند که زمینه ساز عزت 
برای آینده انقالب و کش��ور باش��د و توانایی حل مشکالت و 
ایس��تادگی قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو کردن 
جمهوری اسالمی در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد. 
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به تفاوت تشخیص های مردم 
 در انتخابات، خاطرنش��ان کردند: این تفاوت تش��خیص ها و 
عالقه مندی های متفاوت به کاندیداها نباید منجر به رو دررو 
قرار گرفتن افراد شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برای 
انتخاب و گزینش عالی ترین مقام اجرایی کش��ور که بس��یار 
حساس و مهم است، در کشور، ساز و کار قانونی وجود دارد و بر 
اساس آن عمل خواهد شد، بنابراین اختالف نظرها نباید موجب 
بروز کدورت شود. ایشان چند توصیه هم به داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری داشتند و گفتند: کاندیداهای محترم نیز باید 
کار را با حماسه و ش��ور و غیرتمندی به پیش ببرند، اما بدون 
چالش. رهبر انقالب اس��المی افزودند: ظرافت کار اینجاست 
که بای��د در فضای رقابت ه��ای انتخاباتی، نش��اط و تحرک و 

گفتگوهای گرم و داغ وجود داش��ته باش��د، اما نفرت پراکنی 
نباشد. ایش��ان تأکید کردند: مردم درخصوص نحوه تبلیغات 
داوطلبان و همچنین نحوه هزینه ها و ریخت و پاش ها قضاوت 
خواهند کرد و کسانی که برای تبلیغات انتخابات، از بیت المال 
یا پول مشَتبه به حراِم برخی افراد دیگر استفاده کنند، نخواهند 

توانست اطمینان مردم را به سوی خود جلب کنند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: آنچه که در تبلیغات و شعارهای 
داوطلب��ان اهمیت دارد، این اس��ت که مواضع ع��زت آفرین، 
صحیح، عاقالنه و حکیمانه انقالب و نظام اسالمی تثبیت شود.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مب��ادا در تبلیغات، 
به برخ��ی افراد معان��د در خارج و ی��ا حتی در داخ��ل، چراغ 
س��بز نش��ان دهیم زیرا دش��من در تالش اس��ت تا مردم را 
 مأیوس و ناامید کند و متأس��فانه برخی حنجره ها و زبان ها و 

قلم های بی تقوا هم در داخل، حرف آنها را تکرار می کنند.
فرمان��ده کل قوا در بخش دیگری از س��خنان خ��ود در جمع 
دانش��جویان، اس��اتید و فرماندهان دانش��گاه افس��ری امام 
حسین)ع(، پاس��داری از انقالب را یکی از ویژگی های ممتاز 
دانش��جویان این دانشگاه برش��مردند و افزودند: یکی از لوازم 
پاسداری از انقالب، داشتن ش��ناخت درست و عمیق از مبانی 

نظری و اصول انقالب اسالمی و پایبندی به آنهاست.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: در ط��ول انقالب 
اسالمی، کسانی بودند که با احساسات و بدون شناخت عمیق 
از مبانی نظری انقالب، وارد میدان شدند و بعد از مواجه شدن 
با یک تندباد، راهشان تغییر کرد و از مسیر انقالب خارج شدند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای یک��ی دیگر از لوازم پاس��داری از 
انقالب را ش��ناخت دقیق تاری��خ انقالب دانس��تند و افزودند: 
 تاریخ انقالب اسالمی در واقع عینیِت مبانی نظری آن است و 
نش��ان دهنده آزموده و تجربه ش��دِن مبانی نظری در میدان 

عمل است.
ایشان با اشاره به تمرکز بیش از حد رسانه های بیگانه بر برخی 
نقاط ضعف کوچک و بزرگنمایی ده ها برابری آن، خاطرنشان 
کردند: هدف آنها به فراموشی سپرده شدن تجربه های موفق 
نظام اسالمی و القای نادرستی مبانی نظری انقالب در مرحله 
عمل اس��ت، بنابراین همه مردم به ویژه جوان��ان باید از تاریخ 

انقالب آگاهی کامل داشته باشند.
فرمانده کل ق��وا تأکید کردند: یکی از وظایف مهم مس��ئوالن 
و فرماندهان دانش��گاه امام حس��ین )ع(و همچنین مسئوالن 
و اساتید همه دانشگاه ها، آش��نا کردن جوانان با تاریخ انقالب 

اسالمی است.

توصیه های مهم رهبر انقالب درباره انتخابات

 تسلط ارتش سوریه پرهیز از ریخت و پاش و کدورت
 بر80 درصد قصیر

یک منبع نزدیک به جنبش مقاومت اس��المی لبنان گفت: 
نیروهای دولتی س��وریه با پش��تیبانی رزمندگان حزب اهلل، 
کنترل80 درصد شهر استراتژیک قصیر را  به دست گرفته اند. 
وی که خواسته هویتش افشا نش��ود گفته است، اخیرا 10 
درصد پیشروی داشتیم و باید کنترل20 درصد دیگر را نیز به 
دست بگیریم. این مقام حزب اهلل افزود: مهم ترین جاده بین 
بعلبک و حمص نیز امن شده است.بر اس��اس این گزارش، 
اشاره وی به یک مس��یر حیاتی اس��ت که از طریق آن، این 
جنبش، مبارزان و تجهیزات خود را به سوریه می فرستد. این 
منبع نزدیک به جنبش مقاومت اسالمی لبنان همچنین گفته 
است  در درگیری های روز شنبه در قصیر22 رزمنده حزب اهلل 
شهید شدند که پیکر 9 نفر از آنان در همان روز و بقیه نیز در 
روز یک ش��نبه به لبنان انتقال داده شده اس��ت؛ خبری که 
توسط مقامات رسمی حزب اهلل تأیید نشده است. همچنین 
تلویزیون المنار وابس��ته به ح��زب اهلل از وقوع درگیری های 

شدید در روزهای اخیر در شمال این شهر گزارش داد.

هالکت 100 تروریست خارجی 
در سوریه

در حمله ارتش سوریه به دو پایگاه گروه های مسلح در ریف 
ادلب، بیش از100 فرد مسلح که بیشتر آنها تبعه غیر سوری 
بودند، کشته شدند. یگان های ارتش سوریه با هدف قرار دادن 
پایگاه گروه های مسلح در شهر »النیرب« در ریف ادلب که 
شامل یک انبار مهمات و اسلحه نیز می شد، بیش از100 فرد 
مسلح که بیشتر آنها غیر سوری و تبعه عربستان، اردن، یمن، 

کویت و عراق بودند را از پای درآورد.

 وزیر خارجه بحرین
 نصراهلل را تروریست خواند!

ش��یخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، س��ید 
حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تروریست خواند. 
وزیر خارجه بحرین در صفحه توییترنوشت: نصراهلل تروریست 
علیه امت اسالم اعالم جنگ داد، متوقف کردن وی و نجات 
لبنان از چنگال این فرد، وظیفه قومی و دینی همه ماست. 
سید حسن نصراهلل ضمن وعده پیروزی در سوریه گفته بود: 
تهدید اروپا در زمینه ق��راردادن نام حزب اهلل در فهرس��ت 

سازمان های تروریستی برای ما بی اهمیت است.

اخبار بین الملل

ریی��س مجل��س در دی��دار با ریی��س گروه های دوس��تی 
پارلمانی کره جنوبی و ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران 
مخالف هرگونه اشاعه س��الح های کش��تار جمعی است و 
امروز قدرت های جهانی در مس��أله هسته ای ایران به نوعی 

بهانه جویی می کنند.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با »لی 
سانگ مین« رییس گروه دوستی پارلمانی کره و ایران ضمن 
تأکید براهمیت توسعه و گس��ترش همکاری های دوجانبه 
در عرصه های مختلف به ویژه روابط پارلمانی گفت: ایران و 
کره جنوبی روابط تاریخی و ریشه داری در تعامل با یکدیگر 
داشته و مجلس شورای اس��المی از هر اقدامی برای توسعه 
روابط دوجانب��ه به ویژه در عرصه های تج��اری، اقتصادی و 
فناوری حمایت می کند. وی در ادامه با اشاره به تحریم های 
قدرت های جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران افزود: روند 
گسترش همکاری های دو کشور ایران و کره جنوبی نباید در 
سایه سیاس��ت های قدرت های جهانی محدود شود. رییس 
قوه مقننه با بیان این که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز بوده 
و تمام گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی بر آن صحه 
می گذارد، ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران مخالف هرگونه 
اشاعه س��الح های کشتار جمعی اس��ت و امروز قدرت های 
جهانی در مسأله هسته ای ایران به نوعی بهانه جویی می کنند.

صادق زیباکالم اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به خط سازش 
و مقاوم��ت در می��ان نامزده��ای انتخاباتی اظهار داش��ت: 
علی القاعده با انجام وظیفه شورای نگهبان، خط سازش در 
میان نامزدها وجود ندارد و شورای نگهبان افرادی که دنبال 
سازش بودند را رد صالحیت کرد و افرادی که ماندند بیرق 

مقاومت را بر دست دارند.
زیباکالم تأکید کرد: یک��ی از چهره هایی ک��ه نورانی ترین 
بیرق مقاومت را در دس��ت دارد، آقای س��عید جلیلی است 
که به نظر من نامزد اصلی جریان اصولگرا خواهد ش��د. وی 
افزود: خیلی جالب و حیرت آور است که وقتی ایشان راجع 
به انتخابات و آینده کشور صحبت می کند، مطلقا حرفی از 
مس��ائل عینی و حقیقی جامعه نمی زن��د. او کاری به تورم، 
گرانی و سقوط جایگاه ایران در عرصه بین المللی ندارد. زیبا 
کالم تصریح کرد: ایش��ان اصال راجع به مشکالت حقیقی و 
 واقعی 75 میلیون ایرانی سخن نمی گوید و راجع به رؤیاها، 
آرمان ها، خط مقاومت و... س��خن می گوی��د که اینها اصال 
دغدغه و مسائل اصلی کنونی جامعه ایران نیست. وی با بیان 
این که نظر جلیلی نزدیک ترین گفتمان به احمدی نژاد است، 
اظهار داش��ت: اگر عنوان س��خنان جلیلی را بردارید همان 

نطق های احمدی نژاد در سال 84 است.

کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: 
بنا ندارم به نفع کسی عقب نشینی کنم و تا آخر در صحنه 
خواهم ماند. علی اکبر والیتی کاندیدای انتخابات یازدهمین 
دوره ریاس��ت جمهوری در اولین برنامه انتخاباتی اش در 
تلویزیون، میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری از ش��بکه 

دوم سیما شد.
وی در پاسخ به این سؤال مجری که چرا وارد انتخابات شدید 
و آیا قرار است مانند 8 س��ال پیش از صحنه انتخابات کنار 
بکشید، گفت: این بار هم به عنوان کاندیدا وارد شدم و تا آخر 
هستم و بنا ندارم به نفع کسی عقب نشینی کنم و تا آخر در 

صحنه خواهم ماند.
کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در 
خصوص جزئیات طرح پیشنهادی اش و طرح کوتاه مدت 
حل مش��کالت اقتصادی در100روز گفت: دوره ریاس��ت 
جمهوری، 4 سال اس��ت که تقریبا 14تا صد روز است.  بنا 
دارم هر100 روز  یک بار گزارشی از عملکرد دولت را به مردم 

عرضه کنم و 100 روز اول بسیار تعیین کننده است. 
مردم دچار مشکالت شدید معیشتی هستند و نمی توان 
به مردم گفت صبر کنید، چرا که مردم توقع معالجه برای 

مشکالت ایجاد شده را دارند.

احمدی مقدم فرمان��ده نیروی انتظامی ب��ا تأکید بر این که 
ارتقای شخصیت پلیس راهور در نزد مردم به چشم می خورد 
گفت: پلیس راهور نماد قانونگرایی است و باید نماد اخالق 

باشد. 
وی با اشاره به این که اگر قبال فکر می کردیم از10حلقه در 
بحث کاهش تصادفات، یک حلقه فرهنگی است،  امروز این 
مسأله »حسی« شده است، تصریح کرد: اقدامات آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی و تغییر رفتار کارکنان، قطعا آثار بسیار 
مؤثری در این زمینه دارد. احمدی مقدم به نقش بازرس��ان 
کنترل نامحسوس اشاره کرد و گفت: پلیس باید در سامانه 
جدیدی که در حال راه اندازی آن اس��ت از گزارش مأموران 
کددار استفاده کند، از سوی دیگر این بازرسان نامحسوس 
می توانند در بخش آموزش نیز وارد شده و فقط کار جریمه 
انجام ندهند. وی به سفرهای تابس��تانی اشاره کرد و افزود: 
قطعا افزایش حضور و قاطعیت در برخورد با متخلفان باید در 
دستور کار مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی قرار بگیرد. 
فرمانده ناجا به موضوع امنیت اخالقی اش��اره و تأکید کرد: 
پلیس راهور نباید عنصری بی تفاوت در بحث امنیت اخالقی 
باشد و تنها به دلیل تخصصی کردن کارها در پلیس و ایجاد 
پلیس خاص در بحث امنیت اخالقی پلی��س راهور، با جرم 

مشهود برخورد نکند.

انتخابات  انتخابات سیاست خارجی  نیرو ی انتظامی 

 غربی ها 
بهانه جویی می کنند

 جلیلی 
همان احمدی نژاد است 

 به نفع کسی 
عقب  نشینی نمی کنم

 پلیس راهور
باید نماد اخالق باشد



یادداشت

 تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی
 در مدیریت بحران

در جلسه گردهمایی اعضای فعال مدیریت بحران که با حضور استاندار، 
رییس مجمع نمایندگان استان وجمعی از مدیران استانی و شهرستانی 
برگزار شد، از دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان به عنوان دستگاه برتر در 

شورای مدیریت بحران تقدیر به عمل آمد.

 کشف بیش از 500 کیلوگرم
 انواع مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف500 کیلو و400 گرم انواع مواد 
مخدر شامل تریاک، حشیش و گراس خبر داد. سردار عبد الرضا آقاخانی 
افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف کامل بر فعالیت 
باندهای قاچاق، دو دستگاه کامیون که تحت پوشش حمل ماهی منجمد 
قصد انتقال مواد مخدر داشتند را شناسایی و در یکی از ورودی های استان 
متوقف کردند. وی گفت: در بازرس��ی از این دو خ��ودرو مقدار215کیلو 
و400 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شکل ماهرانه ای جاسازی شده 

بود کشف شد و سه نفر در این رابطه دستگیر و خودروها توقیف شدند.

 باند سارقان مسافربر نما
 در اصفهان منهدم شد

جانشین فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از دستگیری اعضای باند 
چهار نفره ای که تحت پوشش مس��افربر اقدام به سرقت اموال و اذیت و 
آزار شهروندان می کردند، خبر داد. سرهنگ حسین حسین زاده  افزود: 
با تحقیقات گسترده، خودروی متهمان شناسایی و صاحب آن دستگیر 
ش��د، اما در بازجویی گفت که خودرو او در اختیار برادر همس��رش بوده 
 است. جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با راهنمایی های

صاحب اصلی خودرو، متهم در عملیاتی دیگر دس��تگیر ش��د. این مقام 
انتظامی گفت: متهم پس از دس��تگیری به چندین فقره سرقت به عنف 
تحت پوشش مس��افر از زنان، همراه با ضرب و ش��تم و اذیت و آزار آنان 
با همدستی سه نفر دیگر از دوس��تانش اعتراف کرد که با اعترافات وی، 

همدستانش نیز در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

 گسترش توریسم
روابط ایران و ترکیه را تقویت می کند

اس��تاندار اصفه��ان در دیدار ب��ا وزی��ر غ��ذا، کش��اورزی و دامپروری 
ترکیه گفت: رابطه جمهوری اس��امی و ترکیه در حال توس��عه اس��ت 
و گس��ترش توریس��م می تواند رواب��ط رو ب��ه افزای��ش را تقویت کند.

 علیرضا ذاکر اصفهان��ی در دیدار با محم��ت مهدی اکر اظهار داش��ت: 
ظرفیت های باالی فرهنگی، تاریخی، گردش��گری و اقتصادی اصفهان 
فرصتی مناسب برای افزایش مبادالت فرهنگی، اقتصادی، گردشگری، 
علمی و فنی بین دو کش��ور به وجود آورده است. وی گفت: این ظرفیت 
به گونه ای است که می تواند ساالنه منجر به مبادله میلیون ها توریست 

بین دو کشور شود.

گشتی در اخبار 

ثبت نام مدارس جلو افتاد
دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و 

پرورش/سید جواد معلمی

زمان ش��روع ثبت نام م��دارس از پانزدهم خرداد به پنج��م خرداد تغییر 
یافت. طبق بخشنامه ارسال شده از س��وی وزارت آموزش و پروش، زمان 
ثبت نام مدارس که قبا پانزدهم خرداد اعام ش��ده بود به پنجم خرداد 
 موکول ش��ده اس��ت. زمان پایان ثبت نام تغییری نکرده و همان پانزدهم

 تیرماه است. 
اکنون کلیه مدارس دولتی س��طح اس��تان اصفه��ان اقدام ب��ه ثبت نام 
دانش آموزان کرده اند.تغییر زمان ثبت نام مدارس ش��امل تمامی مقاطع 

تحصیل��ی می ش��ود. در حال 
حاضر41 س��تاد ثبت ن��ام در 
 س��طح اس��تان فع��ال ش��ده 

است.
در راستای کسب رضایت اولیاء، 
در طول زمان ثب��ت نام با اعزام 
بازرسان محسوس و نامحسوس 
 بر روند ثبت ن��ام نظارت کامل 

به عمل می آید.
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چهره روز
ترافیک آمادگاه کاهش می یابد

ش��هردار منطقه ۳ اصفهان عنوان کرد: ترافیک موجود در خیابان آمادگاه با بهره برداری از 
خیابان باغ گلدس��ته کاهش می یابد. منصور نجفی گفت: نابس��امانی ترافیکی هزینه های 

زیادی را به شهروندان وارد می کند که نیاز به راهکاری مناسب دارد.
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       امیدواریم در سالی که مزین به شعار حماسه 
سیاسی و اقتصادی است نقش خودمان را در اداره 
کل پست استان اصفهان خوب ایفا کنیم و کیفیت 
پایدار و همچنی��ن برنامه مح��وری را در رئوس 
فعالیت هایمان قرار دهیم تا بتوانیم هم از لحاظ 
کیفی و هم از لحاظ کمی رضایت مشتریانمان را 

کسب کنیم.
      هم اکنون نیز اداره کل پست استان اصفهان 
در کارنامه خدمات رسانی خود توفیقات زیادی را 

به ثبت رسانده است.
      در سال گذش��ته بالغ بر40 میلیون و ۳07 
هزار و 744 مرسوله پس��تی از استان توزیع شده 
که شرکت پست اس��تان در این بخش نسبت به 

سال 90 رشد 22 درصدی دارد.

      ش��رکت پس��ت اصفهان نخس��تین استان 
پیشرو و پیشگام در صنعت پست در بخش خرید 
اینترنتی محس��وب می ش��ود و ای��ن موضوع از 

مهم ترین مزایای این شرکت است.
      ۳25 فروش��گاه در سطح اس��تان به عنوان 
فروشگاه های طرف قرارداد برای خرید اینترنتی 

وجود دارد.
      با توجه به ارسال بیش از 40 میلیون مرسوله 
پستی، اصفهان س��هم 4/5درصدی را در بخش 
ارس��ال مرسوله های پس��تی در کش��ور به خود 

اختصاص داده است.
      41 ه��زار مرس��وله ب��ه خ��ارج از کش��ور 
ارسال شده است و در س��ال گذشته رشد ارسال 
مرسوالت نسبت به س��ال90 بالغ بر6/5  درصد 

افزایش داشته و ارس��ال مرس��والت از خارج به 
اس��تان اصفهان بالغ بر 27۳ هزار مرس��وله بوده 
اس��ت که پس��ت اس��تان در این بخش رشد 12 

درصدی دارد.
      در مجموع روزانه 69 مرسوله به استان وارد  

و 102 مرسوله هم خارج شده است.
      مرسوالتی که مردم به خارج از کشور ارسال 

کرده اند 41 هزار مرسوله بوده است.
      در زمینه کیفیت مرس��والت خارجی کشور 
ما رتبه 95 را در زمینه س��رانه مرسوالت پستی 
داریم و این، یکی از ش��اخص های توسعه پایدار 

به شمار می رود.
      در سال گذشته س��رانه مرسوالت پستی به 
رقم801 درصد رسیده است که در سال 90 این 

رقم601 درصد ب��وده، اما با وج��ود این موضوع 
هنوز تا رق��م 10/6 درصد که اس��تاندارد جهانی 
اس��ت فاصله داریم و براس��اس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته در این اداره، س��رانه مرس��والت 
پستی استان تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 

2۳ درصد برسد.
      کاهش آلودگی صوتی، هوا و زیست محیطی 
و باال بردن قدرت بهره وری از مزایای توسعه پست 

به شمار می رود.
      در س��ال گذش��ته 2۳۳ هزار و 959 خرید 
اینترنتی در اس��تان صورت گرفته و در سال 90 
نیز بالغ بر 164 هزار و 1۳2 خری��د اینترنتی در 
اس��تان صورت گرفته  که در این زمینه با رش��د 
42 درصدی مواجه شده ایم و تا کنون 184 هزار 
ثبت نام اینترنتی در ارگان های دولتی و خصوصی 

صورت گرفته است.
     در زمینه ارتقای خدمات کیفی اقدامات خوبی 
در اس��تان صورت گرفته و در س��ال گذشته نیز 
اقداماتی خوبی در زمینه ارتقای خدمات کیفی به 
انجام رسیده است که سبب شده تا اصفهان رتبه 
نخست را در میان دیگر استان های بزرگ کشور 

کسب کند.
      اداره کل پست استان اصفهان برای پیشبرد 
برنامه های خود در نظ��ر دارد تا از تمام توان خود 
برای توس��عه خدم��ات نوین اس��تفاده کند و در 
راس��تای این موضوع ب��ا تکیه بر ش��عار کیفیت 
فراگیر، ارتقای بهره وری و رضایت مندی ذینفعان 
تاش می کند ک��ه از حرف به س��مت عمل گام 

بردارد.
      بخش��نامه ای اباغ ش��ده اس��ت ک��ه اجازه 
 پس��ت بروش��ور تبلیغات��ی نامزدان ش��ورا های 
ش��هر و روس��تا را دربردارد تا با اس��تفاده از این 
موضوع، شاهد مشارکت گسترده ای در انتخابات 

باشیم.
      مقرر شده که س��رویس پست تلفنی 19۳ با 
ساز و کار جدید وارد عرصه شود و با توجه به ایجاد 
سامانه جدید در استان پس از تهران رتبه برتر را 

به دست آورده ایم.
    توسعه گمرک امانات پستی در شهرستان های 
ش��هرضا، مبارکه، نجف آباد، لنج��ان و گلپایگان 

از جمله اقدامات در دس��تور کار این اداره اس��ت 
که با تحقق این موضوع، ارسال مرسوالت پستی 
مردم این مناطق توس��ط اداره پست آنها صورت 

می گیرد.
     ارسال کارت پس��تال از طریق اینترنت، باال 
بردن ترافیک پستی برای حفظ محیط زیست و 
طرح پستچی دوچرخه سوار از دیگر فعالیت هایی 

است که در این اداره کل انجام گرفته است.
      برخی از استان ها از لحاظ سرانه مرسوالت 
از ما پیش��ی گرفته اند، بنابراین فرهنگ س��ازی 
و افزایش خدمات نیابتی س��ازمان ها از مباحثی 

است که باید به آنها پرداخته شود.
      در سال جاری اداره کل پست استان تمام هّم 
و غم خود را به کار گرفته و نیروهای خود را بسیج 
کرده تا خدمات نوین خود را توسعه دهد، چرا که 

کیفیت فراگیر، محدود به زمان و مکان نیست.
     س��رویس پس��ت تلفن��ی از دیگ��ر فعالیت 
هایی اس��ت که اصفهان به عنوان اولین اس��تان 
بع��د از ته��ران آن را راه اندازی کرده اس��ت و با 
س��از و کار جدید ارایه می ش��ود. با این ساز وکار 
 جدید پیک های موتوری در 4 ایس��تگاه با لباس 
متحد الشکل با اس��تفاده از تجهیزات نرم افزاری 
و سخت افزاری طی یک مراسم رسمی شروع به 

فعالیت خواهند کرد.
      این مرس��والت ط��ی این فرآین��د ظرف دو 
ساعت به دست مخاطبان می رسد و به این شکل 

رضایت ذینفعان را جلب خواهیم کرد.
      طب��ق تعامل بین اداره کل پس��ت اس��تان 
اصفهان و اتحادیه صنایع دس��تی، غرفه فیزیکی 
 و ب��ازار الکترونیک غرفه مجازی صنایع دس��تی 
به مناس��بت روز صنایع دستی راه اندازی خواهد 

شد.
       در س��ال گذش��ته با اس��تفاده از دس��تگاه

پی دی ای بیش از س��ه میلیون و600 هزار برگه 
کاغذ از شبکه پستی حذف شد، عاوه بر این که 
مصرف برق و کارتریج در توس��عه پست و حفظ 

محیط زیست تأثیر گذار بوده است.
     در ح��ال حاضر 72 قرارداد سراس��ری و ۳2 
قرارداد در داخل استان در حال بسته شدن است 

و سعی می کنیم این تعداد را افزایش دهیم.

مدیرکل پست استان اصفهان خبر داد؛

اصفهان نخستین استان پیشرو در صنعت پست
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شیشه عمر زاینده رود شکسته می شود

شمارش معکوس برای مرگ زنده رود

52 روز از ج��اری ش��دن دوب��اره آب در رودخان��ه زاینده رود 
می گذرد و نیم بیشتری از شیشه عمر دوباره زاینده رود پر شده 
و بیشتر از حدود یک ماه و اندی از فرصت اختصاص داده شده 

برای زنده بودن اصفهان باقی نمانده است.
      اواخر س��ال گذش��ته مباحثی در زمینه خشکس��الی ها و 
نبود آب برای فعالیت کش��اورزان حوضه زاینده رود مطرح شد 

و به دنبال این مباحث، مش��کاتی در اس��تان به وجود آمد و 
بروز این مشکات سبب ش��د تا مس��ئوالن و مدیریت استان 
نس��بت به برگزاری جلس��اتی با حضور کش��اورزان استان به 
پاسخگویی به خواس��ته ها و مطالبات این افراد اقدام کنند که 
انعقاد توافقنامه ای با کشاورزان حوضه زاینده رود با 9 مصوبه به 
عنوان خروجی این جلسات به شمار می رود و جاری شدن آب 

در رودخانه زاینده رود به مدت سه ماه و اختصاص آب مورد نیاز 
برای کشت بهاره کش��اورزان از مهم ترین مصوبات قانونی این 
جلسات محسوب می ش��ود. امینی مدیرعامل کانون خبرگان 

کشاورزی استان اصفهان در این رابطه اظهار نظر کرده است:
       به دنبال این موضوع از 15 فروردین ماه امسال به مدت سه 
ماه آب در رودخانه زاینده رود جاری شده و حیات و سرزندگی 
دوباره را در رگ های اصفهان و زنده رود به جریان انداخته است 
و در حال حاضر52 روز از جاری ش��دن دوباره آب در رودخانه 
زاینده رود می گذرد و نیم بیشتری از شیشه عمر زاینده رود پر 
شده است و بیشتر ازحدود یک ماه و اندی از فرصت اختصاص 
داده ش��ده برای زنده بودن اصفهان باقی نمانده است و روز ها، 
ساعت ها، دقیقه ها و ثانیه ها به س��رعت طی می شوند تا شاید 
دیگر زاینده رود زنده نباش��د و با پایان یافتن مهلت س��ه ماهه 
زنده بودن زاینده رود جریان این رودخانه متوقف شود و دوباره 

زاینده رود اصفهان به برهوتی خشک و بدون آب تبدیل شود.
      پنجم اسفند ماه سال گذشته توافقی بین مدیریت استان و 
کشاورزان حوضه زاینده رود مبنی بر اختصاص آب برای کشت 
بهاره کش��اورزان صورت گرف��ت. توافقنامه منعقد ش��ده بین 

کشاورزان و مدیریت استان دارای 9 مصوبه بوده است.
      اختص��اص و تحویل آب برای کش��ت کش��اورزان حوضه 
زاینده رود یکی از مهم ترین این مصوبات به ش��مار می رود.20 
تا۳0 فروردین م��اه نیز به عن��وان زمان باز گش��ایی آب برای 
کشاورزان اعام شد، اما زمان متوقف ش��دن جریان آب برای 

کشت بهاره کشاورزان اعام نشده است.
      م��دت زمان ج��اری ب��ودن آب زاین��ده رود به نی��از آبی 
محصوالت کشاورزان بستگی دارد. کشت بهاره کشاورزان باید 
به ثمر برسد و تا زمانی که کشت بهاره کشاورزان به ثمر نرسیده 

است، مسئوالن نباید جریان آب زاینده رود را متوقف کنند.
      براس��اس م��اده 44 قانون توزی��ع عادالنه آب مقرر ش��ده، 
خس��اراتی که طی س��ال های گذش��ته به دلیل خشکسالی ها و 
نبود آب به حقابه داران وارد شده اس��ت پرداخت شود و براساس 
ماده های 18 و 19 قانون توزیع عادالنه آب مقرر شده، پروانه های 

حقابه داران تا پایان امسال صادر و به آنها ارایه شود.
       براس��اس توافق ص��ورت گرفته بین کش��اورزان و مدیریت 
استان، پساب فاضاب شهرستان اصفهان که متعلق به حقابه داران 

شرق اصفهان است باید به این افراد تحویل داده شود.

 اختصاص 
 و تحویل آب 
برای کشت 
 کشاورزان 

حوضه زاینده رود 
یکی از مهم ترین 

 مصوبات 
به شمار می رود

 مدیرکل پست اس�تان اصفهان سعید رجالی در نخس�تین نشس�ت خبری خود در س�ال92 که با حضور خبرنگاران و 
 گروه
 اصحاب رس�انه انجام گرف�ت، اصفهان را اس�تانی پیش�گام در صنعت پس�ت الکترونیک عنوان کرد. ش�رح س�خنان شهر

او را در زیر می خوانید. 
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ش��هرداری دولت آباد در نظر دارد تعدادی از پالک های کارگاهی واقع 
در منطقه صنعتی از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به فروش برساند.
لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه 
به جز ایام تعطیل جهت دریافت اس��ناد و مدارک مزایده به شهرداری 
مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1392/3/23 جهت 

تسلیم مدارک به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

آگهی مزایده 

محمد زارعان – شهردار دولت آباد

نوبت اول

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز ش��ماره 3/698/ش مورخ 91/12/28 
 شورای اس��المی ش��هر عملیات زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه

 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 92/3/16 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
شهرداری زیباشهر واقع در شهر زیباشهر، میدان امام حسین)ع(، خیابان 

امامزادگان مراجعه فرمایند.
 عمليات پياده روسازی خيابان مفتح با اعتبار اوليه بالغ بر

 1/500/000/000 ريال 

آگهی مناقصه

فرهاد سلیمی  - شهردار زیباشهر 



با وجود وعده های مسئوالن همچنان 
بازار مسکن تب دار است

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان تاکید کرد: مشاوران امالک 
هیچ نقشی در افزایش بی رویه قیمت مس��کن ندارند؛ چرا که با این 

افزایش بازار کارشان به شدت رکود پیدا کرده است.
رسول جهانگیری اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه های سرگردانی 
وجود دارد که ه��ر لحظه در بازار ها وارد ش��ده و این س��رمایه های 
س��رگردان موج افزایش غیرمنطقی قیمت ها را رقم می زنند که این 

موضوع در بازار مسکن نیز ایجاد شده است.
وی با بیان این که قیمت در بازار مس��کن بس��یار بی ضابطه افزایش 
یافته است و مس��کن در اقتصادهای توس��عه یافته به عنوان کاالی 
سرمایه گذاری شناخته می شود، ادامه داد: در ایران خرید ملک برای 
سرمایه   داران، بازار جذابی بوده و روند صعود قیمت ها در این بازار از 
نرخ تورم عادی فراتر رفته است که وجود سرمایه   های سرگردان در 

بازار مسکن سبب التهاب و رشد قیمت ها می شود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان بیان داشت: نبود ثبات بازار 
و وجود قیمت های نجومی، مش��اوران امالک را متضرر می کند. چرا 
که در نهایت پس از موج گرانی، رکود در بازار حاکم ش��ده و میزان 
معامالت کاهش می یابد. وی همچنین تصریح کرد:  سهم مشاوران 
امالک در افزایش قیمت ها ناچیز است و رشد قیمت ها در بازار مسکن 
تابع ضوابط اقتصادی نیس��ت و مردم بیش��ترین س��هم را در برهم 

خوردن تعادل این بازار دارند.

خبر ویژه

4
 ادعای اخیر خودروسازان در حال بررسی است

جمش��ید پژوی��ان ریی��س ش��ورای رقاب��ت با بی��ان این ک��ه در جلس��ه این ش��ورا هی��چ بحثی 
در رابط��ه ب��ا خ��ودرو ص��ورت نگرفت��ه اس��ت گفت: ت��ا زمان��ی ک��ه بانک مرک��زی ن��رخ تورم 
بخش��ی خودروه��ای باقیمان��ده را اع��الم نکن��د، ش��ورا تصمی��م جدی��دی نخواه��د گرف��ت.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1047 | سه شنبه 7  خرداد 1392 | 17 رجب  1434

چهره روز

  بانک ها عدم تخلف 
در فروش ارز را ثابت کنند

رییس  کل بانک مرکزی

 محمود بهمنی

در زمینه  برداشت از حساب بانک ها همچنان به اعتقادمان پایبندیم. 
این برداشت ها بر اساس مصوبه  هیأت دولت و تحت نظر سازمان های 
نظارتی انجام ش��ده و ما آن را به خزانه واریز کردیم. اتفاقا زمانی که 
ارز با قیمت پایین به واردکننده ها داده می ش��د، شما خبرنگاران از 
هزینه نشدن این ارزها برای 
واردات کاال س��ؤال مکردید. 
پ��س از بررس��ی متوج��ه 
ش��دیم تع��دادی از بانک ها 
ارز با قیم��ت 1100 تومان 
گرفته و دربازار 1700 تومان 
فروخته اندکه بای��د از آن ها 
گرفته شود. از نظر ما موضوع 

تمام شده است.

بعد از مصوبه جنج��ال برانگیز دولت در رابطه ب��ا قیمت گذاری 
 خ��ودرو و مبن��ا ق��رار گرفت��ن ارز مبادالت��ی در ای��ن ش��یوه 
قیمت گذاری، اکنون پارلمان نشینان نیز به این نتیجه رسیده اند 
که برخی بندها از این مصوبه، دارای اشکاالت اساسی است و به 

کلی، حقوق مصرف کنندگان خودرو در بازار را زیر پا می گذارد.
در واق��ع، در مصوبه اخیر دول��ت مبنی بر ش��یوه قیمت گذاری 
جدید خودرو، این گونه درج ش��ده است:  چنانچه خودروسازان، 
قیمت خودرو را باالتر از نرخ بازار آزاد، قیمت گذاری کنند، باید 
مابه  التفاوت قیمتی را ک��ه لحاظ کرده اند با قیمت ب��ازار آزاد به 
خزانه واریز کنند. این در شرایطی است که این پول از جیب مردم 
خارج شده و به خزانه دولت واریز می شود و در واقع، انتفاعی برای 
مصرف کنندگان نخواهد داشت، ضمن این که برخی از افرادی که 
در جلسه خودروسازان با معاون اول رییس جمهور که منجر به تصویب 
این مصوبه شد، حضور داشتند، اعالم می کنند که این مابه التفاوت 
مجدد به خودروسازان برمی گردد تا سرمایه گذاری برای افزایش 
تولید داشته باشند.این در شرایطی اس��ت که مصرف کنندگان 
خودرو که ماه ها است در بازار به دلیل کمبود عرضه برخی انواع 
خودرو از سوی خودروسازان به بهانه گران شدن قیمت، متضرر 
شده و قیمت های گزافی را برای خرید پرداخته اند، اکنون به این 
مصوبه دلخوش کرده بودند که آن هم، این ط��ور از آب درآمد و 

حقوق آنها را به کلی زیر پا می گذارد.

مهدی غضنف��ری، وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت البته در این 
رابطه معتقد اس��ت که به دلیل این که ای��ن مابه التفاوت باید به 
حساب خزانه واریز ش��ود، انگیزه ای برای خودروس��ازان ایجاد 
نمی کند که قیمت را باالتر از قیم��ت بازار آزاد نرخ گذاری کنند. 
بنابراین به اعتقاد وی، نرخ های جدید خودرو در چارچوب مصوبه 
 خواهد بود و چیزی بین نرخ محاس��باتی دولت و ن��رخ بازار آزاد

 تعیین می شود.

طرح تحقیق و تفح�ص از صنعت خودروس�ازی به 
جریان افتاد

هم اکنون نی��ز نمایندگان مجل��س طرح تحقی��ق و تفحص از 
خودروس��ازان را در دس��تور کار قرار داده اند و معتقدند که باید 
این کار در دفاع از حقوق مصرف کنندگان خودرو صورت گیرد، 
ضمن این که در جلسات مش��ترکی که دولت با مجلس در حال 
برگزاری دارد، تصمیم بر این شده که کمیته ویژه ای برای قیمت 
گذاری خودرو تشکیل شود.سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اس��المی در این رابطه به مهر می  گوید: با 
توجه به وضعیت نابس��امان خودرو، مدیریت این بخش، تعامل 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان و کیفیت پایین خودروها، طرح 
تحقیق و تفحص از خودروس��ازان توس��ط 5 نف��ر از نمایندگان 
 مجلس نوشته شد و بعد از تأیید کمیسیون صنایع به هیأت رییسه

 ارجاع داده شد.وی افزود: چون این طرح در نوبت عادی به هیأت 
رییسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر 
زمان از دس��ت بدهد. به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا 
این طرح امروز به هیأت رییس��ه، تقدیم ش��د تا ماده 104 آیین 
نامه اعمال شود. بیاتیان در ادامه تصریح کرد: طبق قانون با این 
تعداد امضا، باید این طرح خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگیرد؛ 
چرا که مجلس بر روی این موضوع حس��اس ب��وده و جامعه نیز 

منتظر اقدام��ات مجلس برای 
س��اماندهی وضعی��ت خودرو 

است.
 وی همچنی��ن اظهار داش��ت: 
به محض این که هیأت رییسه 
نام��ه را تحویل بگی��رد ظرف 
48 س��اعت باید پی��ش نویس 
طرح آم��اده ش��ده و در اختیار 
نمایندگان قرار بگیرد و در اولین 
جلس��ه علنی یعنی یکش��نبه 
هفته آین��ده ط��رح تحقیق و 
تفح��ص از خودروس��ازان در 
صحن علنی مطرح می شود تا 
در این خص��وص رای گیری به 

عمل آید.

تشکیل کمیته مشترک خودرویی دولت و مجلس
از س��وی دیگر، گویا مجلس در توافقی که با دولت داشته، مقرر 
کرده که کمیته ویژه ای برای قیمت گذاری خودرو تشکیل دهد؛ 
چراکه اختالف نظری میان دولت و مجلس در قیمت گذاری این 

کاال وجود دارد و هم اکنون نیز بازار نابسامان است.
 در این جلسه که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران خودرو سازی به میزبانی 
مجلسی ها برگزار شد، قرار شد کمیته ای مشترک از دولت و مجلس 

به بررسی چگونگی قیمت گذاری خودرو بپردازند.

برداشت مابه التفاوت از جیب مردم!
وی اظه��ار داش��ت: نماین��دگان مجل��س ضم��ن انتق��اد از این 
ط��رح معتقدن��د ماب��ه التف��اوت این پ��ول که ق��رار اس��ت به 
 حس��اب خزانه واریز ش��ود نباید از جیب مردم برداش��ت ش��ود. 
البته به اعتقاد ما قیمت واقعی خودرو نمی تواند بیش از یک و نیم تا 

دو میلیون تومان افزایش داشته باشد.

پای پارلمان نشینان به گرانی خودرو بازشد

سامان دهی شبکه های این بار برداشت مابه التفاوت از جیب مردم!
فاضالب محدوده فوالدمبارکه 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به فارس 
گفت: این شرکت با استفاده از سرمایه گذاری مجتمع فوالد 
مبارکه ش��بکه های فاضالب ش��هر های مبارک��ه، کرکوند، 
زرین شهر، زاینده رود و ورنامخواست را در یک بازه زمانی دو 

تا سه ساله اجرا کند. 
هاشم امینی با اش��اره به این که این ش��رکت، قراردادی را 
با عنوان مبادل��ه رس��می بزرگ ترین ق��رارداد غیر متقابل 
تش��کیل تأسیس��ات ش��هر های مبارک��ه، کرکون��د، 
زرین ش��هر، زاین��ده رود و ورنامخواس��ت ب��ا مجتم��ع 
فوالد مبارک��ه به عنوان س��رمایه گذار منعقد کرده اس��ت، 
 اظه��ار کرد: این قرارداد روز گذش��ته منعقد ش��ده اس��ت. 
وی با بیان ای��ن که یک هزار و 200 میلی��ارد ریال به عنوان 
س��رمایه اولیه برای انعقاد و اجرای این قرارداد بوده اس��ت، 
افزود: پیش بینی می ش��ود، برای اجرای دو تا سه ساله کل 
این قرارداد حدود 200 میلیارد تومان هزینه ش��ود و منابع 
مالی و تمام س��رمایه های مورد نیاز برای اجرای این قرارداد 
از س��وی مجتمع فوالد مبارکه تأمین می شود. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اش��اره به هدف از 
انعقاد و اجرای این قرارداد تصریح کرد: طی سال های گذشته 
شرایط خشکسالی بر استان حاکم شده و ذخیره آب پشت 
 س��د زاینده رود نیز به میزان بس��یاری کاهش یافته است. 
وی ب��ا تأکید بر ای��ن که فوالد یک��ی از صنایعی اس��ت که 
نیاز مب��رم و حیاتی ب��ه آب دارد، ادامه داد: ب��ا توجه به این 
موضوع مقرر ش��د، ق��راردادی بین ش��رکت آب و فاضالب 
استان و مجتمع فوالد مبارکه منعقد ش��ود و این شرکت با 
استفاده از سرمایه گذاری مجتمع فوالد مبارکه شبکه های 
فاضالب شهر های مبارکه، کرکوند، زرین شهر، زاینده رود و 

ورنامخواست اجرا کند.
 امینی با بیان این که همچنین این شرکت در یک بازه زمانی 
30 تا 35 ساله پساب ناشی از اجرای شبکه های فاضالب این 
شهر ها را در اختیار صنعت فوالد قرار بدهد، تأکید کرد: این 
موضوع سبب رفع مشکالت ناشی از فاضالبی که به رودخانه 
زاینده رود وارد می شود، است. وی با اشاره به این که صنعت 
فوالد نیز به یک آب مستمر برای فعالیت های تولیدی خود 
دس��ت پیدا می کند، افزود: اجرای پروژه های ش��بکه های 
فاضالب شهر ها در صورت برخورداری از بودجه های دولتی 
زمان بر است، اما در حال حاضر با تأمین منابع مالی این پروژه 
از سوی مجتمع فوالدمبارکه کل ش��بکه های فاضالب این 

شهر ها در یک بازه زمانی دو یا سه ساله اجرا می شود. 

اخبار آبفا

 نرخ های جدید 
 خودرو 

در چارچوب 
 مصوبه 

خواهد بود
  و چیزی بین 

نرخ محاسباتی 
دولت و نرخ 

بازار آزاد تعیین 
می شود.
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 اعالم مفقودی 
852 دفترچ��ه تخصیص حق بهره برداری از قرارداد ش��ماره 504 مورخ 67/12/27 
متعلق به ش��رکت پرنیان مهیار واقع در شهرک صنعتی محمدآباد، مرغ )صفه( مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

 حصر وراثت 
178 آق��ای امی��د ربان��ی نجف آب��ادی دارای شناس��نامه ش��ماره 2983 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1088/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان یداله ربانی نجف آبادی بشناس��نامه 557 
در تاری��خ 92/2/7 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- امید ربان��ی نجف آب��ادی ش ش 2983 )فرزند(. 2- 
روی��ا ربان��ی نجف آب��ادی ش ش 8549 )فرزند(. 3- زینب ق��ره چائی ش ش 2922 
)همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
183 شماره دادنامه: 9209970354500177. شماره پرونده: 9109980359500751. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911127. ش��کات: 1- آقای احمد نبوی زمانی به نش��انی خ 
کاش��انی – ک ش آقابابایی- پ14. 2- آقای امیر نبوی زمانی به ش��ماره خ ش��ریف 
شرقی – ک57- پ4. متهمین: 1- آقای بهرام دروش به نشانی چهارباغ باال – مجتمع 
کوثر – فاز2 اداری واحد350. 2- آقای ابراهیم دروش به نش��انی خ امام خمینی – خ 
بس��یج – ک مطهر – پ5. 3- آقای ایمان ش��کیبا به نش��انی مجهول المکان. اتهام ها: 
1- تهدی��د به قتل. 2- دش��نامی 3- تخریب 4- تهدید 5- توهین به اش��خاص عادی. 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه. در خصوص اتهام آقایان 1- ابراهیم فرزند حس��ین 2- بهرام 
فرزند ابراهیم ش��هرتین دروش و 3- ایمان ش��کیبا )بدون مشخصات دیگر( دایر بر 
توهین، تهدید و تخریب عمدی موضوع ش��کایت آقایان احمد و امیر ش��هرتین نبوی، 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات 
گواهان و طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی و س��ایر قراین و امارات 
موجود در پرونده اتهام متهمین را بش��رح فوق محرز تش��خیص و به اس��تناد مواد 
608، 669 و 677 و رعای��ت م��اده 47 و بن��د 5 از ماده 22 قانون مجازات اس��المی 
و رعای��ت بند 2 از م��اده 3 قانون وصول برخی از درآمده��ای دولت و مصرف آن 
در م��وارد معین هر ی��ک از متهمین را به پرداخت یک میلیون ری��ال جزای نقدی در 

خص��وص توهین و پرداخت س��ه میلیون ری��ال جزای نق��دی در خصوص تهدید 
و مته��م ردی��ف اول را ب��ه پرداخت پن��ج میلیون ری��ال جزای نق��دی در خصوص 
تخری��ب و ه��ر یک از متهمین ردیف های دوم و س��وم را به تحم��ل چهار ماه حبس 
در خص��وص تخریب محک��وم می نمای��د. رای صادره نس��بت ب��ه متهمین ردیف 
ه��ای اول و دوم حضوری اس��ت و ظرف 20 روز از تاریخ اب��الغ قابل اعتراض در 
دادگاههای تجدید نظر اس��تان اس��ت و نس��بت به متهم ردیف س��وم غیابی است و 
 ظ��رف ده روز از تاری��خ ابالغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف: 2477 

رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
186 نظ��ر به اینکه آق��ای امیر نبوی فرزند احمد به اتهام فحاش��ی، تهدید و مزاحمت 
حس��ب ش��کایت آقای امیر رجبی ال��وری فرزند محم��ود از طرف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 920337د27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 2481 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

احضار 
187 نظ��ر به اینکه افس��انه و ندا محمدی فرزندان علی ش��کایتی علی��ه مهران متقی 

نی��ا فرزند غالمرضا مبنی بر ض��رب و جرح عمدی – توهی��ن – مزاحمت تلفنی – 
تهدی��د – مزاحم��ت بانوان مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 920112ب2 ثبت 
ای��ن ش��عبه و وقت حضور ظ��رف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه 
ب��ه مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع  و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذک��ور دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 2482 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
188 نظر به اینکه خانم زهرا مصطفوی فرزند عبدالعلی شکایتی علیه رسول شیروانی 
ف��راز فرزند علی مبنی ب��ر فروش مال غیر مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
901527ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می 

باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

م الف: 2483 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار متهم
189 شماره ابالغیه: 9210100358400030. شماره پرونده: 9109980358400403. 
شماره بایگانی: 920404. در پرونده کالسه 9209980358400403 این شعبه محمود 
رحیمی فرزند سرتاج به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر ظرف 
مهلت 30 روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
 صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2484 

سورانی – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار متهم
190 شماره ابالغیه: 9210100358400031. شماره پرونده: 9109980358401844. 
شماره بایگانی: 911860. در پرونده کالسه 9109980358401844 )911860ب5( این 
شعبه شکایت محمد رمضانی علیه سید محمد موسوی فرزند میرغنی به اتهام جعل 

و اس��تفاده از س��ند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گ��ردد تا در موعد ظرف 30 روز پس 
از نش��ر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2485 

سورانی – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ رأی
192 شماره دادنامه: 9009970352700915. شماره پرونده: 8909980359001646. 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900153. شاکی: مرجع انتظامی شهرس��تان اصفهان. متهم: 
آقای س��ید امیرعباس مرتضوی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: نگهداری تجهیزات 
دریاف��ت از ماه��واره. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص گزارش مرجع انتظامی 
شهرستان اصفهان علیه آقای سید امیرعباس مرتضوی نصیری فرزند سید حسن 40 
ساله شغل آزاد اهل و ساکن اصفهان و دائر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره 
دادگاه با توجه به جامع محتویات و اوراق پرونده تحقیقات انجام شده گزارش مرجع 
انتظامی کش��ف تجهیزات دریافت از ماهواره و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم 
در پرونده و در جلس��ه دادگاه و مفاد کیفرخواس��ت صادره و دفاعیات بالاثر متهم و 
سایر محتویات و قرائن موجود در پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز 

دانس��ته مستنداً به مواد 2 و 16 قانون مجازات اس��المی و بندهای الف و ب از ماده 
9 قان��ون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریاف��ت از ماهواره متهم موصوف الذکر را 
عالوه بر ضبط تجهیزات مکش��وفه بنفع دولت )س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری 
اس��المی ایران( به پرداخت پنج میلی��ون ریال بعنوان جزای نق��دی در حق صندوق 
دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
 تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف: 2464 

اکبر ذبیحی – رئیس دادگاه شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
193 نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای محمد طالش��ی ب��ه اتهام کالهبرداری حس��ب ش��کایت 
آقای محمدرضا ش��مس االح��راری فرزند محم��د از طرف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 911502 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مرات��ب به نامبرده اب��الغ تا ظرف 
یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادی��اری دادس��رای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خوی��ش حاضر ش��ود، در صورت ع��دم حضور پس 
 از ی��ک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 2465 

پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
194 کالس��ه پرونده: 911244ک102. وقت رس��یدگی: روز چهارش��نبه 1392/4/12 
ساعت 9/5 صبح. خواهان: مهدی افشاری فرزند محمود. خوانده: مهدی جزینی فرزند 
احمد. خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی کیفری اصفهان ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. م الف: 2466 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار
196 ش��ماره: 140100/6ب5. ش��کایت ش��عله ش��اه زمانیان علیه آق��ای حمیدرضا 
صابرن��ژاد فرزند اس��داله به کالهبرداری از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی دادس��رای 
ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار بواس��طه مجه��ول المکان بودن 
نامبرده میس��ر نشده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 5 بازپرس��ی 
اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ جابرانصاری دادس��رای ناحیه 4 بازپرس��ی 5 جهت 
پاس��خگویی به اتهام خوی��ش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت 
 مهل��ت مق��رر اقدام��ات قانونی در ای��ن خصوص بعم��ل خواهد آم��د. م الف: 2470 

حمید غالمپور – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

احضار
197 ش��ماره: 140100/2ب5. نظر به اینکه آقای 1- اصغر دهقان 2- احمد عابدی به 
اتهام فروش مال غیر از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی دادس��رای ناحیه 4 اصفهان تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضار بواسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 5 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان 
خ جابرانصاری دادس��رای ناحیه 4 بازپرس��ی 5 جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاض��ر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانونی در 
ای��ن خصوص بعم��ل خواهد آمد. م الف: 2471 حمید غالمپور – مدیر دفتر ش��عبه 5 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

احضار
198 ش��ماره: 920051ب5. شکایت ش��رکت نگین کمان رایانه علیه آقای سید احسان 
حس��ینی فرزند محمد به اتهام کالهبرداری – تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل 
عنوان از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی دادس��رای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و 
ابالغ احضار بواس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وس��یله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 5 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ دادسرای 
ناحیه 4 بازپرس��ی 5 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم 
 حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. 
 م ال��ف: 2472 حمی��د غالمپ��ور – مدی��ر دفت��ر ش��عبه 5 بازپرس��ی دادس��رای

عمومی و انقالب اصفهان   

احضار
199 ش��ماره: 912181ب5. ش��کایت احس��ان واعظی علیه آقای یاس��ر موسی زاده 
فرزن��د عل��ی اصغر به اته��ام مزاحمت تلفنی و توهین از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی 
دادس��رای ناحی��ه 4 اصفهان تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار بواس��طه مجهول 
المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی کیف��ری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در 
شعبه 5 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ دادس��رای ناحیه 4 بازپرسی 
5 جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر گردد در ص��ورت عدم حضور پس از 
 گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. م الف: 2473 
حمید غالمپور – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

احضار
200 ش��ماره: 901919ب5. نظ��ر به اینکه آق��ای حمید فرخی ول��ی )علیرضا فرخی 
فرزند حمید( علیه مهدی جهانبخش به اتهام آدم ربایی از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی 
دادس��رای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضار بواسطه مجهول المکان 
بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیف��ری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 5 
بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاری دادس��رای ناحیه 4 بازپرس��ی 
5 جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر گردد در ص��ورت عدم حضور پس از 
 گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. م الف: 2474 

حمید غالمپور – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

تغییرات 
205 آگهی تغییرات در شرکت ایران کشت میمه )سهامی خاص( ثبت شده بشماره 19 
با شناس��ه ملی 10260006399. برابر صورت جلس��ات مجمع عمومی عادی مورخه 
1390/12/20 هیئت مدیره مورخه 1390/12/21 تغییرات زیر در شرکت مزبور بعمل 
آمده اس��ت: 1- آقایان مرتضی مطلب و محمدرضا صانعیان و حس��ینعلی زمانی و 
جمال زمانی و حس��نعلی قاری به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان فرهاد 
ای��ران مه��ر و مصطفی حیدری به س��مت اعضای علی البدل ش��رکت برای مدت دو 
س��ال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود آقای حسینعلی زمانی با شماره ملی 
6229821613 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای حس��نعلی قاری با ش��ماره ملی 
1262555582 ب��ه س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مطلب با ش��ماره 
ملی 6229838745 به س��مت حس��ابدار ش��رکت و آقای جمال زمانی با شماره ملی 
6229809990 به س��مت منشی ش��رکت و آقای محمدرضا صانعیان با شماره ملی 
6229884461 به س��مت مدیرعامل ش��رکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقایان حسینعلی زمانی و حسنعلی 
قاری و مرتضی مطلب و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 2- آقایان محمدرضا قربان با 
ش��ماره ملی 1262611792 و آقای لقمان اش��راقی با ش��ماره ملی 6229687348 به 
 ترتیب بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند.

م الف: 4630 حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

فرهادی در کنار بازیگر
بره نیس بژو بازیگر فرانسوی برای بازی در فیلم »گذش��ته« ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین 
بازیگر زن را گرفت. او دو سال پیش با فیلم »هنرمند« در بخش مسابقه اصلی کن حضور داشت و 
بعد برای بازی در نقش یک ستاره نوظهور سینمای ناطق، برنده جایزه سزار و نامزد جایزه اسکار شد. 

5

زخم ها وپیوندها به زبان آلمانی
نمایشگاه »گونتر اوکر« در موزه هنرهاي 
معاص��ر اصفهان روز دوش��نبه  شش��م 
خرداد ماه ساعت 17 گشایش یافت. این 
نمایش��گاه ش��امل آثار هنرمند معاصر 
آلماني »گونتر اوکر« است که  با حضور 
هنرمن��دان، س��فیر آلم��ان در ایران و 
مس��ئولین درم��وزه هنره��اي معاصر 
اصفهان گشایش یافت. در این مجموعه  
 آثار و چیدمان هایي برگرفته از ابزار کش��اورزي، ادوات ش��کنجه و 
واژه هایي آزاردهنده  برگرفته از انجیل به نمایش گذاشته شده است. 
اوکر خود درباره  این نمایش��گاه مي گوید:  تهدید انس��ان، خطرات 
موجود براي او و آسیب پذیري انسان محتواي نمادهایي هستند که 

در این نمایشگاه ارایه شده است .
این نمایشگاه که سال گذشته نیز در موزه هنرهاي معاصر تهران به 
نمایش درآمده است با عنوان نمایشگاه سیاري که بیش از بیست سال 
است در بسیاري ازنقاط دنیا به نمایش گذاشته شده است، شناخته 
مي شود. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 5 تیرماه  

به موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

جشنواره کمدی
میث��م بکتاش��یان دبی��ر جش��نواره

نمایش های کمدی اصفهان با اشاره به 
اه��داف تعیی��ن ش��ده در چهارمی��ن 
جش��نواره نمایش هاي کم��دي اظهار 
داشت: از میان آثار رسیده به دبیرخانه 
دائمي جش��نواره نمای��ش هاي کمدي 
اصفهان،17 متن انتخاب و جهت تمرین 

به بازخوانان شرکت کننده اعالم شد.
بکتاش��یان با اش��اره به تمدید مهلت ارس��ال نمایش��نامه در بخش 
نمایشنامه خواني گفت:  عالقه مندان در این بخش تا10 اردیبهشت 
فرصت داش��تند متون پیش��نهادي خود را به دبیرخانه ارایه کنند و 
سپس آثار دریافت شده در دبیرخانه مورد بازخواني قرار گرفت که در 

نهایت12 نمایشنامه با ارایه 17 نمایشنامه خوان انتخاب شد.
گفتني اس��ت چهارمی��ن جش��نواره نمایش هاي کم��دي اصفهان 
در 4 بخش صحنه اي، خیاباني، نمایش��نامه نویس��ي و نمایش��نامه 
خواني ب��ا موضوعات ترافیک و حم��ل و نقل عمومی، فضای س��بز، 
 ش��هروند الکترونیک، نظافت عمومی، مدیریت خش��م، صله رحم، 

آپارتمان نشینی، قناعت، فرهنگ کار جمعی و آزاد برگزار می شود.

چیدمان به روایت قلم
نمایش��گاه چیدمان مرجان مش��تاقیان و 
افسانه رستمی از  س��وم خرداد در گالری 
مهرگان اصفهان گشایش یافته و تا 8 خرداد 

ادامه می یابد.
مرجان مش��تاقیان هنرمند این نمایشگاه 
و مدی��ر گال��ری مه��رگان در ای��ن ب��اره 
گفت: ای��ن نمایش��گاه ترکیبی اس��ت از 
 چیدمانی از مجموعه ه��ای تمبری که به 
مناس��بت های مختلف در ایران قبل و بعد از انقالب به چاپ رس��یده و 
به صورت بس��ته هایی که قابش��ان را خودم طراحی ک��رده ام به نمایش 
درآمده اس��ت.  از س��وی دیگ��ر از خانم رس��تمی که از خوشنویس��ان 
 خوب ما با رتبه فوق ممتاز هس��تند خواس��تم تا بنا بر همان مناسبت ها

 خوشنویس��ی کنند و در میان آث��ار، این خطوط هم ب��ه نمایش درآمده 
است. وی در ادمه افزود: این دو مجموعه یعنی تمبرها و خوشنویسی ها 
در فضای نمایشگاه از هم جدا نیس��تند و به صورت یک کل مرتبط با هم 

ارایه شده اند.

»هم اتاقی« در بازار موسیقی
آلبوم »چطور بفهمونم که...« با صدای علی زارعی به صورت گسترده 

در سراسر کشور منتشر خواهد شد. 
علی زارعی خواننده قطعه پرطرفدار و معروف »هم اتاقی« اس��ت که 
چند سال پیش توانست با این تک قطعه معروفیت و محبوبیت فراوانی 
را در بین دوس��تداران موس��یقی به دس��ت بیاورد تا همین استقبال 
 خوب باعث شود که او بیشتر و بهتر برای انتشار آلبومش مصمم شود.

»ه��م اتاقی« در ح��دود س��ال 87  به ص��ورت اینترنتی پخش ش��د 
و در مدت زمان کمی ب��ه یکباره 
در بی��ن مخاطبان موس��یقی به 
محبوبیت و معروفیت رسید.  این 
آلبوم در بخش ترانه از حضور ترانه 
سرایانی چون مریم ذاکری و میالد 
کمال��ی بهره می ب��رد و در بخش 
آهنگس��ازی نیز می��الد کمالی، 
فتاح فتح��ی و خود عل��ی زارعی 
ملودی های این آلبوم را س��اخته 
اند. این آلبوم تحت امتیاز شرکت 
هنرمندان خ��اک جنوب، تولید و 
توسط پخش سیما شهر در سراسر 

کشور توزیع خواهد شد. 
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 بنیامین 
دیگر نمی خواند

شهرداری اصفهان؛ توانمندترین نهاد کشور در توسعه رسانهالیه های رنگی خاطرات

مهدی مهدوی کیا 
روی صحنه نیاوران 

در متنی که به نقل از ش��رکت ترانه ش��رقی آورده شده اس��ت، از پایان 
همکاری این شرکت با بنیامین بهادری حکایت دارد.

در متن این بیانیه آمده اس��ت: شرکت ترانه ش��رقی و محسن رجب پور، 
دیگر مدیر برنامه های بنیامین نخواهد بود و تهیه کننده آلبوم سوم این 

خواننده نیست.
 این خبر چند روزی است در خبرگزاری ها منتشر شده و از همین طریق 
این خبر را تأیید می کنیم. کلیه مس��ئولیت های ای��ن خواننده، دیگر به 
عهده ترانه شرقی نخواهد بود و این ش��رکت اتمام همکاری 8 ساله خود 
را با این هنرمند اعالم می کند. این در حالی اس��ت که قرار بود س��ومین 
آلبوم بنیامین بهادری اوایل س��ال 91 توسط شرکت ترانه شرقی به بازار 

عرضه شود.

پری زنگنه، نمایش��گاه نقاشی »نوس��تالژیا اصفان« را نقش 
خاطرات خود در اصفهان دانست.

پری زنگنه در خصوص نمایشگاه اخیر خود در اصفهان گفت: 
نمایش��گاه »نوس��تالژیا اصفان« که کامال به لهجه اصفهانی 
نوشته شده است در واقع تصویر تمام آن چیزهایی است که با 
آنها در شهر اصفهان خاطره دارم و به بیان تمام آن مسائل می 
پردازد. این کارشناس نقاشی ادامه داد: تصاویری که در این 
نمایشگاه ارایه شده است، چند نشانه است که مشخصا اشاره 

گر هستند؛ دوچرخه به دوران کودکی ام اشاره می کند، اسب 
و میدان نقش جهان اشاره به شهرم دارند و دو انسان که پدر و 
مادرم هستند به همه آدم هایی که در این شهر با آنها ارتباط 
داشتم، زمانی با آنها بودم و اکنون از آنها دور هستم اشاره دارد.

زنگنه درباره تکنیک آث��ار خود در این نمایش��گاه گفت: دو 
تکنیک چاپ برجسته و آبرنگ در این آثار به کار گرفته شده 
است. در این نمایش��گاه دو تصویر یک شکل ارایه شده است؛ 
یک اثر بیرنگ و دیگری با رنگ های آبرنگی. آن تصویری که 
کامال بدون رنگ است اشاره دارد به این که وقتی خاطره ای 
را به یاد م��ی آوریم، فرمت اصلی به نظرمان می آید، س��پس 
خصوصیات دیگر آن به ذهن می رسد و رنگ پیدا می کند، به 
 همین دلیل تصویر دوم را رنگ��ی ارایه دادم تا بتوانید رنگ ها

را پس بزنید و از زیر الیه های رنگ��ی، تصویر اصلی خاطره را 
به ذهن بیاورید.

گفتنی است این نمایشگاه شامل شانزده اثر است که تا هشتم 
خرداد ماه از ساعت 4 تا 8 شب در گالری اتاق آبی در معرض 

دید عالقه مندان قرار دارد.

رییس هی��أت مدیره خان��ه مطبوعات اس��تان اصفهان گفت: 
ش��هرداری اصفهان با راه اندازی مجتم��ع مطبوعاتی به همراه 
ایجاد رسانه هایی همچون رادیو شهر، خبرگزاری ایمنا و روزنامه 
اصفهان زیبا، بدون اغراق نام خود را در جرگه توانمندترین نهاد 

مردمی کشور در توسعه رسانه رقم می زند.
حسن قانونی با اشاره به این که شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان از معدود نهادهایی هستند که کارکردها و تأثیرات رسانه 
بر روی مسائل اجتماعی و ش��هری را به درستی درک کرده و در 

طول دوره دوم و سوم شورای شهر اصفهان توجه ویژه ای به رسانه 
های گروهی داشته اند، اظهار داشت: راه اندازی شبکه رسانه ای 
شهر و برخورداری از رسانه صوتی- تصویری، دیجیتال و مکتوب با 
عناوین یاد شده، نشان دهنده بلند نظری و دقت نظر نهاد شهری 
در توسعه رس��انه و به کارگیری آنها در خدمت رسانی و پیشبرد 
 اهداف است. سرپرست خبرگزاری فارس در استان اصفهان افزود: 
راه ان��دازی مجتمع مطبوعات��ی در اصفهان ض��رورت فعالیت و 
خواسته قلبی۳0 س��اله تمامی اصحاب رسانه شهر اصفهان بوده 
که خوش��بختانه تصمیم به راه اندازی این مجتمع رسانه ای در 
این دوره اتخاذ ش��ده و به نظر می رس��د با راه ان��دازی آن بخش 
عمده ای از مشکالت مطبوعات اصفهان مرتفع شود. وی با اشاره 
به مزایای ایجاد این مجتمع رس��انه ای برای شهر اصفهان گفت: 
ایجاد یک مکان برای ساماندهی به وضعیت توزیع مطبوعات در 
شهر، بهره مندی از یک نظام پایدار در راستای توسعه فعالیت های 
مطبوعاتی و توجه ویژه به مبحث آموزش در رسانه های گروهی 
از جمله مزایایی است که انتظار می رود در این مجتمع رسانه ای 

دنبال شود.

مهدی مهدوی کی��ا به همراه دخت��رش میهمان وی��ژه نمایش »خدای 
کشتار« بودند. 

 در پایان اجرای تئاتر، اشکان خطیبی یکی از بازیگران »خدای کشتار«  
لباس مهدوی کیا را به صورت نمادین روی صحنه آورد و گفت: امیدوارم 
 دیگر ش��اهد این اس��طوره کش��ی که در فوتبال به راه افتاده، نباشیم. با 
حرف های اشکان خطیبی و تشویق های بهاره رهنما، سیما تیرانداز، رضا 
موالیی و البته همه حاضرین در س��الن، مهدی مهدوی کیا روی صحنه 
رفت و گفت: خیلی خوشحالم بعد از خداحافظی که از فوتبال داشتم، هر از 
چندگاهی دوستانم من را غافلگیر می کنند. تئاتر »خدای کشتار« یکی از 
 کارهای موفق تئاتر ایران است که از محمد خاتمی تا مهدی مهدوی کیا،

طیف وسیعی از چهره های سرشناس کشور به تماشایش نشسته اند.

پدرادبیات سیاه 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - » دش��یل همت« که یکی از معروف ترین و بزرگ ترین نویس��ندگان 
ادبیات پلیسی، آغازگر و پدر »رمان سیاه« یا »رمان پلیسی واقع گرای آمریکایی« به شمار 
می آید، در 27 مه سال 1894 در بخش»س��ینت مری« ایالت مریلند در خانواده دورگه 

اسکاتلندی- فرانسوی به دنیا آمد.
 کودکی و نوجوانی خود را در فیالدلفیا و بالتیمور گذراند و در 14 سالگی درس و مدرسه 
را رها کرد و وارد بازار کار ش��د. چند سالی ش��غل های مختلفی را آزمود، از کارگری در 
کارخانه های مختلف گرفته تا داللی س��هام و حتی کارگری روزمزد. بیست ساله بود که 
با عنوان کارآگاه خصوصی به استخدام مؤسسه »کارآگاهی پینکرتن« در آمد. این شغل 
برای همت جوان بس��یار جذاب بود، چون به نظرش، حرفه ای مب��ارزه جویانه، هیجان 
انگیز، پرحادثه و خطرناک می آمد و از همه اینها گذشته با خوی بذله گوی او نیز منافاتی 
 نداش��ت. دش��یل همت کارآگاه، به نقاط مختلف کشور سفر کرد، با ش��یوه ها، عادت ها

 و نحوه زندگی مردم آش��نا ش��د، طبقات مختلف اجتماع و طرز رفتار و حتی فکر آنان را 
شناخت و از موقعیت های حساس اجتماعی سر درآورد. از اینها گذشته، شغل کارآگاهی 
او را با محیط های گنگستری، دس��ته های خالفکار، قماربازان، قاچاقچیان مواد مخدر و 
فساد حاکم بر سیستم های سیاسی و پلیسی آشنا کرد و  همت هر آنچه را می دید و می 
شنید و می یافت، یادداشت می کرد و همین تجارب بود که بعدها پایه اصلی»رمان سیاه« 
را تشکیل داد. »رمان سیاه« واژه ای فرانسوی است که به گروهی از داستان های پلیسی 
اطالق می شود که شیوه نگارش خاصی دارند. نویسندگان این گونه داستان ها از جرم و 
جنایت می نویسند، از حمله مسلحانه، سرقت های برنامه ریزی شده، آدم ربایی و از همه 
اینها گذشته رقابت با دسته های رقیب و سعی در نابودسازی آنان، از زبان مردم کوچه و بازار 
استفاده می کنند که این سبک محاوره ای و استفاده فراوان از زبان اول شخص و موجز، 
پس از مدتی، دیگر به زبان معلوم و مشخص این نوع رمان ها تبدیل شد. در دهه های19۳0 

و40، فیلم های فراوانی با اقتباس از نوشته های او ساخته شد که »شاهین مالت« )1941، 
جان هیوستن( معروف ترین این آثار اقتباسی به شمار می آید. جان هیوستن به» شاهین 
مالت« وفادار ماند، چون خود رمان کامل بود و دشیل همت فکر همه چیز را کرده بود. می 
گویند تنها کاری که هیوستن کرد این بود که رمان را دکوپاژ کرد و به »جک وارنر« گفت 
این هم فیلمنامه من! حتی اگر این ماجرا را یک شوخی تلقی کنیم، کار نادرستی از او سر 
نزده، چون او امکانات داستان را سنجیده و بعد از سبک سنگین کردن همه چیز، اقدام به 
ساخت آن کرده است. همت در سال19۶1، در نیویورک درگذشت. »فرد زینه مان« در 
فیلم »جولیا« )1977( به بخشی از زندگی مشترک همت و  هلمن پرداخت. »ویم وندرس« 
نیز در نخستین فیلم خود به نام »همت« )198۳( همت ِ کارآگاه را وارد یک ماجرای تخیلی 
پر پیچ و خم جنایی کرد. امروزه دیگر »دشیل همت« تنها یک نویسنده رمان سیاه نیست 

و به اعتقاد بسیاری او حاال یک افسانه است.

SMS

روبان قرمز

 هندوستان، سرزمین رنگ ونور؛ مکانی که مردم با فرهنگ ها و
 آیی��ن های متف��اوت به س��ادگی در کن��ار یکدیگ��ر زندگی 
می کنند ومی توان گفت هن��د معجونی از ادی��ان مختلف و 

فرقه های مذهبی گوناگون است.
ادویه، لب��اس، رنگ و رقص، همه و همه تنها بخش��ی کوچک 
از ویژگی ها ونمادهای  برجس��ته فرهنگ و کشورهندوستان 
را تشکیل می دهند. سرزمین های واقع در مشرق زمین مهد 
آداب و رسوم و س��نت های کهن هستند. هندوستان کشوری 
است که فرهنگ و س��نت های قدیمی  را حفظ کرده و همین 
انعکاس وبازتاب آن باعث می شود هند سرزمینی جذاب برای 

عکاسان وگردشگران به شمار بیاید.
گالری آپادانا در این هفته، میزبان گروهی از عکاس��ان اس��ت 
 که ای��ن س��رزمین را در مقابل لن��ز دوربین های خ��ود قرار 
داده اند و با دست هایی پر از رنگ های زنده و تصاویری متنوع، 
این سرزمین را در مقابل چشمان بازدید کنندگان از نمایشگاه 

آورده اند .
رنگ در این مجموع��ه عکس ها حرف اول را م��ی زند و توقع 
مخاطب را نیز، از رفتن به نمایش��گاهی که به این س��رزمین 

منتسب شده است، چیزی جز این قرار نمی دهد.
چهره زنان و مردان هندو که به اندازه سرزمینش��ان پیچیده 
 و اس��رار آمیزند و جش��ن رنگ که اوج بازی هندوهاس��ت با 
برجس��ته ترین ویژگی زندگ��ی روزمره ش��ان،  در کنار چند 
 نما از آثار و ابنی��ه تاریخی و فضاهای مذهبی تنها بخش��ی از

عکس هایی است که این گالری را تشکیل داده اند.
این نمایشگاه ما را به تماشای س��رزمینی می برد که به همان 
شکلی که در تخیل ما نقش بسته است، میان قاب ها خودنمایی 
می کند. شاید تماشای این عکس ها در نگاه اول لذت و هیجان 
هر بینن��ده ای را از مواجهه با خی��ال ناخودآگاهش به همراه 
داشته باشد، ولی با گذش��ت زمان اندکی این سؤال باقی می 
ماند که آیا این سرزمین جز همین نماهای همیشگی تنیده در 
رنگ و جاذبه های تصویری، حرف و نشانه ای در خود نداشته 

است که بازگو کننده وجهه نادیده دیگری از این مردم باشد؟
 هند در س��ال 201۳ با هند س��ال های 1970 هی��چ تفاوتی 
 نمی کند. تف��اوت در ن��گاه ع��کاس و تف��اوت در نگاهی که 
می خواهد بگوید من دیده ام آنچه را که ت��و ندیده ای، حلقه  
گمشده ای  است در این مجموعه. در این نمایشگاه شما آثاری 

خواهید دید از حامد تابعین، آرش حمیدی، محمد میرعالیی 
و احسان کمالی . الزم به ذکر است که درآمد حاصل از فروش 
آثار این نمایش��گاه، به کودکان مبتال به سرطان تعلق خواهد 
گرفت. این نمایش��گاه در گالری آپادانا به نش��انی آپادانا دوم، 

کوچه الله، شماره 25 تا 7 خرداد ادامه خواهد داشت.
فرزین رییس زاده همزمان آثار عکس خود را درگالری آرته به 
نمایش درآورده است. این نمایشگاه مجموعه ای از آثار عکس 

اجتماعی، طبیعت و معماری را تشکیل می دهد.
رییس زاده متولد بهمن ۶2 و زاده تهران اس��ت. او در رش��ته 
معم��اری تحصیل کرده و عضو فدراس��یون بی��ن المللی هنر 
عکاس��ی، عضو انجمن عکاس��ان ایران وعض��و کلوپ عکس 

فوکوس است. وی پیش از این 
نمایش��گاه هایی از آثار خود را 
در فرمانی گالری لس آنجلس 
وهمچنی��ن ش��هر فرهن��گ 

کرمان برگزار کرده است .
رییس زاده در این نمایش��گاه 
مجموع��ه ای از۳0عدد عکس 
ده س��ال گذش��ته خ��ود را به 
نمای��ش در آورده اس��ت. این 
مجموعه ش��امل عکس هایی 
اس��ت که او در طی سفرهای 
خود ب��ه نقاط مختل��ف ایران 
داش��ته وآنها را به قاب تصویر 

کشانده است.
در آثار او تأثیر نگاه معماری را 
می توان به سادگی دنبال کرد. 

در این آثار، نگاه تجربه کننده و جستجو گر او، بی آن که هدف 
خاصی را دنبال کرده باشد، با روشی مشابه آزمون و خطا پیش 
رفته است. این تجربه ها همان طور که در تعدادی از عکس ها 
توانس��ته موفقیت آمیز جلوه کند، در پاره ای نیز به تجربه ای 
شکست خورده انجامیده اس��ت. با این وجود اصرار هنرمند بر 
شکل خاصی از نورپردازی در ارایه تصویر که به صورت نرم افزار 
بر عکس اعمال شده، می تواند در آینده به سبک این هنرمند 
بدل شود و این تنها با دیدن آثار بعدی و نمایشگاه های دیگر 
این هنرمند است که می تواند بر مخاطبین آثار او روشن شود.

گفتنی است این نمایشگاه از سوم خرداد، در گالری آرته واقع 
در آپادانا دوم، کوچه هشتم، انتهای بن بست دوم، کلید خورده 

و تا 8 خرداد ادامه خواهد داشت.

نگاهی به نمایشگاه های عکس در گالری های آرته و آپادانا

ورود عکس آزاد 

این نمایشگاه 
ما را به تماشای 

سرزمینی می برد 
که به همان شکلی 

 که در تخیل ما
  نقش بسته است،

 میان قاب ها 
 خودنمایی 

می کند
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نقدي بر انتقاد
گروه فرهنگ - »انتق��اد« در فرهنگ نامه فارس��ي به 
معاني متعددي از جمله س��ره کردن، جداک��ردن بد از 
خوب، خرده گرفت��ن، بهگزیني و خرده گیري و ش��رح 
معایب و محاسن اس��ت. این واژه که از آن سخن به میان 
آمد مرزهاي بس��یار ش��کننده اي در مقاط��ع مختلف و 
در رویارویي با اف��راد متفاوت دارد. »منتق��د« به عنوان 
ش��خصي که اجراي مفاهیم باال را بر عهده دارد، در یکي 

از خطیرترین و ظریف ترین حوزه ها فعالیت مي کند. 
با کمي تأمل در هزارتوهاي هنر س��ینما مي توان به این 
نتیجه رس��ید که در واقع قلم را روي کاغ��ذ رقصاندن با 
هدف روشن کردن نقاط تاریک یک اثر هنري، شهامتي 
در حد اعال مي خواهد. تشخیص سره از ناسره در هنري 
که از هر دري س��خن مي گوید و با علوم مختلف از جمله 
روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي در فرع جریان 
و با علوم تخصصي مربوط به خود سینما در اصل آن سر 
و کار دارد، کم از کوه کندن فرهاد به عش��ق رس��یدن به 
 مرادش نیس��ت که این عش��ق به نگارش یکي از اصول و 

پایه هاي اساسي در این حوزه است. 
پرداختن به این مقول��ه، مهم به نظر مي رس��د که یکي 
از ارکان مهم و تأثیرگذار براي قدبرافراش��تن س��ینماي 
ایران، منتقدان متعهد و عالمي هس��تند که بدون توجه 
به شخص و جریاني خاص در س��ینما در مواقع لزوم تیغ 
 خود را تیز کرده و بحق به بسیاري از سهل انگاري هایي

که ب��راي ای��ن هنر مضر اس��ت، م��ي تازن��د و از طرفي 
 هم به موق��ع به تش��ویق جری��ان مفید در ای��ن عرصه

 مي پردازند. 
با تمام این تفاسیر باید گفت که معضل مهمي که وجود 
دارد ظرفیت و آس��تانه تحمل پایین قش��رهنرمند است 
که براي تقویت آن باید ت��الش کرد تا هنرمندان در برابر 
انتقادات منطقي و درس��ت تاب بیاورند و این که از توهم 
تکامل کاذب خارج شوند و اجازه شکافتن الیه هاي زیرین 
هنرمندي خود را ب��ه منتقدان بدهند و ن��کات را به کار 
بندند و به این باور برسند که جایگاه منتقد، باید جایگاهي 
متعالي باشد. البته که منظور از منتقد در اینجا شخصي 
است با تعاریف و ویژگي هایي که در باال به آنها اشاره شد، 
هرچند که منتقدان نیز باید ب��ا برقراري ارتباطي صنفي 
در قالبي حرفه اي به تعاملي منطقي با هنرمندان دست 
یابند و فراموش نکنند که ابزار، قلم و اندیشه آنهاست، نه 
این که خواسته یا ناخواس��ته با پرتاب واژه هایي که دور 
از شأن هر انس��اني اس��ت به قصد تخریب اشخاص زبان 

بگشایند و یا قلم بزنند. 

هندوستان سرزمین اسطوره ها و فرهنگ های متفاوت است. شاید درست باشد اگر بگوییم ایران و هند  گروه 
یک برادر و خواهر از خانواده بزرگ هند و اروپایی هستند و در مسیر مهاجرت به گونه ای ناگزیر به جدایی فرهنگ

از هم شده اند و هریک مسیر تازه ای را در مجاورت یکدیگر برای سکنی گزیدن انتخاب کردند.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

تالشم را برای ماندن کریمی 
انجام می دهم

کریم باقری/سرمربی تیم پرسپولیس
 من به پیشنهاد دایی برای حضور در پرس��پولیس پاسخ مثبت دادم و 
دوست دارم که به این تیم کمک کنم، اما باید ببینیم که شرایط چطور 
پیش می رود. در پرسپولیس هواداران همیشه جام می خواهند و دوست 
دارند که تیمشان بازی های زیبایی را انجام دهد و فکر می کنم که این 
موضوع حق طبیعی آنهاست. امیدوارم شرایط به گونه ای 
پیش برود که پرس��پولیس ناکامی های یکی، دو فصل 
گذش��ته را جبران کند.االن هم می گوی��م که نه کارت 
دارم و نه مدرک مربیگری. فکر می کنم دایی یکی، دو روز 
دیگر به ایران بازمی گردد و درباره همه مسائل با هم 
صحبت می کنیم. کریمی جزء افتخارات ماس��ت 
و همه دوس��ت دارند که در پرسپولیس بماند. به 
نوبه خود تالش می کن��م او فصل بعد هم برای 

پرسپولیس بازی کند. 

6
تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی در بهزیستی 

خبردار شدیم که  دفتر تربیت بدني اداره کل بهزیستي استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد 
سالروز آزاد سازي خرمشهر، اقدام به برپایي یک دور مسابقه تیر اندازی با تفنگ و تپانچه بادی  در مجموعه 

ورزشي شهید آقابابایي سپاه صاحب الزمان)ع( نمود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1047 | سه شنبه 7  خرداد 1392 | 17 رجب  1434

 پیشنهاد برایتون
 به مربی ایرانی

وزیر نفت به کمک 
نفت آبادان می رود

رستم قاسمی وزیر نفت ایران در پیامی از پیشکسوتان فوتبال آبادان درخواست 
کرد تا به مؤسس��ه و تیم فوتبال صنعت نفت در راه رسیدن به موفقیت کمک 

کنند.
 این در حالی است که تیم صنعت نفت به لیگ دسته اول سقوط کرده است.

رستم قاسمی از پیشکس��وتان آبادانی خواسته اس��ت از هیچ کوششی برای 
اعتالی بیشتر تیم صنعت نفت دریغ نکنند. در بخشی از پیام قاسمی که سایت 
رسمی باشگاه صنعت نفت آن را منتشر کرده، خطاب به پیشکسوتان تیم نفت 
آبادان آمده است: »یقینا نه تنها توسعه و پیشرفت فوتبال صنعت نفت آبادان، 
بلکه فوتبال ایران عزیز، مرهون تالش های بی دریغ و صادقانه شما پیشکسوتان 
خدوم و دلسوز شهر آبادان است.« گفتنی است  تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 

به لیگ دسته اول سقوط کرد. 

 س��رمربی س��ابق تیم فوتبال فوالد خوزس��تان با بیان این که مذاکرات 
 خوب��ی را ب��ا نماینده باش��گاه برایت��ون انگلیس داش��ته اس��ت، گفت:

رفتن من به تیم برایتون افتخار ش��خصی نیست و برای کل فوتبال ایران 
است.

مجی��د جاللی در خص��وص آخرین وضعی��ت مذاکرات خود با باش��گاه 
تراکتورسازی تبریز توضیح داد: من نقطه نظراتم را در اختیار مدیرعامل 
 این باش��گاه قرار دادم که قرار ش��د در هیأت مدیره مورد بررس��ی قرار 

گیرد.
 وی درباره مذاکراتش با نماینده یک باش��گاه انگلیس��ی اظهار داشت: با 
باشگاه برایتون که در مرحله پلی آف حضور داشت و در حال صعود به لیگ 

برتر بود وارد مذاکره شده ام. 

نیمار به بارسلونا برگشت
نیمار ستاره21 ساله فوتبال برزیل قرارداد خود را با 
بارسلونا به امضا  می رساند و روز13 یا 14خرداد به 
شهر بارسلونا می رود. قرار است وی 7 میلیون یورو 

حقوق سالیانه از آبی اناری ها دریافت کند.

»یوپ هاینکس«  در راه رئال مادرید 

مدیر برنامه های»یوپ هاینک��س« از عالقه مندی این 
مربی به بازگشت به تیم س��ابق خود رئال مادرید خبر 
داده است. هاینکس شنبه شب موفق شد تیم بایرن را به 
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منتظر تماس سپاهان می مانم
مدافع کناری سپاهان درمورد تیم فصل آینده خود گفت: قرارداد من 
با باشگاه سپاهان تمام شده، اما باشگاه سپاهان برای تمدید قرارداد 
هنوز با من تماسی نگرفته است. ابوالحسن جعفری اظهار داشت: از 
طرف چند باشگاه با من مذاکره شده و مبالغ خوبی نیز به من پیشنهاد 
داده اند، اما من چند روز دیگر نیز منتظر تماس باش��گاه س��پاهان 

خواهم ماند، زیرا اولویت من تمدید قرارداد با باشگاه سپاهان است.
وی درباره تماس نگرفتن باش��گاه س��پاهان برای تمدید قراردادش 
گفت: نمی دانم از طرف باشگاه با کدام بازیکن تماس گرفته اند، اما این 
را می دانم که مسئوالن باشگاه در حال حاضر مشغول انتخاب بازیکن 

و آماده سازی یک تیم خوب برای فصل آینده هستند.
مدافع سپاهان تصریح کرد: با توجه به بحث نقل و انتقاالت، مسئوالن 
باشگاه درگیر این مسائل هس��تند و به موقع خود حتما با بازیکنان 

دیگر نیز تماس خواهند گرفت، من فعال منتظر خواهم ماند.

 زمان و مکان بازی 
فینال لیگ آزادگان مشخص شد

سازمان لیگ، زمان و مکان تک بازی فینال لیگ آزادگان بین تیم های 
گسترش فوالد تبریز و صنعتی خوزستان را اعالم کرد.

س��ازمان لیگ آزادگان زمان و مکان تک ب��ازی فینال بین تیم های 
سرگروه گروه های الف و ب این رقابت ها را اعالم کرد که بر این اساس 
دو تیم گسترش فوالد تبریز و اس��تقالل صنعتی خوزستان ساعت 
16:30روز جمعه در ورزشگاه اختصاصی تیم گسترش فوالد تبریز به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت تا در پایان این بازی، قهرمان رقابت های 

لیگ آزادگان مشخص شود. 

 لیگ کریکت 
برای نخستین بار برگزار می شود

رییس انجمن کریکت با اشاره به برنامه ریزی سه ساله برای این رشته از 
برگزاری نخستین لیگ کریکت در ایران خبر داد.

افشین حیدری در خصوص برگزاری کالس های داوری و مربیگری اخیر 
خاطرنشان کرد: در این دو هفته، هم کالس داوری بین المللی را برگزار 
کردیم و هم کالس مربیگری داشتیم. در کالس مربیگری آقای اقبال 
سکندر از پاکستان که خود از چهره های سرشناس رشته به شمار می آید 

به عنوان مدرس حضور داشت و تدریس کرد.
وی افزود: ما برای حضور 35 نفر در این کالس برنامه ریزی کرده بودیم، 
ولی فصل امتحانات دانش��گاه باعث ش��د تا 24 نفر از12استان در این 
کالس ها شرکت کنند. این دوره در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار 

شده بود که از سطح خوبی هم برخوردار بود.
حیدری در خصوص برنامه های تیم ملی نیز گفت: دو تا س��ه اعزام در 
برنامه های ما گنجانده شده است و اگر مشکالت اقتصادی تازه ای پیش 

نیاید امسال تیم ملی در رقابت های برون مرزی شرکت خواهد کرد. 

بازی تدارکاتی پیش از دیدار با قطر 
منتفی شد

پس از لغ��و بازی تدارکات��ی تیم ملی مقاب��ل عراق، از س��وی کادرفنی 
تیم ملی عنوان ش��ده بود که ممکن اس��ت تیم مل��ی در اردوی امارات 
یک مس��ابقه تدارکاتی جایگزین داش��ته باش��د و بع��د از آن هم گفته 
شد ش��اید این تیم پشت درهای بس��ته مس��ابقه ای را انجام دهد، اما با 
توجه به اضافه ش��دن تدریج��ی لژیونرهای تیم مل��ی، فرصت کم بازی 
با قطر و احتم��ال هرگونه مصدومیت ب��رای بازیکنان، برگ��زاری بازی 
 تدارکاتی کامال منتفی شد. با این حال ملی پوشان در تمرینات و به ویژه

در برنامه هایی که پشت درهای بس��ته خواهد بود، در قالب دو تیم با هم 
بازی می کنند تا مهیای بازی با قطر ش��وند. همچنین بر اساس آخرین 
خبرها از اردوی تیم ملی، علیرضا منصوریان، با نظر کارلوس کی روش دو 
روز قبل از سفر تیم ایران از امارات به قطر، عازم دوحه می شود تا آخرین 

شرایط پیش از برگزاری بازی تیم های ایران و قطر را بررسی کند.

 اق��دام عجوالن��ه و ناش��ی از ضع��ف 
مسعود 
فدراس��یون فوتبال امارات در رابطه با افشاری

تغییر نام لی��گ فوتبال این کش��ور از 
»جام اتصاالت« به جام »خلیج مجعول ع ر ب ی«  برگ ننگین 
دیگری بر اقدامات ضد ایرانی این کشور کوچک حاشیه خلیج 
همیشه فارس اضافه کرد تا شاید از این به بعد مقامات ورزشی 
ایرانی به جای توجه بیش از حد به برگزاری اردوهای مختلف 
در این کشور و برگزاری بازی های دوستانه کمی به فکر بیفتند 
و الاقل برای مدتی هم که شده کمکی بزرگ به انزوای فوتبالی 

اماراتی ها داشته باشند. 
برگزاری اردوهای پیش از فصل و حتی میان فصل باشگاه های 
ایرانی در دبی، آنها را آنقدر گستاخ کرده که به نوعی سعی می 
کنند  چوب الی چرخ  فوتبال ما بگذارند تا از این طریق ضعف 
های خودش��ان را پوشش دهند و برای رس��یدن به این هدف 

دست به هر کاری می زنند.
 اماراتی ها در طی چند سال گذش��ته با وجود سرمایه گذاری 
فراوان در حوزه فوتبال و اس��تفاده بی حد وحصر از دالرهای 
نفتی، هرگز نتوانس��ته اند، چه در عرصه باش��گاهی و چه در 
عرصه ملی خودش��ان را به قدرت های برتر قاره آسیا نزدیک 
کنند و حتی حضور ستاره های پابه سن گذاشته فوتبال جهان 
در این کش��ور و اس��تفاده از مربیان سرش��ناس هم نتوانسته 

 کمکی به ارتقای س��طح فوتبال آنها بکند و س��الی نبوده که 
تیم های باش��گاهی این کش��ور از الش��باب گرفته تا العین و 
الجزیره یکی از ضعیف ترین نتایج را در عرصه باشگاهی آسیا 

نگرفته باشند. 
نماین��دگان باش��گاهی امارات همیش��ه در مس��ابقات لیگ 
قهرمانان آس��یا زنگ تفریحی برای تیم ه��ای مدعی این قاره 
بوده ان��د و با وج��ود خوش خدمت��ی کنفدراس��یون فوتبال 
آسیا در اهدای س��همیه چهارتایی به نمایندگان امارات، تیم 
های فوتبال باشگاهی این کش��ور حتی قدرت صعود از گروه 
خودشان را هم نداشته اند و امس��ال هم که تنها امیدشان به 
الش��بابی بود که همین دو هفته قبل در مقابل استقالل ایران 
تبدیل به کیسه گلی بی حرف و  حدیث شد تا یک تیم ایرانی 
حکم اخراج اماراتی ها از سطح باشگاهی فوتبال آسیا امضا کند 
 و الشباب را به سراغ العینی بفرستد که در آخرین بازی مرحله 
گروهی در خاک خودش با تک پنالتی جواد نکونام به استقالل 

باخت.

شعار خلیج همیشه فارس
مهم ترین مس��أله ای که ب��ازی های باش��گاهی و حتی ملی 
نمایندگان فوتبال ایران و امارت را در طی این چند سال اخیر 
تحت پوشش قرار داده، ش��عار معروف و زیبای»خلیج فارس 

ایران«  اس��ت که در ورزش��گاه های ایرانی طنین انداز ش��ده 
و تماش��اگران فوتبال ایران که به خوبی نقط��ه ضعف اماراتی 
ها را شناس��ایی کرده اند به اندازه کافی از خجالت این کشور 
کوچک عربی درآمده اند و حتی بارها ش��ده که در مس��ابقات 
لیگ قهرمانان آسیا بنر و پرچم حمایت از خلیج همیشه فارس 
دستاویزی برای بهانه جویی اماراتی ها شده که هیچ وقت هم 

موفقیتی برایشان به دنبال نداشته است.
این در حالی است که باش��گاه های اماراتی از فصل گذشته در 
قانونی که میان خودشان تصویب کردند-که بر مبنای آن هیچ 
تیمی از فوتبال امارات به دنبال جذب بازیکنان ایرانی نباشد- و 
با وجود این که بازیکنانی مثل خلعتبری، شجاعی، تیموریان 
و حتی عقیلی مورد پس��ند مربیان خارجی لی��گ امارات قرار 
گرفته بودند، باز هم دشمنی همیشگی آنها با فوتبال ایران در 
نهایت، فوتبال امارات را از داشتن لژیونرهای ایرانی محروم کرد 
تا دالرهای بی سر و  زبان به جیب بازیکنان چهل ساله اروپایی 

و برزیلی ریخته شود. 
در چند ماه گذشته هم فدراس��یون فوتبال امارات رفتارهای 
ضد ایرانی زیادی داشته و حتی یک بار در ادامه تکرار ادعاهای 
واهی سران این کشور، یوسف سرکال رییس فدراسیون فوتبال 
امارات اعالم کرد جزایر س��ه گانه متعلق به این کشور کوچک 
حوزه خلیج فارس است! و به همین دلیل بازی دوستانه ایران و 
امارات را یک طرفه لغو کرد که این اتفاق همین چند روز پیش 
هم تکرار شد و اماراتی ها مجوز برگزاری بازی دوستانه ایران و 
عراق را در خاک خودشان صادر نکردند تا تیم ملی حریفش را 
تغییر دهد و برای بازی با عمان راهی مسقط شود تا شاید از این 

طریق اسباب ناکامی فوتبال ملی ما را فراهم کنند.
البته به نظر می رس��د ک��ه تصمیم جدید فدراس��یون فوتبال 
امارات ب��ه خاطر اط��الع آنها از رأظ��ی فدراس��یون ایران در 
انتخابات ریاس��ت AFC بوده که مطمئنا نظرکفاشیان روی 
یوسف سرکال اماراتی نبوده است و این می تواند عقده گشایی 
اماراتی ها ب��ه خاطر این اتفاق باش��د که فهمی��ده اند رییس 
فدراس��یون فوتبال در انتخابات کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
 از ش��یخ س��لمان بحرینی حمایت کرده و این مس��أله داغی 
بزرگ بر دل آنها گذاشته و با این اقدامات مسخره و بچگانه به 
دنبال این هس��تند تا از فوتبال ما انتقام بگیرند، ولی چه سود 
 که خلیج همیش��ه فارس تا ابد پاینده خواهد ماند و روسیاهی 
هم در پایان زمس��تان به روی فوتبالی خواهد ماند که س��ال 
هاس��ت تیم هایش رنگ موفقیت در قاره آس��یا را به چش��م 

ندیده اند.

انتخابات AFC  و برد استقالل

اتمام 5 پروژه نیمه تمام ورزش عقده گشایی اماراتی های همیشه بازنده
توسط خیران ورزش یار

در جلس��ه مجمع خی��ران ورزش یار اس��تان اصفهان، 
اتمام پنج پروژه نیمه تمام ورزشی استان توسط خیران 

ورزش یار مصوب شد.
 حس��ین طغیانی مدیرعام��ل مجمع خی��ران ورزش یار 
با حضور در جلس��ه مجمع خیران ورزش یار توضیحاتی 
 را پیرامون اتفاق��ات یک ماه��ه این مجم��ع ارایه داده 

است.
 همچنی��ن پ��س از طغیان��ی، غالمحس��ین محمودیه 
به عنوان معاون فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان به پنج پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح 
استان اصفهان اشاره کرد که می توان استخر شهرستان 
فالورجان، اس��تخر نجف آب��اد، زمین چم��ن مصنوعی 
بهارس��تان، پیس��ت تارتان ورزش��گاه انقالب و تختی 
را از مهم ترین این پروژه ها دانس��ت. اس��تخر فالورجان 
دغدغه اصلی مس��ئوالن این شهرستان است که اتمام و 
بهره برداری از این استخر به350 میلیون تومان نیاز دارد 
که در این جلسه مصوب شده اس��ت  رحمانی به عنوان 
یکی از خیران ورزش یار پیگیری های الزم را برای اتمام 

این پروژه انجام دهد.
کلنگ اس��تخر نجف آباد نیز از حدود 17س��ال پیش به 
زمین خورده اس��ت و این اس��تخر به مرور زمان با توجه 
به تغییر اس��تاندارد، نیاز به بازسازی دارد و600 میلیون 

اعتبار برای بهره برداری از این استخر مورد نیاز است.
 چمن مورد نیاز برای زمین چمن مصنوعی بهارس��تان 
خریداری ش��ده و برای نصب این چمن نیز200 میلیون 
تومان اعتبار مورد نیاز است که رضا منزوی زاده به عنوان 
یکی از خیران ورزش یار، مأمور پیگیری و بررس��ی این 
موضوع ش��ده تا این زمی��ن هرچه س��ریع تر در اختیار 
ورزشکاران شهر بهارس��تان قرار گیرد. بازسازی پیست 
تارتان ورزش��گاه تختی نیز به300 میلیون و بازس��ازی 
پیست تارتان ورزشگاه انقالب نیز به450 میلیون تومان 
اعتبار نیاز دارد که این موضوع در این جلسه مورد بررسی 

قرار گرفته است.
در این جلسه مصوب شد که س��ایت خبری این مجمع 
هرچه سریع تر راه اندازی شود تا مردم نسبت به وظایف و 

فعالیت های این مجمع مطلع شوند.
هفته آین��ده نیز مصاحبه مطبوعاتی محمد س��المتیان 
 و دیگر اعض��ای این مجم��ع برگزار می ش��ود که زمان

 آن اعالم خواهد شد.

خبر ویژه 

زیدان: رونالدو در رئال می ماند
زیدان می گوید کریستیانو رونالدو جایی 
نمی رود و در رئال مادرید خواهد ماند. وی  
معتقد است که رونالدو در تابستان جایی 

نمی رود و در رئال مادرید می ماند.

شاهین طبع جایگزین میتف در تیم ملی بسکتبال آخرین تمرین تیم ملی والیبالاعتراض به رژیم صهیونیستی در حاشیه مراسم یوفارویانیان و چالش بزرگی به نام علی کریمی

ورزش به روایت تصویر

سرپرس��ت کمیته  فوتس��ال از انعقاد قرارداد جدید با خس��وس 
کاندالس با کاهش50 درصدی مبلغش خبر داد.

سیدرضا افتخاری درباره قرارداد جدید سرمربی تیم ملی به ایسنا 
گفت: قرارداد جدید خسوس بر اساس توافقاتی که داشتیم منعقد 
و به امضای او رس��ید. به این ترتیب او از این پ��س ماهیانه هفت 
هزار دالر از فدراسیون دریافت می کند و کمیته ملی المپیک نیز 
بدهی هایش را تا پایان سال گذشته با خسوس تسویه کرد. مبلغ 

امسال خسوس را هم خود فدراسیون تقبل می کند.

افتخاری همچنی��ن از قطعی ش��دن بازی دوس��تانه تیم ملی با 
ازبکستان خبر داد و گفت: ازبک ها 17خرداد ماه به ایران می آیند 

و در روزهای18 و 19 با تیم ملی بازی دوستانه برگزار می کنند.
جلسه مجمع عمومی فوتسال دوش��نبه در آکادمی ملی فوتبال 
برگزار ش��د و س��عید نجاریان، علی طاهری، کری��م منصوری و 
محمدرضا غفاری به عنوان اعضای هیأت رییس��ه سازمان لیگ 

انتخاب شدند.
سید رضا افتخاری درباره این مراسم بیان کرد: در جلسه مجمع 
نفرات جدید هیأت رییسه س��ازمان لیگ مشخص شدند و بعد از 
آن هم علی کفاشیان از اردوی تیم ملی فوتس��ال بازدید کرد. او 
به لزوم تالش بیش��تر ملی پوش��ان برای موفقیت در جام جهانی 

اشاره داشت.
رییس کمیته  فوتس��ال درباره مباحث دیگری هم که در جلسه 
مطرح شد، افزود: مدیران عامل باشگاه ها که در این جلسه حضور 
داشتند به مبلغ ورودیه   لیگ اعتراض کردند و قرار شد این موضوع 
 در اولین جلس��ه هیأت رییس��ه بررسی ش��ود. ما پیش تر به این 
جمع بندی رس��یدیم که ورودیه30 میلیون باشد که با توجه به 
تورم، مبلغ زیادی نیس��ت و پنج سال هم دس��ت نخورده بود. به 
هر حال فدراس��یون هم هزینه های��ی دارد و باید پ��ول داوران را 
بدهد، این هم که می گویند قرار است ورودیه را به ساخت و ساز 
ساختمان کمیته  فوتسال اختصاص دهیم، صحت ندارد و من پول 

این کار را از قبل کنار گذاشته ام.

قرارداد خسوس با کاهش 50 درصدی امضا شد



یادداشت

والیت پذیری اصلی ترین معیار در 
انتخاب اصلح است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری: مردم با 
انتخاب فرد اصلح و قرار دادن مالك های قرآنی در انتخاب و عدالت، 

فرد عادل را انتخاب کنند.
حجت االسالم و المس��لمین س��ید محمد طباطبایی اظهار داشت: 
انقالب موجب احیای اسالم و عزت ایران و ایرانی شد و فرمایش های 
رهبرمعظم انقالب در جهت صیانت از دستاورد عظیمی است که ثمره 

اهلل اکبرهای ملت و خون بهای ارزشمند شهیدان است.
وی بیان داشت: انتخابات مهمترین شاخص »مردمساالری دینی« 
است. انتخابات مظهر اراده مردم و احس��اس مسئولیت آنان نسبت 
به مسائل کشور است و انتخاب درس��ت، ضامن آینده کشور است و 
 آنچه درباره انتخابات اهمیت زیادی دارد، نفس شرکت مردم است. 
مهم این است که مردم با هر درجه تشخیصی که دارند، خود دست 

به انتخاب بزنند. 
این کار عالوه بر آن که تمرین مشارکت است، تمرین استقالل و رشد 

فكری و اعتماد به نفس نیز هست.
این مقام مس��ئول در ادامه اف��زود: مرحله دوم انتخ��اب کاندیدای 

مناسب است.
 این جاست که س��طح آگاهی مردم و نقش رس��انه ها تعیین کننده 
آینده کشور است، روشن است که انتخاب کاندیدای الیق از غیرالیق 

تا چه حد می تواند جامعه را به پیش برد و یا به چالش بكشاند.

 توسعه فعالیت های قرآنی 
در چهارمحال و بختیاری

مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال 
قرآن��ی  ه��ای  فعالی��ت  توس��عه  از  بختی��اری  و 
داد.  خب��ر  ج��اری  س��ال  در  اس��تان  ای��ن   در 
 حس��ین گنج��ی ک��ه در نشس��ت ش��ورای توس��عه 
فعالیت ه��ای قرآن و عترت اس��تان س��خن می گفت، 
افزود: به منظور استفاده معنوی از ماه پربرکت رمضان، 
فعالیت ه��ای قرآنی با همكاری دس��تگاه ه��ای عضو، 
افزایش چشمگیری خواهد یافت. به گفته وی، برگزاری 
 حفظ موضوعی قرآن، آموزش قرائت قرآن در مس��اجد،

کارگاه های تدبر در قرآن، مسابقه کتابخوانی کاربردهای 
نماز ویژه کارکنان به همراه خانواده، برگزاری جلس��ات 
پرسش و پاس��خ به همراه مس��ابقه در طول ماه رمضان، 
برگزاری مس��ابقه غیرحضوری آیه های ظهور از جمله 

این فعالیت ها است. 
وی گف��ت: محفل ان��س با قرآن وی��ژه خواه��ران با نام 
»ترنم وحی« به همراه مس��ابقه، دع��وت از حافظ برتر 
اس��تانی،گروه تواش��یح و اهدای جایزه جش��ن تكلیف، 
وی ژه فرزندان کارکنان و اس��تادان، زمینه سازی جهت 
پاسخگویی به سؤاالت شرعی، جشن میالد امام حسن)ع( 
با حضور کارکنان و خانواده ها برگزار می ش��ود. محفل 
انس با قرآن، ه��ر روز بعد از نماز جماع��ت ظهر وعصر، 
محفل انس با قرآن، هر شب در طول ماه رمضان برگزار 

می شود.

220دانشجو در دانشگاه 
شهرکرد معتکف شدند

مدیر روابط عمومی دانشگاه شهرکرد از معتكف شدن بیش 
از 220 نفر از دانش��جویان دختر دانشگاه های شهرکرد، 
پیام نور و علوم پزشكی ش��هرکرد در مسجد امام علی)ع( 

این دانشگاه خبر داد.
محمد رضا زارعیان س��امانی، ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار 
داش��ت: 150 نفر از ش��رکت کنن��دگان از دانش��جویان 
دانش��گاه ش��هرکرد و 70 نفر آنها دانش��جویان دانشگاه 
 ه��ای پی��ام ن��ور و علوم پزش��كی ش��هرکرد هس��تند. 
وی اجرای 20 برنامه فرهنگی نظیر مس��ابقه کتابخوانی، 
حفظ سوره حشر، برپایی سخنرانی های مختلف و انجام 
اعمال عبادی مخصوص روزهای ماه رجب را از مهم ترین 

برنامه های این مراسم برشمرد.

خبر ویژه

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 خسرو عبداللهی 

در این اس��تان 1/5تن در هكتار علوفه خش��ک وجود دارد و 20 درصد 
از این اس��تان را جن��گل در بر گرفت��ه  و همچنین 63 گون��ه درختچه 
 دار و 30 گونه منحص��ر به فرد در این اس��تان وجود دارد ک��ه برخی از 
گونه های گیاهی در این اس��تان مش��اهده شده اس��ت که تنها خاص 
 این اس��تان اس��ت و هیچ جای کش��ور وجود ندارد که به ای��ن گونه ها 
گون��ه ه��ای خ��اص گفت��ه م��ی ش��ود و ب��ه همی��ن دلی��ل بای��د 
 برنامه ری��زی جامع��ی در حف��ظ طبیع��ت و مناب��ع طبیع��ی وج��ود 

داشته باشد.
عالوه بر این چرای بیش از حد 
دام ها در این اس��تان موجب 
تخریب مراتع استان شده است 
که الزم است جلوی این مسأله 

نیز گرفته شود.
65 بند خاکی در چهار محال و 
بختیاری احداث شده است. 

65 بند خاکی در چهار محال و 
بختیاری احداث شد

چهره روزیادداشت
762تن آرد در شهرستان بروجن توزیع شد

 فرمان��دار بروج��ن از توزی��ع 762 ت��ن آرد از ابت��دای س��ال تاکن��ون خب��ر داد. 
فتاح کرمی در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان بروجن، با بیان فعالیت یک کارخانه تولید 

روغن در بروجن افزود: طی این مدت 12 هزار تن روغن، تولید، توزیع و صادر شده است.
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اخبار کوتاه

رودخانه گرگک یكی از رودخانه های مهم استان چهارمحال و 
بختیاری و در مسیر شهرستان فارسان قرار دارد. این رودخانه 
به دلی��ل اس��تفاده کش��اورزان در منطقه از اهمی��ت باالیی 
برخوردار است و کش��اورزان روس��تاهای مصطفی آباد و ... از 
آب این رودخانه اس��تفاده می کنند. این در حالی اس��ت که 
مجاور این رودخانه زباله های بسیار زیادی از جمله نخاله های 
ساختمانی)گچ، س��یمان و ...(، پسماندهای چوبی، پالستیک 
و... ریخته شده است که خطر جدی برای حوزه محیط زیست 

این منطقه دارد.
این منطقه یك��ی از زیباتری��ن مناطق اس��تان چهارمحال و 
 بختیاری اس��ت و هم اکنون در ش��مار پرت��ردد ترین مناطق 

پر مسافر و گردشگر استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
زباله هایاط��راف رودخانه گرگک در حالی ک��ه رودخانه را در 
خطر آلودگی قرار داده اس��ت و زندگی زیستمندان رودخانه 
را به خطر انداخته، موجب از بین رفتن زیبایی منطقه ش��ده 
است. یكی از بومی های منطقه به خبرنگار گفت: به علت نبود 
نظارت مناسب، بس��یاری از مردم، زباله های ساختمانی خود 
را در این محل می ریزند. وی گفت: این رودخانه در گذش��ته، 
یكی از رودخانه های مهم اس��تان به ش��مار می آم��د اما هم 
اکنون در اثر خشكس��الی، ضرورت دارد با توجه به جریان آب 

کم، محفاظت بیش��تری برای جلوگیری از آلودگی آن در اثر 
ریختن زباله ش��ود. وی تصریح کرد: آلوده ش��ده آب رودخانه 
موجب آلوده شده مزارع و محصوالت زراعی و باغی می شود و 
 باید مسئوالن در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند.

 هوم��ان خاکپور ب��ا بیان ای��ن که در ای��ن زمین��ه فرهنگي 
مهم هن��وز نتوانس��ته ای��م کاري انج��ام دهیم، ادام��ه داد:  
زباله ها در مب��دا، یعني هم��ان خانه ها باید تفكیک ش��وند. 
وي تصری��ح ک��رد: در جامع��ه بح��ث تفكی��ک زبال��ه هاي 
خش��ک و ت��ر را نداری��م و هن��وز در مناط��ق روس��تایي 
 در ای��ن خص��وص کار فرهنگ��ي انج��ام نش��ده اس��ت. 
وي با بیان این که زندگي در روستاها بیشتر به سمت زندگي 
شهري رفته، اذعان داشت: متاسفانه مي بینیم که حجم زباله 
اي که در روستاها تولید مي شود به ش��دت طبیعت را تهدید 

مي کند.
هومان خاکپور تاکید کرد: وظیفه جم��ع آوري و دفن اصولي 
زباله ها در مناطق ش��هري با ش��هرداري ها است و در مناطق 
روس��تایي این وظیفه به عهده دهیاري ها است.وي ادامه داد: 
این تصور غلط در مناطق روستایي رایج ش��ده و متاسفانه ما 
شاهد این هس��تیم که اطراف رودخانه ها که یكي از پر جاذبه 
ترین مناطق اکوتوریستي و گردش��گري ما هستند، آلوده به 
زباله ها ی روستاییان ش��ده است و باید دس��تگاه هایي مثل 

محیط زیس��ت و ... در هر استان یا شهرس��تان وارد شوند و از 
این کار ممانعت کنند و با همكاري دهیاري ها و بخشداري ها 
که زیرمجموعه وزارت کشور هستند، کارهاي ظرفیت سازي 
فرهنگي انجام دهند. وی با اشاره به رودخانه گرکک ادامه داد: 
حرکت آب رودخانه کند و جابجایی آب کم شده است. بنابراین 
ریختن زباله ها در حاش��یه رودخانه و عدم جابجایی زباله ها 

موجب آلودگی رودخانه می شود. 
وی تصریح کرد: وجود زباله می تواند به مرور، موجب آلودگی 

منابع آبی و خاک��ی منطقه 
شود و آب کش��اورزی و آب 
شرب بسیاری از روستاهای 
پایین دست را تحت تاثیر قرار 
دهد. مدیر کل محیط زیست 
چهارمح��ال و بختی��اری در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به این که متولی پسماندهای 
شهری و روس��تایی بر عهده 
ش��هرداران و روس��تاییان 
است، اظهار داشت: مدیریت 
پسماند در خارج از روستاها 
و ش��هرها و محدوده آنها بر 

عهده بخشداری ها است.
سعید یوسف پور تاکید کرد: 
پسماند در استان چهارمحال 

و بختیاری با توجه به وجود منابع آبی فراوان مشكالت بسیاری 
 را ایجادمی کند و این زمینه س��از آلودگی منابع گسترده آب 

می شود و خاك را نیز آلوده کند.
وی ادام��ه داد: به ج��ز آلودگی، پس��ماندها چهره نامناس��ب 
 و نازیب��ا در حاش��یه رودخان��ه ه��ا، محوره��ای مواصالتی، 
تفرجگاه ها ایجاد می کند و بر اکوتوریس��م تاثیر می گذارد و 
در طوالنی مدت موجب می شود که گردشگران دلزده شوند و 

ورود گردشگر کاهش یابد.
وی با اشاره به این که بیشتر پسماندهای رها شده در حاشیه 
رودخانه و محورهای مواصالتی پالستیک است،  اذعان داشت: 
تجزیه پالستیک بیش از 300 سال طول می کشد و نیاز است 
فرهنگسازی شود و اطالعات و آگاهی مردم را در این خصوص 
باال برد و آلودگی آب و خاك می تواند اکوسیستم رودخانه ای 
را تحت تاثیر قرار ده��د و بعضا باعث انقراض گونه ها ش��ود و 

خسارات جبران ناپذیری به چرخه اکوسیستم وارد می کند. 

رودخانه» گرگک« در محاصره زباله ها

 زندگی زیستمندان رودخانه در خطراست

  بیشتر 
پسماندهای 
رها شده در 

حاشیه رودخانه 
و محورهای 

 مواصالتی
  پالستیک 

است
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ابالغ
228 نظ��ر به اینکه آقای امی��ن احمدی فرزند چراغعلی به اتهام توهین و فحاش��ی و 
تهدید و تخریب حس��ب ش��کایت آقای احس��ان حس��امی نژاد فرزند رضا از طرف 
ای��ن دادس��را در پرون��ده کالس��ه 920099 تحت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د.

م الف: 2167 پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ
229 نظ��ر ب��ه اینکه آقای عل��ی بندرزاده فرزند ب��رات به اتهام ای��راد ضرب و جرح 
عم��دی و توهین و ترک انفاق حس��ب ش��کایت خانم منصوره ماران��ی از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 901780 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 29 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د.

م الف: 2165 پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
230 نظ��ر ب��ه اینکه آقای میثم الیاس��ی ب��ه اتهام تحصی��ل مال به نحو نامش��روع 
حس��ب ش��کایت آق��ای کرمعل��ی دهقانی فرزند حس��ین از ط��رف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 920298د27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 2166 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   
 

ابالغ
231 نظ��ر به اینکه آقای حس��ین نام��ور به اته��ام تحصیل مزاحم��ت تلفنی، توهین 

و تهدید حس��ب ش��کایت آقای محس��ن تیموری فرزن��د محمدعل��ی از طرف این 
دادس��را در پرون��ده کالس��ه 910686د27 تح��ت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 2169 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
234 بدینوس��یله اع��الم می گردد آقای افش��ین بمانی��ان فرزند ایرج ش��کایتی علیه 
خان��م پوران یعقوب��ی فرزند محمد دایر ب��ر کالهبرداری و تحصیل مال نامش��روع 
مجه��ول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و ب��ه ش��ماره 920263ب16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت 
به حضور می ش��ود و با تجویز م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی 
ب��ه منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی ب��رای یک نوبت درج و 
 در ص��ورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخ��اذ تصمیم خواهد نم��ود. م الف: 2154 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
245 نظر به اینکه خانم عصمت اس��دی فرزند محمود به اتهام توهین – افتراء- اخالل 

در نظم حس��ب ش��کایت آقای علی و مجتبی و مرتض��ی دارالضیایی فرزند تقی از 
طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 920124 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 2172 شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ
246 نظر به اینکه آقای مهدی پورزال به اتهام توهین – افتراء- مزاحمت تلفنی حسب 
ش��کایت خانم زهره تاج مرادی فرزند جهانگیر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
920142 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 

ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت ع��دم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 2171 شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ
247 نظر به اینکه آقای هوش��نگ زمانی به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای 
اس��ماعیل باباصفری رنانی فرزند محمدعلی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 
91207د/30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده اس��ت، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای 
ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور 
 پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 2150 

اعظم صادقی- دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

تحدیدحدوداختصاصی  
248 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ ی��ک قطعه قبرس��تان وجاي غس��الخانه پالک 
ش��ماره 57 / 33  واق��ع درمهرقوی��ه  بخ��ش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده 

ثبتی بنام ش��هرداري ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی 
ثب��ت به عمل نیام��ده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق 
تقاض��ای نامب��رده تحدیدحدودملک مرق��وم درروز 27 / 4 / 1392 س��اعت 8 صبح 
درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگه��ی بکلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان ام��الک مطاب��ق م��اده 20 قانون ثب��ت ازتاری��خ تنظی��م صورتمجلس 
تحدی��دی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیین 
تکلی��ف پرون��ده ه��ای معترض��ی ثبت،معت��رض م��ی بایس��ت ظرف م��دت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع 

ذیص��الح قضای��ی اخذوب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه 
 باتعطیل��ی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د0 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -   

تحدیدحدوداختصاصی  
249 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعي محصورپالک ش��ماره 
81 / 33  واق��ع درمهرقوی��ه  بخ��ش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام 
خان��م محت��رم گالبي وغیره فرزند محمدحس��ن درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم 
حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون 
ثب��ت وبرطب��ق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودمل��ک مرق��وم درروز 27 / 4 / 1392 

س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د0 لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه 
مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گ��ردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراض��ات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدی��دی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع 
ذیص��الح قضای��ی اخذوب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه 
 باتعطیل��ی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د0 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
204 در خصوص پرونده کالس��ه 217/92 خواهان ش��فیع اس��ماعیلی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به انتقال یکدس��تگاه خ��ودرو پراید به ش��ماره 724ب42 ایران 43 به 
طرفیت مجید جنادله و سید اکبر کریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/4/19 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
251 خانم فضیله دورقی دارای شناسنامه شماره 1943 به شرح دادخواست به کالسه 
1134/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان خاتون هندیجانی نژاد بشناس��نامه 26438 در تاریخ 1391/3/17 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به دو پس��ر و سه دختر به شرح ذیل: 1- الیاس دورقی ش ش 2201 )فرزند متوفی(. 
2- جم��ال دورقی ش ش 506 )فرزند متوفی(. 3- فاطمه دورقی ش ش 2053 )فرزند 
متوفی(. 4- فضیله دورقی ش ش 1943 )فرزند متوفی(. 5- فوزیه دورقی ش ش 585 
)فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
252 آقای امیر ش��هبازی دستگرده دارای شناسنامه شماره 516 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1162/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمد ش��هبازی دس��تگردی بشناس��نامه 740 در تاریخ 
90/11/25 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- اصغر شهبازی دس��تگردی ش ش 1207 )فرزند(. 2- علیرضا 
ش��هبازی دس��تگردی ش ش 1147 )فرزن��د(. 3- اکبر ش��هبازی ش ش 84 )فرزند(. 
4- مهدی ش��هبازی دس��تگردی ش ش 552 )فرزند(. 5- امیر شهبازی دستگرده ش 
ش 516 )فرزند(. 6- رس��ول شهبازی دس��تگردی ش ش 2238 )فرزند(. 7- صدیقه 
ش��هبازی دس��تگردی ش ش 41424 )فرزند(. 8- عزت ش��هبازی دستگردی ش ش 
524 )فرزند(. 9- عفت ش��هبازی دس��تگردی ش ش 446 )فرزند(. 10- اکرم شهبازی 
دس��تگرده ش ش 60 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
253 خانم معصومه بنی دارای شناسنامه شماره 1264 به شرح دادخواست به کالسه 
1070/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فاطمه قربانی بشناسنامه 5 در تاریخ 92/1/5 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 4 پسر و 3 دختر و 
همسر به نام های ذیل: 1- احمدرضا بنی ش ش 46 )فرزند متوفی(. 2- غالمرضا بنی 
ش ش 502 )فرزند متوفی(. 3- محمدرضا بنی ش ش 949 )فرزند متوفی(. 4- مرتضی 
بنی چقائی ش ش 2224 )فرزند متوفی(. 5- زهرا بنی ش ش 325 )فرزند متوفی(. 6- 
معصومه بنی ش ش 1264 )فرزند متوفی(. 7- سمیه بنی ش ش 567 )فرزند متوفی(. 
8- حیدر بنی ش ش 694 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
254 آقای مرتضی کیانی استرجانی دارای شناسنامه شماره 952 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1132/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صدیقه کیانی بشناسنامه 57 در تاریخ 1391/12/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر: 
1- محسن کیانی اس��ترجانی ش ش 715 )فرزند متوفی(. 2- مهدی کیانی اشترجانی 
ش ش 1846 )فرزن��د متوف��ی(. 3- مرتض��ی کیانی اش��ترجانی ش ش 952 )فرزند 
متوفی(. 4- احمدرضا کیانی ش ش 634 )فرزند متوفی(. 5- مجتبی کیانی اش��ترجانی 
ش ش 870 )فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
250 کالس��ه پرونده: 92-102ش ح11. بموجب رای شماره 159-91 تاریخ 91/6/16 
حوزه 11 ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
نفیس��ه عابدی فرزند ش��کراله به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبل��غ 12/000/000 ری��ال به عنوان اصل خواس��ته در حق محکوم ل��ه رضا قناعت 
فرزن��د اکبر به نش��انی اصفهان – خ طالقانی – نارون – پاس��اژ پوریا – فروش��گاه 
نی��ک اس��پرت. وکیل: زه��ره دهقانی ناژوانی  و س��ی ه��زار ریال هزینه دادرس��ی 
و خس��ارت تاخی��ر تادی��ه و حق الوکال��ه وکیل از تاریخ سررس��ید چ��ک ها لغایت 
زم��ان اجرای حکم. به اس��تناد ماده 19 آیی��ن نامه اجرائی م��اده 189 قانون برنامه 
س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ 
ای��ن اخطار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آن��را بموقع اجرا بگذارد و ی��ا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم ب��ه و یا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد در غی��ر اینصورت پرونده 
 جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل خواهد شد. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ وقت رسیدگی
255 در خص��وص پرونده کالس��ه 141/92ش11 خواهان رضا افقری دادخواس��تی 
مبنی بر اس��ترداد یکدس��تگاه خودرو خاور به ش��ماره انتظام��ی 284282 ایران13 
به طرفیت قاس��م ی��زدان ش��ناس تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز 
چهارش��نبه مورخ92/4/12 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدن��ی مرات��ب در جرای��د منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واق��ع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف 
مراجع��ه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمایید. در ص��ورت عدم 
 حض��ور وقت رس��یدگی اب��الغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اعالم مفقودی 
284 ب��رگ س��بز خودرو به نام بابک معین الدینی به ش��ماره پ��الک 29353 ج 32 و 
شماره موتور 15590007275 و ش��ماره شاسی NAAP41EDICJ610002 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است. 

%



خواندنی 

زنان چگونه به خود
 ضربه مي زنند؟

عکس نوشت

جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشکده 
نیروی دریایی آمریکا در 
آناپولیس

اخبار ویژه

یک کبوتر قهرمان س��رعت پرواز 
 که ب��ا اله��ام از نام اوس��ین بولت 
سریع ترین دونده جهان »بولت« 

نامیده می شود.
یک کبوتر قهرمان س��رعت پرواز 
که با الهام از نام اوسین بولت سریع 
ترین دونده جهان »بولت« نامیده 
می ش��ود در جریان یک حراج در 
شهر آنتورپ بلژیک به مبلغ ۳۱۰ 

هزار یورو فروخته شد.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، 
بولت ی��ک ابر کبوتر اس��ت که در 
مسابقات زیادی عنوان سریع ترین 

کبوتر را کسب کرده است.
در جران یک حراج در ش��هر آنتورپ بلژیک یک مرد ثروتمند چینی بولت را به مبلغ ۳۱۰ 
هزار یورو خریداری ک��رد. به این ترتیب ، بولت عنوان گران ترین کبوتر جهان را به س��ایر 

عنوان های خود افزود: نام خریدار چینی افشا نشده است.
 لئ��و هرم��ان یک��ی از مش��هورترین پ��رورش دهن��دگان کبوت��ر در بلژی��ک ک��ه 
مال��ک بول��ت ب��ود ع��اوه ب��ر ای��ن کبوت��ر ۳۵۰ کبوت��ر دیگ��ری را ک��ه پ��رورش 
 داده ب��ود در مع��رض ف��روش ق��رار داد و در مجم��وع چه��ار میلی��ون ی��ورو

 به دست آورد. 
با این حال، این کبوترباز بلژیکی، دو جفت کبوتر را برای س��رگرمی خود نگه داشته است.

رکورد گران ترین کبوتر جهان پیش از این متعلق به کبوتری به نام » دولچه ویتا« بود که 
در ژانویه سال ۲۰۱۲ به مبلغ ۲۵۰۴۰۰ یورو فروخته شد.  این کبوتر هم توسط یک چینی 

ثروتمند خریداری شده بود.

پزش��کان ب��ه جوان��ان ب��ه ویژه 
دختران جوان هش��دار می دهند 
تا از بوتاکس برای زیبا شدن چهره 

خود استفاده نکنند.
در سال های گذشته بانوان سالمند 
و میانس��ال ب��رای حف��ظ زیبایی 
 خ��ود از تزریق بوتاکس اس��تفاده 
می کردند، اما به تازگی جوانان زیر 
۳۰ س��ال به تزریق بوتاکس بسیار 

راغب و عاقمند شده اند.
گفتنی است علت این امر از سوی 
این اف��راد، جلوگی��ری از پیدایش 
چین و چروک در سال های آینده 

است.
بررسی ها نشان می دهد این طرز فکر بسیار مضر است و با توجه به ناشناخته بودن بعضی 
از جنبه های تزری��ق بوتاکس در بدن، ممکن اس��ت در آینده تولید عوارض��ی برای افراد 

جوان بکند. 
پزشکان به جوانان توصیه می کنند تا به جای استفاده از درمان ها و داروهای تهاجمی برای 
زیبایی پوست خود از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنند و در عین حال ورزش منظم 
را در برنامه ی هفتگی خود قرار دهند، دوری جس��تن از استرس، بودن در محیط هایی با 

آلودگی زیاد می تواند زیبایی پوست را بهدنبال داشته باشد.
در کنار رژیم غذایی س��الم، اس��تفاده از کرم های بهداش��تی مورد تأیید به صورت مؤثر و 
استفاده از کرم های ضد آفتاب و عینک آفتابی می تواند به سامت پوست کمک کند. برای 
انجام درمان های پوستی در صورتی که پوست آنها واقعا نیاز به درمان داشت حتما باید با 

پزشک مشورت نمایند.

»بوتاکس« شما را مانند روبات می کندفروخته شدن گران ترین کبوتر جهان

زنان مستقل مراقب باشند
داشتن استقال و روی پای خود ایستادن، ویژگی خیلی 
خوبی است اما اگر یک خانم هستی یادت باشد خیلی این 

خصوصیتت را به رخ شریکت نکشی. 
م��ردان از زنانی که تم��ام کارهای ش��ان را بدون کمک 
همسرشان انجام می دهند فراری هستند، آن ها دل شان 
می خواهد که زنان روی قدرت و حمایت آن ها حس��اب 
کنند و در واقع تکیه گاه شما باش��ند. البته یادتان باشد 
نباید در این موضوع خیلی زیاده روی کرد چون به همان 
اندازه ای که زنان بس��یار مس��تقل می توانند مردان را از 
خود دور کنند، زن��ان خیلی محتاج و کس��انی که حتی 
برای خرید خمیر دندان به کمک شریک شان نیازمندند، 
مورد تنفر و بیزاری مردان قرار می گیرند. شاید برای تان 
غیرمنطقی به نظر برسد اما این تصمیم شماست که بین 

یک ارتباط پایدار و ناپایدار یک کدام را انتخاب کنید.
مردان دوس��ت ندارند مورد انتقاد قرار بگیرند و از زنانی 
 که می خواهند آن ها را با توجه به سلیقه خود تغییر دهند 

بیزارند، حتی اگر عاشق شریکشان باشند. 
مردان به دنبال زنانی هستند که آن ها را همان جوری که 

هستند بپذیرند.
بع��د از اتمام ی��ک ارتب��اط رمانتی��ک و نزدی��ک، همه 
آدم ها احس��اس قربانی ش��دن دارند و حتی یک لحظه 
هم به این فک��ر نمی کنند که ممکن اس��ت خودش��ان 
 مقص��ر اصل��ی از هم پاش��یدگی ارتباط ش��ان باش��ند. 
هرچند زنان در مقایسه با مردان بیشتر سراغ کتاب های 
مربوط به روانشناسی روابط می روند اما این زنان هستند 

که دو برابر مردان به جدایی فکر می کنند. 
بیش��ترین ش��کایت زنان این اس��ت که م��ردان از حل 
مش��کات زناش��ویی طفره می رون��د و در مقابل مردان 
س��اکت و آرام همه چیز را تحمل می کنند و خودشان را 
قربانی یک ارتباط ناموفق می دانند اما باالخره در جایی و 
در لحظه ای خاص این مردان هستند که کاما غیرمنتطره 
دست های شان را به نشانه تسلیم باال می آورند و اینجاست 
که حت��ی بهتری��ن و برازنده ترین زن ها ه��م نمی توانند 
 مانع تصمیم جدایی باش��ند که شریک شان گرفته است. 

اما چرا؟
وقتی مردان کم می آورند

اگر یک خانم جوان هس��تی و به تازگی از همسرت جدا 
شده ای بهتر اس��ت به جای قربانی فرض کردن خودت، 
کمی منطقی در مورد جدایی بین خود و همس��رت فکر 
کنی و برای همین قبل از هر چی��ز باید با ذهنیت مردان 
و احساسات درونی شان در مورد زنان آشنا شوی. تقریبا 
می ش��ود گفت درصد زیادی از مردان ای��ن دیدگاه را در 
مورد شریک ش��ان دارند ک��ه چرا با همه ت��اش و توجه 
نس��بت به ارتباط زناشویی ش��ان، همچنان مورد انتقاد 
و س��رزنش خانم ها قرار می گیرند. آن ها معتقدند، زنان 
تنها برای شکایت آفریده ش��ده اند. مردان از گریه کردن 
زنان بیزارن��د، به خصوص زنانی که حتی در س��اده ترین 
و کوچک ترین بحث ها اشک ش��ان در می آید نمی توانند 
در دراز م��دت مورد عاقه و توجه یک م��رد قرار بگیرند.

حاال چه ش��کایت و انتقاد شما درس��ت و بجا باشد و چه 
نباش��د، س��رزنش کردن زنان حتی می توان��د بهترین و 

رمانتیک ترین ارتباط ها را هم از هم بپاشند.
مردان دوس��ت ندارند مورد انتقاد قرار بگیرند و از زنانی 
که می خواهند آن ها را با توجه به سلیقه خود تغییر دهند 
بیزارند، حتی اگر عاشق شریکشان باشند. مردان به دنبال 
زنانی هستند که آن ها را همان گونه که هستند بپذیرند. 
اگر در یک ارتباط موفق و پرس��وزوگداز عاشقانه هستید 
و عادت به غرزدن و انتقاداز شریک تان را دارید، به زودی 

شاهد فرار همسرتان خواهید بود. 
بهتر اس��ت تا دیر نش��ده ی��اد بگیرید که ش��ریک تان را 

همان طور که هست دوست داشته باشید.
دلیل مهمی که زنان، مردان را ترك می کنند

دالیلی که مردان، زن��ان را به خاطر آن ت��رک می کنند 
خیلی بیشتر از دالیلی است که زنان به خاطر آن مردان 
را ترک می کنند و جالب  این جاس��ت که زنان در بیشتر 
بحث ها و مش��کات به دنبال راه حل هستند؛ هرچند دو 
برابر م��ردان به جدایی فک��ر می کنند و  در این ش��رایط 
مردان با بروز یکی از دالیلی ک��ه برای تان گفتیم و ادامه 

پیدا کردن آن، آسان ترین راه را جدایی می دانند.
زن��ان به دنبال توج��ه مردان هس��تند و دوس��ت دارند 
مرکز توجه شریک ش��ان قرار بگیرن��د. بی توجهی حتی 
بیش��تر از کتک و آزار و اذیت ه��ای فیزیکی می تواند زن 
را نسبت به مرد س��رد کند. بیشترین ش��کایت زنان در 
مورد مردان، روی این موضوع اس��ت که چ��را مردان در 
تصمیم گیری های شان نظر و دیدگاه آن ها را نمی پرسند. 
مردانی که نس��بت به کاره��ای شریک ش��ان بی تفاوت 
هس��تند و در کارهای مورد عاقه ش��ان، مش��وق خوبی 
 نیستند، به تدریج باعث دوری و سردی روابط می شوند. 
ن��ی ک��ه خیل��ی ت��ودار هس��تند را  زن��ان، مردا
نمی پس��ندند و در ع��وض دوس��ت دارند شریک ش��ان 
در م��ورد احساس��ات و باورهای��ش ب��ا آن ه��ا صحبت 
 کن��د. آ ن ه��ا از م��ردان مرم��وز بی��زار هس��تند. 
در اختاف ه��ای زناش��ویی مردان��ی ک��ه ع��ادت ب��ه 
معذرت خواهی ندارند باعث آزار شریک ش��ان می شوند 
و این موضوع در درازمدت باع��ث جدایی ارتباط خواهد 
شد. با وجود این زنانی که محبت و توجه کافی را از سمت 
شریک شان دریافت کنند، می توانند سخت ترین شرایط 
را هم تحمل کنند و این همان اصل مهمی است که مردان 

باید به آن عمل کنند.

»مصدر سیتی« در نگاه اول،  یک سراب به نظر می رسد و از 
فاصله  دور نیز، مانند ساختمان منفرد رنگارنگ است که به 

تنهایی بر افق تکیه زده است.
بخش��ی از این توهم به دلیل مکان این شهر، جنب فرودگاه 
ابوظبی و درست در عرض بزرگراهی از سمت خلیج فارس و 

در بخش کاما غیرقابل سکونت صحرای عربی است.
 مصدر سیتی، پروژه شهری زیست پایدار است که اکنون در 
خارج از ابوظبی در امارات متحده عربی درحال ساخت است.

 این شهر قرار است کان شهری بدون آالینده کربنی باشد 
و در مقایسه با دیگر ش��هرهای هم اندازه خود، به طور قابل 
توجهی مصرف مقدار آب آن کاهش یابد. این ش��هر سبز در 
یکی از چالش برانگیزترین محیط زیست های طبیعی جهان 

یعنی در قلب بیابان ساخته شده است.
 در اوج تابس��تان، دم��ای هوا در وس��ط روز ب��ه ۲۴ درجه 
سانتی گراد می رسد، اما وزش بادهای خشک بیابانی، دمای 

هوا را به 6۰ درجه می رساند.
 مصدر س��یتی، نمونه ای از زندگی در محیط زیس��ت بدون 

کربن، تمیز، زیست سازگار، هماهنگ و زیباست.
 این ش��هر ط��وری طراحی ش��ده ک��ه محل اصل��ی برای 
فناوری های پیش��رفته زیست پایدار و توس��عه راهکارهای 

انرژی باش��د. مصدر س��یتی جایی برای مؤسسات برجسته 
تحقیقات��ی در س��طح بین المللی و همچنی��ن تجارت های 

گوناگون است.
 این شهر در ۲۰ مایلی ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی 
واقع ش��ده، و یکی از اصلی ترین مراکز اقتصادی و فرهنگی 

این کشور به شمار می آید.
 این دو شهر توسط یک سیس��تم راه آهن سبک به یکدیگر 
متصل هس��تند، این امر امکان تردد مردم از پایتخت به این 
ش��هر زیس��ت بومی را فراهم می کند. خیابان های این شهر 
مملو از ساختمان های مجهز به س��ایبان هستند. به عنوان 

خوش آتیه ترین زیست ش��هر جهان، هیچ خودرویی در این 
شهر دیده نمی شود و مسافران باید خودروهایشان را در یک 
پارکینگ واقع در لبه شمالی رها کنند. استفان سورنس ۴۵ 

ساله امریکایی، مدیر برنامه ریزی این شهر است. 
برای ارایه حمل و نقل در سراسر شهر مصدر، باید در بخش 
زیرین ساختمان ها فضایی ایجاد می شد و مهندسان باید کل 
شهر را بر روی پایه  ستون هایی با ارتفاع ۲۰ فوت می ساختند. 
آن ها مرکز کنونی این ش��هر را که یک سوم متر مربع است، 
به این روش ساختند اما مرتفع کردن کل شهر ناممکن بود. 

س��اخته  زمی��ن  س��طح  در  مصدرس��یتی  مابق��ی    
خواهد شد. زیرساخت حمل و نقل آن هنوز مشخص نیست 
و ممکن اس��ت از اتوبوس های الکتریکی و یا کالسکه های با 

انرژی خورشیدی استفاده شود.
 در ۱۲ س��ال  آین��ده مجموعه کوچک��ی از س��اختمان ها 
در ای��ن ش��هر دارای مس��احت دو مای��ل مربعی س��اخته 
خواهن��د ش��د. همچنی��ن ی��ک کارخان��ه بازیاف��ت  در 
 دس��ت س��اخت اس��ت. ش��بکه هوش��مند توزیع برق نیز

 ایجاد خواهد شد. گفته می شود تا سال ۲۰۲۵، این شهر از 
 یک کمپ دانشگاهی  مرکز تجاری، به یک شهر واقعی تبدیل

 خواهد شد.

 سبزترین شهر جهان در قلب    بیابان 

مرکز گردشگری انگلیس ۲۵ شهر ارزان و مناسب در جهان 
برای گردشگری پزش��کی را درحالی اعام کرد که بوداپست 

مجارستان در رتبه اول دیده می شود.
براساس گزارشی که مرکز گردشگری انگلیس منتشر کرده 
است، شهر بوداپست - پایتخت مجارستان -  به عنوان بهترین 

مقصد گردشگری پزشکی در دنیا انتخاب شده است.
در این فهرست ۲۲ شهر از اروپا و سه شهر از آمریکا به عنوان 
بهترین و مناس��ب ترین مقاصد گردش��گری جهان معرفی 

شده اند.
بوداپست مجارس��تان بر اس��اس هزینه ۱۲ کاالی اساسی و 
مورد نیاز گردشگران و نیز معیارهایی چون هزینه رفت وآمد 
با اتوبوس و قط��ار و اقام��ت دو روزه در یکی هتل های س��ه 

ستاره ش��هر و هزینه رفت و آمد به فرودگاه، مناسبت ترین و 
ارزان ترین شهر معرفی شده است.

در ای��ن فهرس��ت ش��هرهای نیوی��ورک، بوس��تون، 

 کپنه��اگ و اس��تکهلم، پرهزینه تری��ن ش��هرهای دنی��ا 
معرفی شده اند.

بر اساس این گزارش، ۲۵ شهر ارزان دنیا در زمینه گردشگری 
پزشکی به شرح ذیل اعام شده است: بوداپست )مجارستان(، 
ویلنیوس  )لیتوانی (، ورشو  )لهستان (، ریگا  )لیتوانی(، لیسبون  
)پرتغال (، دوبرونیک  )کرواس��ی (، پ��راگ )جمهوری چک(، 
تالین  )استونی (، استانبول  )ترکیه(،  بلفاست )ایرلند شمالی (، 
ادینب��و رگ )اس��کاتلند (، برلی��ن  )آلمان (، وی��ن  )اتریش (، 
دوبلین  )ایرلند (، بارسلون  )اسپانیا (، پاریس  )فرانسه (، لندن  
)انگلیس (، بروژ )بلژیک (، آمس��تردام  )هلن��د (، رم )ایتالیا (، 
شیکاگو  )آمریکا(، استکهلم  )س��وئد (، کپنهاگ  )دانمارک (، 

بوستون )آمریکا(، نیویورک )آمریکا(.

ارزان ترین مقصد گردشگری جهان کجاست؟

 غذاهایی که پس از ورزش 
باید خورد

 

از باشگاه که بیرون می آیید حس��ابی خسته هستید و دوست دارید 
یک نوشیدنی خنک یا یک غذای سبک میل کنید. 

اما همان طور که حتما ش��نیده اید، پ��س از ورزش نباید بافاصله 
غذاهای چرب و ش��یرین خورد. ما در اینجا میان وعده هایی به شما 
معرفی کرده ایم که نه تنها بد نیست پس از ورزش میل کنید، بلکه 
توصیه هم می کنیم حتما آنها را میل کنید. آنها سرش��ار از پروتئین 

و کربو هیدرات هستند که برای ماهیچه ها و تقویت بدن الزمند.
1     مرغ سرخ شده

مرغ، منب��ع غنی پروتئی��ن و دیگر م��واد مغذی همچون نیاس��ین 
و ویتامی��ن B م��ورد نی��از ب��رای س��وخت و س��از کربوهی��درات 
 اس��ت. برنج قهوه ای نیز بیش��تر از برنج س��فید مواد مغ��ذی دارد. 
پ��س از ورزش و آمدن از باش��گاه دوس��ت دارید غذاهای ش��یرین 
 میل کنید. اما از آنجا که قند برای بدن و س��امت انس��ان ضرر دارد 
می توانید از غذاهایی که دوباره گلوکز ماهیچه های ش��ما را تامین 
م��ی کنن��د، اس��تفاده کنی��د. از جمله م��ی ت��وان به مرغ س��رخ 
ش��ده و برن��ج قه��وه ای اش��اره ک��رد. ب��رای طع��م بهت��ر ای��ن 
غ��ذا م��ی توانی��د از ان��واع س��بزیجات بخارپ��ز کم��ک بگیری��د.

2      ُحُمص با نان پیتا
بس��یاری از راهنماه��ای تغذی��ه ای تأکی��د دارن��د ه��ر چن��د 
وق��ت یکب��ار گوش��ت را کن��ار بگذاری��د و ب��ه ج��ای آن م��واد 
 مغ��ذِی جایگزی��ن مص��رف کنی��د. ُحُم��ص یک��ی از بهتری��ن 
جایگزین های گوش��ت اس��ت. این غذا از نخود، روغن کنجد و اَرده 
 تهیه می شود و سرشار از مواد مغذی، پروتئین و کربوهیدرات است. 
برای کامل کردن ویتامین های این غذا، آن را با نان پیتا که از گندم 

تهیه می شود میل کنید.
3      نان بیگل با کره بادام زمینی

نان بی��گل در واقع، نانی حلقه ای ش��کل  و س��فت اس��ت  که  خمیر 
آن  را پیش  از طبخ  آب پ��ز کرده اند. نان بیگل گندم��ی، کالری باال و 
کربوهیدرات زیاد دارد. خوردن نان گندم ب��ا کره بادام زمینی، همه 
مواد معدنی موردنیاز بدن همچون پتاس��یم و الکترولیت الزم برای 

انقباض های ماهیچه ها را در خود دارد.
نباید پس از ورزش، روغن و چربی مصرف کرد. این ماده باعث کندی 
جذب دیگر مواد مغذی می ش��ود. اما توصیه می شود از روغن های 
اشباع نشده،  همچون روغنی که در کره بادام زمینی یافت می شود، 
استفاده کنید تا تستوسترون، هورمونی که برای جذب پروتئین الزم 

است، در بدن باقی بماند.
4      میوه خشک و آجیل

برای مواقعی که پس از باش��گاه دوس��ت دارید خوراکی میل کنید، 
م��ی توانید کیف خ��ود را ب��ا میوه های خش��ک و آجیل پ��ر کنید. 
مصرف میوه های خش��ک پس از باش��گاه، پروتئی��ن الزم را به بدن 
شما می رس��اند. در ضمن باعث س��یر ش��دن موقت هم می شوند. 
این می��وه ه��ا کربوهیدرات س��اده در خ��ود دارن��د و راحت هضم 
می ش��وند و گلیک��وژن الزم برای ماهیچ��ه ها را تأمی��ن می کنند.

5      تن ماهی و کراکر گندمی
کراک��ر ب��ه بیس��کوئیت بی ش��کر گفت��ه م��ی ش��ود. کراکرهای 
 گندم��ی یک��ی از بهتری��ن می��ان وع��ده های��ی اس��ت ک��ه

  می توان پ��س از یک ورزش س��خت و خس��ته کننده می��ل کرد. 
تن ماهی نیز چربی کمی دارد و مملو از پروتئین و امگا سه است که 
برای بدن مفید هستد. مقداری از تن ماهی را روی کراکر بگذارید و 
بدون استفاده از س��س مایونز، با چکاندن چند قطره لیموترش، این 
اسنک ساده و خوش��مزه را میل کنید. اگر خیلی دوست دارید سس 

بزنید خردل و روغن زیتون به آن اضافه کنید.
6      سالمون، پوره سیب زمینی و ساالد

همچون تن ماهی، سالمون نیز منبع پروتئین و امگا سه است. در کنار 
 سالمون، پوره سیب زمینی که سرش��ار از نشاسته است، میل کنید. 
اگر دوس��ت دارید طعمی متفاوت را امتحان کنید، به جای س��یب 
زمینی سفید از س��یب زمینی شیرین اس��تفاده کنید که سرشار از 
ویتامین و پروتئین است. برای لذت بردن از میان وعده خود، ظرفی 

پر از ساالد با سبزیجات تازه هم در کنار بشقاب غذای خود بگذارید.
7      کورن فلکس و شیر

ک��ورن فلک��س در  واق��ع غ��ات ورق��ه ش��ده اس��ت که با ش��یر 
طعم��ی عال��ی دارد. خ��وردن ی��ک کاس��ه ک��ورن فلک��س ب��ا 
 ش��یر پ��س از ورزش، ی��ک وع��ده س��یر کنن��ده و مقوی اس��ت. 
برگه های غات در این میان وعده سرشار از پروتئین، کربوهیدرات 

و دیگر ویتامین های الزم برای بدن است.
8      املت سفیده تخم مرغ و اسفناج

تخم مرغ سرشار از پروتئین است. پروتئین موجود در تخم مرغ بسیار 
کامل اس��ت و به همین دلیل این خوراکی کوچک یک منبع غذایی 
 کامل به ش��مار می رود. برای رش��د بدن باید تخم مرغ مصرف کرد. 
اگ��ر کارت��ون پاپ��ای را دی��ده باش��ید، م��ی بینی��د ک��ه ب��ا 
ن��رژی ای پی��دا م��ی کن��د.   ی��ک قوط��ی اس��فناج چ��ه ا
اس��فناج سرش��ار از م��واد مغ��ذی، آه��ن و نوع��ی از اس��تروئید 
 اس��ت که باع��ث افزای��ش رش��د ماهیچ��ه های ب��دن می ش��ود. 
برای تهیه این املت باید سفیده تخم مرغ را با شیر و اسفناج مخلوط 

کنید و درون تابه سرخ کنید.
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