
Zayande Roud - No. 249, April ,24 ,2010شنبه 4 اردیبهشت 1389 / 9 جمادی االول 1431 / شماره 249 / 8 صفحه  / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

خطیب نماز جمعه تهران :
اجالس خلع سالح تهران 
جواب دندان شکن به دشمنان

ثبت پیام رهبر انقالب
 به عنوان سند رسمی در سازمان ملل 

ركـوردشكنـي فـوالد مبـاركـه 
در بـازار سـرمايـه كشـور

س
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س: 
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عل��ی ش��جاعی سرپرس��ت تیم 
ذوب آه��ن ب��ا انتقاد از فش��ردگی 
بازیه��ای این تی��م، در مورد آخرین 
وضعی��ت ذوبی ه��ا اظهار داش��ت: 
ما با وجود خس��تگی ف��راوان خود 

را به تبریز رس��اندیم. بازیهای س��نگین اخیر تیم ما را دچار خس��تگی 
بس��یار زیادی کرده اس��ت. بازیکنان ما مثل کاسه چینی شده اند که با 

کوچکترین ضربه مصدوم می شوند ...

شهرستانها

ورزش

مسئول هماهنگ کننده کنوانسیون 
ملل متح��د در مقابله با بیاب��ان زایی، 
خواستار عزم ملی برای نجات جنگلهای 
منطق��ه زاگرس در برابر بیاب��ان زایی و 
تخری��ب بی رویه این جنگها ش��د. 

ناصر مقدسی در بازدید از جنگلهای منطقه زاگرس در چهارمحال و بختیاری 
تأکید کرد: حد نهایی کاربری زمین، جنگل ها هستند و بهترین نوع کاربری 
برای حفظ و صیانت از زمین وجود جنگلهاس��ت، چرا که جنگلها خود 

باعث حفظ آب در زمین هستند ...

اس��تاندار جدید چهارمحال و بختیاری گفت: 
نرخ بیکاری در استانی با قابلیت های بالقوه نباید 

باال باشد.
به گ��زارش خبرگ��زاری دانش��جویان ایران، 
علی اصغر عنابستانی در مراسم معارفه خود افزود: 
در سالی که به نام همت مضاعف ، کار مضاعف 
نامگذاری شده، همه گروه ها و احزاب باید از همه 
قابلیت های اس��تان برای خدمت به مردم استفاده 
کنند. وی تصریح کرد: چنانچه کسی فضای استان 
را غیر کاری و از مس��یر منحرف کند، من و همه 
مدیران استان در عین احترام از کنار او عبور خواهیم 
کرد. عنابستانی اظهار داشت: قطار توسعه استان باید 
با شدت و سرعت بیشتر در همان ریلی که بوده، 
جلو رود، زیرا اس��تان دارای همه قابلیت ها برای 
پیشرفت و توسعه است. به گفته وی، مردم استان 
با وجود قومیت های مختلف توانسته اند در کنار 
هم و به بهترین شکل رابطه داشته باشند. عنابستانی 
با اشاره به قابلیت ها و زمینه های پیشرفت استان 
گفت: خألهایی در استان وجود دارد که باید با کار 
و همت مضاعف آنها را جبران کرد، بنابراین حجت 
بر همه تمام است و امروز برای کار در استان هیچ 
عذری پذیرفته نیس��ت. وی تصریح کرد: در سال 
83 نرخ بیکاری استان 17/6 درصد بود که با تالش 
مسئوالن به 14/1 درصد رسید با این وجود باز هم 

از نرخ های بیکاری باالی کشور است. 

صفحه 4

استاندار جدید چهارمحال و بختیاری:

نرخ بیکاری 
چهارمحال و بختیاری 

نباید باال باشد 

عزم ملی برای نجات جنگلهای زاگرس

سرپرست ذوب آهن:
 بازیکنان ما مثل کاسه چینی شده اند 

شهردار اصفهان تأکید کرد: کارکنان 
شهرداری اصفهان به دنبال توفیقات 
الهی هستند تا در پرتو این توفیقات، 
گرهی از مش��کالت مردم باز شود.  
دکت��ر س��قائیان ن��ژاد در دی��دار با

آیت اهلل ناصری از علمای برجسته اصفهان نیت مجموعه شهرداری اصفهان 
را خدمت رسانی به شهروندان دانست و اظهار داشت: کارکنان شهرداری 
اصفهان به دنبال توفیقات الهی هس��تند تا در پرتو این توفیقات، گرهی از 
مش��کالت مردم باز شود. وی ش��هرداری را مجموعه ای منسجم خواند 
که حرکت در آن براس��اس معنویات صورت می گیرد. شهردار اصفهان، 
اعتماد سازی را کار بسیار دشواری دانست و از آن به عنوان محور اصلی 

شهرستانهافعالیت های شهرداری نام برد و تأکید کرد ...

قصد اصلی شهرداری 
جلب رضایت شهروندان 

دعوت استخدام عضو هیأت علمی

اطالعیه

ــه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان جهت تأمین کادر آموزشی-  موسس
پژوهشی خود در رشته های: 

 عضو هیأت علمی می پذیرد.
ــت می شود جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن های زیر )معاونت  از متقاضیان درخواس

آموزشی( تماس گرفته یا به آدرس وب سایت مؤسسه مراجعه نمایند.

محمدرضا احتشام زاده- شهردار چادگان

شهرداری چادگان به استناد مجوز شماره 463 مورخ 1389/1/28 شورای محترم اسالمی شهر چادگان در 
نظر دارد ویالها مجتمع فرهنگی تفریحی خود را از طریق آگهی مزایده به شرح ذیل واگذار نماید.

1( موضوع مزایده:
الف: اجاره یک دستگاه ویالی دوخوابه واقع در دهکده عمران زاینده رود با قیمت پایه هر بیست و چهار ساعت 
برای قرارداد شش ماهه اول سال 1389 به مبلغ 800/000 )هشتصد هزار( ریال و یکساله هر بیست و چهار ساعت 

500/000 )پانصد هزار( ریال.
ب: اجاره یک دستگاه ویالی سه خوابه واقع در دهکده عمران زاینده رود با قیمت پایه هر بیست و چهار ساعت 
برای قرارداد شش ماهه اول سال 1389 850/000 )هشتصد و پنجاه هزار( ریال و یکساله هر بیست و چهار ساعت 

600/000 )ششصد هزار( ریال.
ج: اجاره تعداد بیست و پنج واحد از سوئیت های مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری هر واحد به مدت 
بیست و چهار ساعت در سال 1389 به مبلغ 400/000 )چهارصد هزار( ریال و ویالهای بازسازی شده در 

هر بیست و چهار ساعت به مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ریال.
ــورخ 1389/2/4 لغایت روز ش�نبه 1389/2/11 از مجتمع و ویالها با  ــان می توانند از روز ش�نبه م 2( متقاضی

امکانات موجود بازدید و برای هر یک یا تمامی موضوع مزایده پیشنهاد قیمت ارائه بدهند.
3( پیشنهاد دهندگان باید 5% قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 90001 شهرداری 
چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده در 
پاکت )الف( و مبلغ پیشنهادی و سوابق کاری خود را )سوابق کاری مختص اجاره سایت قایقرانی می باشد( 
در پاکت )ب( الک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1389/2/12 به دبیرخانه شهرداری 

تحویل و رسید دریافت نمائید.
ــنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1389/2/13 رأس ساعت 18 بعدازظهر در محل شهرداری با  4( پیش

حضور اعضای کمیسیون باز و قرائت می گردد.
5( شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر یا مشروط و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( در صورت برابری پیشنهادات اولویت با شرکت کننده ای است که بیش از یک موضوع مزایده شرکت 

کرده باشد.
7( چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
8( برنده مزایده می بایستی 50% )پنجاه درصد( مبلغ پیشنهادی خود را در هنگام قرارداد و مابقی را در اواسط 

مدت قرارداد به حساب شهرداری واریز نمایند.
ــود و شهرداری از اجاره به  ــده فقط به بهره بردار اجاره داده می ش ــت که ویالهای یاد ش 9( الزم به ذکر اس

واسطه خودداری خواهد نمود.

)نوبت اول(آگهی مزايده

تلفن تماس: 6540830 و 0311-6540168

حسابداری        3 نفر                           مدیریت بازرگانی      3 نفر
اقتصاد با گرایش مالی       3 نفر

 hashtbehesht.ac.ir :آدرس وب سایت

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری

اطالعیه
ــال و بختیاری ــتان چهارمح ــالمی اس ــاد اس اداره کل فرهنگ و ارش

جهت طراحی پوستر و تندیس جشنواره های ذیل از عالقمندان 
دعوت به همکاری می نماید.

- دومین جشنواره استانی ایالت و عشایر)تجسمی(
- سومین جشنواره وهشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان چهارمحال و بختیاری

- چهارمین جشنواره تئاتر استانی ققنوس)ایثار و مقاومت(
- بیست و دومین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری

- سومین همایش تجلیل از خادمان نشر استان          - دومین جشنواره استانی فیلم کوتاه بام ایران
- سومین دوره شب های شعر و موسیقی استان   - دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی
- دومین جشنواره استانی شعر طنز      - چهارمین وارگه ادبی شعر تمداربیت )گویشی بختیاری(

عالقمندان آثار خود را تا تاریخ1389/2/10 به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
واقع در شهرکرد بلوار فارابی کاشانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر ارسال نمایند.

شرکت کنندگان باید برای هر جشنواره 3 طرح پیشنهادی پوستر و 3 طرح پیشنهادی تندیس ارسال نمایند.
پس از جمع آوری آثار و طرح در کمیته مربوطه هزینه طراحی و بن کتاب 

به برگزیدگان اهداء خواهد شد.
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سراسری

خطیب نماز جمعه تهران :
اجالس خلع سالح تهران ، جواب دندان شکن به دشمنان

ثبت پیام رهبر انقالب به عنوان سند رسمی در سازمان ملل 
به گزارش واحد مرکزی خبر، نماینده 
کشورمان در سازمان ملل در نامه خود به 
دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل 
ضمن بر شمردن اهداف کنفرانس تهران، 
آن را دلیل محکمی بر مخالفت جمهوری 
اسالمی ایران با اشاعه تسلیحات کشتار 
جمعی بویژه س��الح هسته ای دانست و 
خواه��ان توجه جدی جامعه بین المللی 
به خط��رات عدم پایبندی ب��ه تعهدات 
NPT و اس��تفاده از س��الح های اتم��ی 

شد. وی همچنین با اش��اره به تأکید صریح 
مقام معظم رهبری بر حرام بودن بکارگیری و 
ساخت سالح هسته ای در جمهوری اسالمی 
ایران، پیام ایشان و تأکید مجدد معظم له را در 
این پیام بر ممنوعیت ساخت و بهره برداری 
سالح های هسته ای در نظام جمهوری اسالمی 

ایران نش��انه بارز عزم کش��ورمان به استفاده 
صلح آمیز از انرژی هس��ته ای و همکاری در 
س��طح بین الملل��ی برای خلع س��الح های 
کش��تار جمع��ی و هس��ته ای اع��الم نمود. 
وی همچنین در نامه دیگری به دبیرکل 
س��ازمان ملل و ریاس��ت مجم��ع عمومی 

آن س��ازمان با ارس��ال گزارشی از 
اظهارات ریاست محترم جمهوری 
و مقام��ات بلندپایه کش��ورمان در 
کنفران��س خلع س��الح هس��ته ای 
تهران که ح��اوی مطالب مهمی در 
ارتباط با سیاس��ت های کشورمان 
در موضوع عدم اشاعه و بکار گیری 
هرگونه س��الح هس��ته ای و کشتار 
جمعی می باش��د با اشاره به اهمیت 
اجالس تهران، خواهان ثبت موارد 
این نشس��ت و نتایج اعالم شده آن توسط 
وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان سند 
س��ازمان ملل شد. این گزارش نیز که برای 
همه نمایندگی های دائم در سازمان ملل نیز 
ارسال شد به عنوان سند رسمی آن سازمان 

به ثبت رسید.

 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خبر، 
آی��ت اهلل جنت��ی ب��ا تش��ریح بخش��ی از 
دستاوردهای اجالس خلع سالح هسته ای 
در ته��ران تأکی��د کرد : ما با ب��ر پایی این 
اج��الس پیش��گام خلع س��الح در جهان 
ش��دیم. ام��ام جمعه موقت ته��ران با بیان 
اینکه هماهنگی ه��ای مربوط به برگزاری 
ای��ن اج��الس در 2 م��اه انج��ام گرفت، 
ادامه داد : این اجالس بسیار موفق و عالی 
بود. خطیب نماز جمع��ه تهران افزود : بر 
خالف خواست دشمنان و تهدیدهایی که 
آنها علیه ش��رکت کنندگان در این اجالس 
داش��تند، اما ش��اهد حضور نمایندگانی از
60 کش��ور جهان در س��مت های مختلف 
بودی��م. آیت اهلل جنتی با بی��ان اینکه غرب به 
دنبال بحث جلوگیری از اشاعه سالح هسته  ای 
اس��ت، تصریح کرد: این فایده ندارد، باید 
به دنبال خلع سالح بود زیرا با سالح های 
اتمی موجود می ت��وان 10 هزار بار دنیا را 
نابود ک��رد. خطیب نماز جمع��ه تهران با 
اشاره به اینکه اجالس تهران مورد تحسین 
خبرگزاری های خارجی قرار گرفت و در 
این می��ان برخی خبرگزاری های غربی نیز 
س��کوت اختیار کردند، افزود: یک نشریه 
استرالیایی جمله زیبایی درباره این اجالس 
نوشت.  این نشریه نوشت: کنفرانس امنیت 
هس��ته ای که در واش��نگتن برگزار شد، از 
منطق قدرت استفاده می کرد، اما کنفرانس 
خلع سالح تهران از قدرت منطق برخوردار 
بود. آیت اهلل جنتی با تأکید بر اینکه، کسی
نمی  توانس��ت این منطق ما را در اجالس 
خلع سالح هسته ای رد کند ادامه داد: جمله 
رهبر معظم انقالب مبن��ی بر اینکه امریکا 
تنها مجرم هس��ته ای در روی زمین است، 

ترجمه و در اسناد سازمان ملل ضبط شده 
است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به 
فتوای رهبر معظم انقالب مبنی بر حرمت 
ساخت سالح هس��ته ای، افزود: از مراجع 
عظام هم استفتا شده و هیچ مرجعی نیست 
که این حرمت را انکار کند. آیت اهلل جنتی 
ادامه داد: در اجالس سال آینده خلع سالح 
هسته ای از علما و مراجع دینی کشورهای 
مختلف هم دعوت می  ش��ود تا این مسأله 
را بررس��ی کنند، زیرا انسان معتقد به خدا 
نمی تواند س��الح هسته ای تولید کند. وی 
با اش��اره به راهبرد جدی��د اتمی امریکا و 
روی آوردن این کش��ور به تهدید استفاده 
از تس��لیحات اتمی، افزود: همان طور که 
رهب��ر معظم انق��الب فرمودن��د، اینها که 
قب��اًل همچون روباه  صفت��ان کار می کردند 
اکنون گرگ صفت ش��ده اند. خطیب نماز 
جمعه تهران ادامه داد: دست چدنی آنها از 
دس��تکش مخملی در آمده است و این جز 
رسوایی برای آنها ندارد. این تهدید، برای ما 
سندی به منظور اثبات حقانیت خود و باطل 

بودن ادعای دشمنان محسوب می شود.
 آی��ت اهلل جنت��ی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
منطق دنیای امروز اجازه استفاده از سالح 
هس��ته ای را نمی دهد، خطاب به دشمنان 
ای��ران توصیه کرد از واقع��ه طبس عبرت 
بگیرن��د و افزود: خدایی که با توفان ش��ن 
شما را رسوا کرد، آن خدا االن هم هست. 

امیدواریم شما مقداری سر عقل بیایید. 
پیشگویی زلزله قطعیتی ندارد

خطی��ب جمع��ه ته��ران با اش��اره به 
بحث های مطرح شده درباره وقوع زلزله 
گفت : وق��وع زلزله قطعی نیس��ت و اگر 

قطعی نیز باشد،  قابل پیشگیری است. 

آی��ت اهلل جنتی افزود: پیش��گویی این 
مس��ائل هیچ قطعیتی ندارد و هیچ فردی نیز 
نمی توان��د آینده را به طور قاطع پیش بینی 
کند، مس��ائلی ک��ه در این ب��اره نیز گفته 

می شود؛  احتماالت است. 
امام جمع��ه موقت ته��ران ادامه داد : 
در بس��یاری از موارد نی��ز پیش بینی هایی 
مطرح شده و بعدا مشخص شده است که 
نادرس��ت است. وی گفت: در مواردی نیز 
که واقعاً قرار است زلزله ای بیاید و فردی 
از اهل دل آن را پیش گویی می کند،  قابل 
پیشگیری اس��ت. امام جمعه موقت تهران 
افزود: جلوگیری از وقوع زلزله سابقه دارد 
و ای��ن موض��وع را می ت��وان در باره قوم 

حضرت یونس )ع( مشاهده کرد. 
وی اظه��ار داش��ت: نکاتی ک��ه برای 
کاهش آس��یب ها از زلزل��ه ازجمله مقاوم 
س��ازی س��اختمان ها مطرح می شود به 
جاس��ت، ولی چ��را نبای��د از گناهان توبه 
کنیم. باألخره مرگ در انتظار ماست و چرا 
برای زلزله قیامت آماده نش��ویم؟ زلزله ای 
که خداون��د آن را زلزله ب��زرگ توصیف 
می کند. دعا، صدقات و خیرات بال را دفع 
می کند و توصیه می کنم برای پیش��گیری 
از وقوع زلزله و سایر مصیبت ها هر صبح 
و ش��ب صدقه پرداخت کنی��م چرا که در 
روایت اس��ت پرداخت صدق��ات جلوی 
ب��ال را می گیرد. خطیب نماز جمعه تهران 
در ادام��ه گفت: همچنین برای رضای خدا 
همدیگ��ر را حالل کنی��م و آن زمان که از 
دنیا می رویم حق الناس بر گردن ما نباشد. 
درب��اره بدهی ها، طلب��کاری ها، نمازهای 
قضا و کفاره ها وصیت کنیم و برای مرگ 

آماده باشیم.

غربی ها سرمایه گذاری های گسترده ای 
را ب��رای دور ک��ردن جوان��ان افغان از 
هویت اس��المی خود آغاز کرده و بدین 
منظور ده ها کلیسا در والیت های مختلف 
افغانس��تان دای��ر کرده اند. دموکراس��ی 
به س��بک غرب��ی ک��ه ارمغ��ان حضور 
کش��ورهای غربی در افغانس��تان است، 
تبعات ناگواری را بر پیکره این کشور که 
99 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند، 
وارد کرده اس��ت. خی��زش آرام مربیان 
مس��یحی در میان اقش��ار مختلف مردم 
مسلمان افغانس��تان به ویژه دانشجویان 
این کشور، تحت نام دموکراسی از جمله 
ع��وارض ناگوار این دموکراس��ی غربی 
اس��ت. تجربه این رویداد در کشورهای 
مس��لمان منطق��ه مانند تاجیکس��تان و 
پاکس��تان نش��ان می دهد که این سرمایه 
گذاری کالن می تواند طیف وس��یعی از 
قش��ر هدف گرفته را بدون نیاز به هیاهو 
و جنجال جذب کند. هدف قرار گرفتن 
دانش��جویان برای گسترش مسیحیت از 
س��وی نهادهای وابسته به غرب و سهل 
انگاری مس��ئوالن افغان��ی در برابر این 
اقدام هدفمند، عواقب خطرناکی را برای 
این کشور مسلمان در پی خواهد داشت. 
»احمدشاه رجا« محقق افغان می گوید به 
منظور تحقیق درباره شبکه های گسترش 
مسیحیت، وارد یکی از کلیساهای مخفی 
شهر کابل شده بود، تا تحقیقات خود را 
در این زمینه تکمیل کند. وی گس��ترش 
و فعالی��ت مس��یحیت را در افغانس��تان 
وحشتناک توصیف می کند و می گوید: 
عده ای در افغانستان به شدت در تالش 
هستند تا با گسترش مسیحت، این دین 
را جایگزین دین اسالم کنند. احمد شاه 
ب��ا بیان جزئیات بیش��تر، خاطرات خود 
را چنی��ن بی��ان می کند: ش��خص رابط، 
من را به منزلی در منطقه کارته 4 ش��هر 
کابل ب��رد و در آنج��ا وارد اتاق بزرگی 
ش��دیم که مردی 35 س��اله در آن منتظر 
من نشس��ته بود، نام این ش��خص رستم 
خان از ش��هروندان تاجیکستان و مربی 
این مرکز بود، پس از چند لحظه، ش��ش 
جوان دیگر نیز به ما پیوس��تند و دریافتم 
که آنه��ا متعلق به ملیت ه��ای مختلف 
و از دانشجویان دانش��گاه کابل هستند، 
هنوز چند لحظه از آش��نایی ما نگذشته 
ب��ود که دو جوان دیگر هم از دانش��گاه 

پلی تکنیک کابل به ما پیوستند. 
ای��ن محقق افغان افزود: فضای اتاق 
دله��ره آور و دلتنگ کننده بود، به خوبی 
می ش��د حس ک��رد که همه احس��اس 
گن��اه می کنن��د و از همدیگ��ر خجالت 
می کشند. این ش��هروند افغان گفت: در 
این حال س��ؤالی در ذهنم ایجاد شد که 
چ��را بخش عظیمی از جوانان مس��لمان 
کش��ور افغانس��تان که در دام��ن پدر و 
مادری مس��لمان پرورش یافته اند در کام 
مس��یحیت فرو می روند. رجا ادامه داد: 
تنها کس��ی که در این اتاق خوشحال و 
پیروز به نظر می رس��ید رستم خان بود 
که توانسته بود عده ای جوان مسلمان را 
به باورهای مذهبی خود بی اعتقاد سازد. 
وی اف��زود: پس از صرف چای رس��تم 
خان ما را به ش��کرگزاری وا داشت و با 
هم مراسم شکرگزاری را به جا آوردیم، 
س��پس به هر نفر یک جلد انجیل داد و 
تدریس را شروع کرد. این شهروند افغان 
خاطرنش��ان کرد: حدود یک س��اعت به 
سخنان او گوش دادیم؛ او در این مدت 
از انجی��ل برای ما می خواند و س��پس 
تفسیر و تحلیل می کرد. احمدشاه تأکید 
کرد: گرچه ما با انگیزه تکمیل اطالعات 
در راستای روند مسیحی شدن جوان ها 
و دست های پشت پرده این روند وارد 
این منزل ش��دیم، اما پس از خارج شدن 
از آن، نفرت و انزجار سراس��ر وجود ما 
را فرا گرفته بود و به ش��دت احس��اس 
گناه می کردیم. ای��ن محقق افغان ادامه 
داد: امروز یک نس��ل در حال تباه شدن 
و س��وختن است، نس��لی که امید آینده 
افغانستان اس��ت در حال نابودی است و 
دودش از دودکش های کلیساهای مخفی 
والیت های کابل، مزار، جالل آباد، قندوز 

و بامیان به آسمان بلند است. 
رج��ا ادامه داد: ای��ن یکی از چندین 
پدیده شومی است که به دنبال دموکراسی 
دروغین غربی به افغانستان آمده است و 
النه های فساد اخالقی، میخانه های متعدد 
در ش��هرنو کاب��ل، مهمانخانه های محل 
اقامت خارجی ها و کلوپ های ش��بانه 
همه فرایند این دموکراس��ی منحط بوده 
که در حال تبدیل ش��دن به یک فرهنگ 

است... 
                      منبع: فارس
                      ادامه دارد...

سرمایه گذاری گسترده غرب 
برای جذب جوانان مسلمان افغان 

)قسمت اول(

رامین مهمانپرس��ت سخنگوی وزارت 
امور خارجه کش��ورمان بیانیه اخیر وزارت 
ام��ور خارجه فرانس��ه را مداخل��ه در امور 
داخلی جمهوری اس��المی ای��ران خواند و 
گفت: اینگونه دخالتها از سوی هیچ کشوری 
و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. به گزارش 
ایرنا به نقل از اداره کل اطالعات و مطبوعات 
وزارت امور خارجه، مهمانپرست از دولت 
فرانس��ه خواس��ت به رویه های دوگانه در 
داخل و خارج از این کشور پایان دهد. وی 

افزود: مقامات فرانسوی در شرایطی به خود 
اجازه اظهارنظر در خصوص مسائل داخلی 
کش��ورها را می دهن��د، ک��ه نقض حقوق 
ش��هروندان و نادیده گرفتن درخواستهای 
منطق��ی مردم این کش��ور همچن��ان ادامه 
دارد. رامین مهمانپرس��ت اظهار داشت: در 
فرانسه حقوق مسلمانان خدشه دار شده و 
آنها اج��ازه ندارند فرایض مذهبی از جمله 
حجاب را براساس اعتقادات خود اجرا کنند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین، 

ناآرامیهای ابتدای س��ال جاری میالدی در 
این کش��ور و سرکوب خش��ن آن را نشانه 
بی اعتنایی به معضالت جدی جامعه فرانسه 
دانس��ت، که در مقاط��ع زمانی مختلف در 
قالب ناآرامی و اعتراض ظهور پیدا می کند. 
رامین مهمانپرست افزود: مقامات فرانسوی 
به جای فرافکنی در مورد آزادی و رعایت 
حقوق بشر در سایر کشورها، حل ریشه ای 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی کشور خود 

را در دستور کار قرار دهند.  

مدیرکل دفتر بازرگانی اروپا و امریکای 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات 
کاالهای غیرنفت��ی ایران )بدون احتس��اب 
میعانات گازی( در س��ال 88 به کشورهای 
عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( 
25 درصد رش��د داشته اس��ت. به گزارش 
ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، 
عبدالحمید اسدیان افزود: صادرات غیرنفتی 

کشور به اکو از دو میلیارد و 447 میلیون دالر 
در سال 1387 به 3 میلیارد و 69 میلیون دالر 
در سال گذشته رسید. وی اظهار داشت: میزان 
صادرات غیرنفتی در سال 87 به کشورهای 
سازمان همکاری های اقتصادی از نظر وزنی 
سه میلیون و 261 هزار تن بوده، که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته به چهار میلیون 
و 790 ه��زار تن رس��ید. یادآور می ش��ود: 

س��ازمان همکاری های اقتصادی )اکو( در 
ابتدا با مشارکت سه کش��ور ایران، ترکیه و 
پاکستان براس��اس معاهده ازمیر و با هدف 
توسعه مناسبات اقتصادی برای ارتقا سطح 
رفاه مردم منطقه در سال 1363 تأسیس شد و 
کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، 
ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان 

در سال 1371 به این سازمان ملحق شدند. 

معاون پژوهش، آم��وزش و کارآفرینی 
تعاون��ی ه��ای وزارت تعاون گف��ت: برای 
بررسی و رفع مشکالت کوچک تعاونیهای 
موج��ود و راک��د، طرح به ظرفیت رس��انی 
تعاونیهای موجود کش��ور اجرا می شود تا 

بستر ایجاد اشتغال در کشور پایدار بماند.
دکتر غالمحس��ین حس��ینی نیا درباره 
وضعیت تعاونیهای راکد در کش��ور گفت: 
آخری��ن وضعیت و دالیل رکود آنها احصاء 
شده است، که برخی از این تعاونیها مستحق 
منحل ش��دن هس��تند و بخش اعظ��م آنها 
اس��تحقاق این را دارند ک��ه به چرخه تولید 
برگردند. حس��ینی نیا، همچنین از برگزاری 
جشنواره ملی تعاون و رسانه در سال جاری 
خبر داد و گفت: سال گذشته جشنواره ملی 
تعاون و رسانه در تبریز برگزار شد، که موجب 
تعام��ل میان وزارت تع��اون و ادارات کل با 
صدا و سیمای مراکز استانها شد و امسال نیز 

این جشنواره در حوزه رسانه های نوشتاری 
برگزار می ش��ود که در طی آن رسانه های 
برتر در حوزه تعاون معرفی می ش��وند. وی 
از رسانه ها به عنوان یار بی بدیل برای ترویج 
فرهنگ تعاون یاد کرد و متذکر ش��د: تالش 
وزارتخانه این اس��ت که از ابزار رسانه برای 
توسعه فرهنگ تعاون استفاده کند. حسینی نیا 
در ادام��ه افزود: از زمان ابالغ اصل 44 قانون 
اساسی تاکنون زمینه ها و بسترهای این قانون 
در قالب تش��کل س��ازی و نهادسازی برای 
دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی 

در وزارت تعاون ایجاد شده است. 
وی ادام��ه داد: تش��کیل بانک توس��عه 
تعاون، راه ان��دازی صندوق ضمانت تعاون 
برای اشتغال فارغ التحصیالن، تهیه و تدوین 
تعاونیهای س��هامی ع��ام و فراگیر از جمله 
اقدامات دیگری اس��ت، که در جهت تحقق 
اه��داف اص��ل 44 قانون اساس��ی مبنی بر 

دستیابی به 25 درصد سهم تعاون در اقتصاد 
کشور انجام شده است. به گفته وی، جهش 
موردنظر در این زمینه، نیازمند جهت دهی و 
سمت دهی اعتبارات موجود کشور به سمت 
تعاونیهاست.  معاون وزیر تعاون با اعالم اینکه 
اعتبارات موجود کفایت توسعه بخش تعاون 
را نمی کند، اظهار داش��ت: علی رغم ایجاد 
بانک تعاون، تمام بانکهای کشور موظفند از 
بانک تعاون و بخش تعاونی حمایت کنند و 
در فصل س��وم ماده 9 اصل 44 آمده اس��ت 
که سهم تمام دستگاههای اجرایی در دستیابی 
به س��هم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی 
مش��خص شود، که در حال حاضر این سند 

در وزارت تعاون آماده شده است. 
به گفته وی، تمام بخش��های خصوصی 
و دولتی باید س��هم و نقش خ��ود را در این 
زمینه ایفا کنند و وزارت تعاون، تسهیل گر و 

پرچمدار این سهم است. 

مرکز آمار فلس��طین اعالم ک��رد که نوار غزه به علت ادامه محاصره ش��دید، ظالمانه و 
تحمیلی رژیم صهیونیستی با بحران بیکاری روبه رو شده است. به گزارش فارس به نقل از 
خبرگزاری آلمان، مرکز آمار فلسطین امروز در گزارشی اعالم کرد که میزان کل بیکاری در 
نوار غزه در سال 2009 میالدی به 38/6 درصد رسید. این گزارش افزود: این میزان بیکاری 
در بین مردان و زنان متفاوت است به گونه ای که میزان بیکاری مردان 37/3 درصد و میزان 
بیکاری زنان نوار غزه 45/8 درصد اس��ت. براساس این گزارش، باالترین میزان بیکاری به 
نسبت 49/3 درصد متعلق به استان خان یونس در جنوب نوار غزه است. رژیم صهیونیستی 
از سه سال پیش تاکنون با اعمال محاصره علیه نوار غزه گذرگاههای این منطقه را به روی 
فلسطینیان بسته است. دولت مصر نیز با وجود درخواست های مکرر مردم کشورهای عربی 
و اسالمی، از بازگشایی دائم گذرگاه رفح به عنوان تنها گذرگاه ارتباطی فلسطینیان با جهان 
خارج خودداری می کند. مس��ئوالن مصری این گ��ذرگاه را تنها برای مدت اندکی باز کرده 
و بار دیگر می بندند و اجازه ورود کمک های بشردوس��تانه کمی به این منطقه داده  می شود 
که این وضعیت، مردم نوار غزه به ویژه بیماران و مجروحان فلس��طینی را با مش��کل جدی 
مواجه کرده  اس��ت. رژیم صهیونیستی از 27 دسامبر سال 2008 تا 18 ژانویه 2009 میالدی 
ب��ه مدت 22 روز ن��وار غزه را آماج حمالت خود قرار داد، ک��ه در جریان آن بیش از یک 
هزار و 450 فلس��طینی ش��هید و پنج هزار و 500 نفر دیگر زخمی شدند و سه میلیارد دالر 
به ساختار زیربنایی این منطقه زیان وارد شد. دولت مصر در حال احداث دیواری فوالدی 
با همکاری امریکا در مرز خود با نوار غزه است که این دیوار با عمق بیش از 20 تا 30 متر 
در زیر زمین ساخته می شود و 9 تا 10 کیلومتر نیز طول دارد. این دیوار دارای سیستم های 
حس گر اس��ت که هرگونه تالش برای تخریب آن را به مس��ئوالن مصری اطالع می دهد؛ 
مص��ر همچنین کانال آبی را در طول این دیوار ایجاد خواهد کرد. دولت مصر همچنین در 
قبال ورود کاروان های کمک های بشردوس��تانه و فعاالن بین المللی حامی ملت فلسطین به 

نوار غزه کارشکنی می کند. 

کمیس��یون مستقل انتخابات افغانس��تان از آغاز رس��می روند ثبت نام برای انتخابات 
پارلمانی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس در کابل، زکریا بارکزی سرپرست 
دبیرخانه کمیس��یون مستقل انتخابات افغانس��تان امروز در یک نشست خبری اعالم کرد 
که برنامه ثبت نام برای انتخابات پارلمانی و تا چهاردهم اردیبهش��ت ادامه خواهد یافت. 
قرار اس��ت انتخابات پارلمانی افغانس��تان در 27 شهریور س��ال جاری برگزار شود. کناره 
گیری دو عضو ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تعیین رئیس جدید برای این 
کمیس��یون از مهمترین تحوالت در مورد انتخابات افغانستان است. همچنین بحث بر سر 
نافذ بودن فرمان کرزی در مورد قانون انتخابات از موضوعاتی اس��ت که اختالف کرزی 

و پارلمان را در پی داشته است. 

یک عضو ارش��د جریان صدر از ادامه  گفتگوهای ائت��الف دولت قانون و ائتالف ملی 
عراق برای تشکیل دولت جدید خبر داد، اما در عین حال تشکیل حکومت بر مبانی قومیت 
را رد کرد. بهاء اعرجی عضو ارشد جریان صدر در گفتگو با فارس در بغداد، اظهار داشت: 
ائتالف ملی عراق تشکیل حکومت آینده  کشور برمبنای مسائل مذهبی و قومی را به  شدت 
رد می کند. وی افزود: ما با همه  گروههای سیاسی و جریانهای عراق در حال گفتگو هستیم 
و می خواهیم همه  در تشکیل حکومت آینده  عراق مشارکت داشته  باشند. عضو ارشد جریان 
ص��در نتیجه  مذاکرات با ائتالف دولت قانون را خ��وب توصیف کرد و گفت: ائتالف ملی 
عراق در حال حاضر مش��غول گفتگو با ائتالف دولت قانون برای تش��کیل حکومت آینده  
کشور است، اما هنوز نتایج آن مشخص نیست. اعرجی نادیده  گرفتن فهرست العراقیه  برای 
تش��کیل حکومت آینده  را رد کرد و افزود: ما با نادیده  گرفتن فهرس��ت العراقیه  در تشکیل 
حکومت آینده  مخالف هستیم. انتخابات پارلمان عراق 43 روز پیش با مشارکت 62 درصد 
از ش��هروندان این کشور برای تش��کیل کابینه  جدید برگزار شد، که  طبق نتایج منتشر شده  
اولیه ، فهرس��ت العراقیه  به  رهبری ایاد عالوی نخس��ت وزیر س��ابق با فاصله  دو کرسی از 

ائتالف دولت قانون بیشترین کرسی های پارلمان را تصاحب کرد. 

وزیر نفت کویت با بیان اینکه در حال حاضر بهای نفت خوب است، پیش بینی کرد 
که در آینده بهای هر بشکه نفت در سطح 75 تا 90 دالر باقی بماند. 

شیخ احمد عبداهلل الصباح در حاشیه همایش شفاف سازی در صنایع نفت کویت ابراز 
امیدواری کرد، افزایش قیمت ها به صورت معقول انجام شود. 

وزیر اطالع رس��انی و وزیر نفت کویت همچنین خاطرنشان کرد که دولت نسبت به 
حمایت از شفاف سازی توجه زیادی دارد و دلیل این امر نیز نشست های متعدد با انجمن 

شفاف سازی کویت در این زمینه است. 
شیخ احمد گفت: مجلس اخیراً برنامه توسعه کشور را تصویب کرده که متضمن طرح 
هایی بالغ بر 37 میلیارد دینار )حدود 129 میلیارد دالر( از جمله 21 میلیارد دینار )حدود 
73 میلیارد دالر( در ارتباط با طرح های نفتی اس��ت و این طرح ها براساس برنامه کاری 

دولت و بودجه مورد نظر اجرا خواهد شد.

فران��س 24 در گفتگ��و ب��ا کارشناس��ان خ��ود 
موضوع تأثیرات منفی فوران کوه آتشفش��ان ایسلند 
را برجس��ته و اعالم کرد، زیان و ضررهای ناشی از 
این رویداد طبیعی حتی از زیان و ضررهای عملیات 
11 س��پتامبر در س��ال 2001 نیز بیش��تر بوده است. 
ش��بکه خبری فرانس 24، اشاره به لغو هزاران پرواز 
و متوقف شدن مس��افرت ها و برخی فعالیت های 
تجاری، ب��ه نقل از نیکوال گودف��روی بیان کرد: که 
ش��رکت های هواپیمایی در نهایت بازندگان اصلی 
فوران کوه آتشفش��ان ایسلند هس��تند، زیرا مسافران 
باالخره می توانند بخش��ی از پ��ول بلیت خود را از 

ش��رکت های هواپیمایی دریافت کنند. دومینیک فیلیون استاد اقتصاد دانشگاه پاریس نیز 
در اینباره گفت: ش��رکت های هواپیمایی و بخش گردشگری دو بازنده بزرگ این رویداد 
طبیعی هستند. وی در توضیح گفت: شرکت های هواپیمایی در یک هفته گذشته به طور 

میانگین 200 میلیون دالر در روز متضرر شده اند. 
وی افزود: براساس ارزیابی که در آن زمان انجام گرفته بود زیان و ضررهای مستقیم 
عملیات یازده سپتامبر ده میلیارد دالر برآورد شده بودکه خسارات های این رخداد رقمی 
بیشتر از این حادثه است. به موجب بخشنامه کمیسیون اروپا، شرکتهای هواپیمایی در 27 
کشور عضو اتحادیه اروپا موظفند به صدها هزار مسافر که در چند روز گذشته پروازشان 

به تعویق افتاده غرامت پرداخت کنند. 

مقامات دولت موقت قرقیزستان هشدار دادند: اگر »قربان بیک باقی یف« رئیس جمهور 
برکنار شده قرقیزستان به کشور بازگردد، زندانی می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر به 
نقل از آسوش��یتدپرس، باقی یف که در پی ناآرامی های خونین هفته گذش��ته برکنار شد از 
مقرش در جنوب قرقیزستان به قزاقستان فرار کرد. در این حال یکی از اعضای دولت موقت 
قرقیزستان گفت: وی نباید به کشور بازگردد. ادیل بایسالوف یکی از اعضای دولت موقت 
قرقیزستان به خبرگزاری اینترفکس گفت: اگر باقی یف بازگردد تنها در جایگاه یک زندانی 
خواهد بود. وی باقی یف را مسئول مرگ هشتاد و سه تن از مردم دانست، که در اعتراضات 

هفتم آوریل در تیراندازی نیروهای دولتی کشته شدند.

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به مواضع مداخله جویانه فرانسه  

رشـد 25 درصـدی صـادرات غیـرنفتــی
 بـه کشـورهای عضـو سـازمان همکاریهــای اقتصـادی

معاون وزیر تعاون: 
طرح به ظرفیت رسانی تعاونیهای موجود کشور اجرا می شود

زندان در انتظار » باقی یف «  

نوار غزه با بحران بیکاری روبرو شده است

ثبت نام انتخابات پارلمانی افغانستان آغاز شد

ائتالف ملی عراق تشکیل حکومت 
بر اساس قومیت را رد می کند

وزیر نفت: 
بهای فعلی نفت مطلوب است

تأثیرات منفی آتشفشان ایسلند

رئیس س��ازمان کار و امور اجتماعی اس��تان تهران گفت: حدود 300 هزار فرصت شغلی 
در استان تهران در دست اتباع بیگانه قرار دارد. علیرضا مظهری در مصاحبه با خبرنگار واحد 
مرکزی خبر افزود: اتباع بیگانه در استان تهران بیشتر در مشاغل خدماتی، ساختمانی، کشاورزی 
و دامپروری و بیشتر آنان در جنوب این استان در شهرهایی نظیر پاکدشت، شهر ری، ورامین و 
همچنین در اطراف کرج و شهرهای اقماری فعالیت می کنند. وی با اشاره به این که اتباع بیگانه 
برای اش��تغال در کشور، باید پروانه کار اش��تغال موقت داشته باشند، اضافه کرد: سال گذشته،
 100 هزار پروانه کار اش��تغال موقت، برای اتباع افغانی صادر ش��د. رئیس سازمان کار و امور 
اجتماعی استان تهران تأکید کرد: به کارگیری اتباع بیگانه در مشاغل داخل کشور، در صورت 
نداشتن پروانه کار اشتغال موقت، ممنوع است. وی افزود: در سال گذشته، با بازرسی های انجام 
شده در استان تهران، دو هزار کارفرمای متخلف که از اتباع بیگانه فاقد پروانه کار اشتغال موقت، 
بهره می بردند، شناس��ایی و به دادگاه معرفی ش��دند. مظهری، پایین بودن دستمزد اتباع بیگانه 
و زیرپوش��ش نب��ودن آنان در برخی از قوانین ناظر بر ب��ازار کار را از عمده دالیل به کارگیری 
غیرقانونی این افراد، در مشاغل مختلف عنوان کرد. وی افزود: برخی شرکت های طرف پیمان 
شهرداری ها، به قوانین و مقررات به کارگیری اتباع بیگانه توجه ندارند، که مقدمات برخورد با 
این شرکت های متخلف نیز در حال انجام است. رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران 
گفت: برای صدور پروانه کار اش��تغال موقت اتباع بیگانه در سال جاری، هنوز بخشنامه ای از 

طرف وزارت کار و ستاد ساماندهی اتباع خارجی ابالغ نشده است.

معاون اجرایی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: آرم طرح 
ترافیک روزانه و هفتگی اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در پایتخت توزیع می شود. 

فضل اهلل اسالمی در گفتگو با ایرنا گفت: همزمان با توزیع کامل آرم طرح ترافیک یکساله 
در پایتخت،  از این پس آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی برای متقاضیان توزیع خواهد شد. وی 
سهمیه کل آرم طرح ترافیک امسال پایتخت را 90 هزار فقره اعالم کرد و اظهار داشت:  سهمیه 
آرم روزانه و هفتگی 10 درصد کل سهمیه آرم طرح ترافیک یکساله است، که این میزان در میان 
متقاضیان توزیع شده است. معاون اجرایی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
همچنین تأکید کرد: اکنون تمامی سهمیه آرم طرح ترافیک یکساله در شهر تهران میان متقاضیان 
توزیع شده است. وی تأکید کرد: مکانیزم توزیع آرم هفتگی و روزانه در تهران از نیمه اردیبهشت 
ماه اعالم می شود. معاون اجرایی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم 
کرد: آرم طرح ترافیک هفتگی با نرخ 60 هزار تومان و مجوز روزانه با نرخ 10 هزار تومان ارائه 
می شود. وی گفت که با توزیع آرم های ترافیک روزانه و هفتگی این امکان به خودروها داده 
خواهد شد تا در موارد ضروری، به صورت موردی در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. اسالمی 
گفت: با توزیع آرم های روزانه، مشکل برخی از شهروندان که برای موارد خاص مجبور به ورود 
به این محدوده بودند، برطرف خواهد شد. طبق مصوبه شورای عالی ترافیک وزارت کشور؛  نرخ 
آرم طرح ترافیک سال 89 برای جانبازان 70 درصد به باال، مطابق سنوات گذشته رایگان است و 
به جانبازان 35 تا 70 درصد، بیماران خاص، معلوالن، خانواده شهدا و خبرنگاران به قیمت 25 
هزار تومان ارائه خواهد شد. این نرخ برای اشخاص حقیقی 400 هزار تومان، خودروهای دولتی 
با پالک قرمز 400 هزار تومان و خودروهای ارگان های دولتی با پالک سفید 600 هزار تومان 
است. کارت ش��ناور برای مدیران ارشد دستگاه و ارگان های دولتی نیز مطابق سنوات گذشته 
رایگان بوده و نرخ کارت شناور دو ماهه کامیون به طور ثابت 200 هزار تومان و دو ماهه سیار 
250 هزار تومان اعالم شده است. بهای کارت شناور برای سایر متقاضیان دو میلیون تومان و 

سهمیه بگیران ادارات و ارگان های دولتی نیز یک میلیون تومان است. 

300 هزار فرصت شغلی استان تهران 
در دست اتباع بیگانه

آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی 
اواخر اردیبهشت در تهران توزیع می شود



ضرورت ساماندهی به امور تبلیغاتی و کانون های آگهی 

آگهـی گرفتـن حق رسـانـه هـاست، يا همـه... 
     مهدی فضیلت

از سالهای دهه 70 شمس��ی در اصفهان به شکل 
جدی پدیده ای به نام بازاریابی پدید آمد؛ اگر چه این 
حرفه از س��الها پیش در پایتخت رونق داشت و بیش 
از ی��ک قرن از پدید آمدن آن در جهان می گذش��ت، 
ام��ا صاحبان صنای��ع در اصفهان، قب��ل از این تاریخ 
اهمی��ت چندانی ب��رای آن قائل نبودن��د؛ ولی کم کم 
فهمیدند که صرف تبلیغات رسانه ای، با وجود رقابت 
ف��راوان در بازار ب��رای فروش محص��والت، کفایت 
نک��رده و آن��ان به افرادی متخصص ب��رای مراجعه و 
مکاتبه با واحدهای فروش خرده و ایجاد ش��بکه های 
بازاریابی به صورت رایانه ای و تش��کیالتی نیاز دارند 
و ک��م ک��م در صنایع اس��تان به طور ج��دی در کنار 
روابط عمومی واحده��ای مدیریت بازرگانی، فروش 
و مدیری��ت بازاریاب��ی به وجود آمد، که به اس��تخدام 
بازاریابان و گس��یل آنها به مراکز هدف می پرداخت.

تاریخچه تبلیغات و بازاریابی در ایران و جهان
تبلیغات نوین برای کاالهای تجاری در اوایل قرن 
بیستم در امریکا ش��کل گرفت و نشریات محدود آن 
زمان به چاپ »اعالم« پرداخت. این آگهی ها، در چند 
جمله خالصه می شد و دارای عکس و تصویر نبود. 
آن زمان تبلیغات سیاسی کمتر وجود داشت و با ظهور 
اولین دستگاه چاپ گوتنبرگ و پیشرفت های تکمیلی 
در س��اخت آن، در کنار روزنامه های محلی پدیده ای 
به نام »تبلیغات« ش��کل گرفت ک��ه به صورت چاپ 
اعالمیه های تبلیغی کوچک ب��ود. امروزه به صورت 
بروشور، تراکت و پوسترهای پیشرفته درآمده است. اما 
در ایران اولین مراکز تبلیغاتی در سالهای دهه 30 شکل 
گرف��ت؛ به صورتی که در اواخر دهه 30 در حدود 20 
کانون تبلیغاتی در تهران وجود داشت، که این روند طی 
حدود 10 سال شکل گرفته بود و اصوالً این کانون ها 
مصرف گرایی و کاالهای خارجی را تبلیغ می کردند. 
در س��ال 1320 شمسی، خشت اول آن توسط عیسی 
صدیق به نام اداره کل انتشارات و تبلیغات گذارده شد. 
در واقع این کانونها، معتقد بودند که روشهای تبلیغی آنها 
از روزنامه ها کارسازتر خواهد بود. با ظهور تلویزیون 
در اروپا و امریکا تبلیغات تلویزیونی سایه ای سنگین 
بر بازار آگهی اروپا و غ��رب انداخت و روزنامه ها و 
کانون های تبلیغاتی را با کسادی سود تبلیغات مواجه 
کرد. در ایران نیز ظهور کانون های تبلیغاتی در مرحله 
اول و تبلیغات رادیو و تلویزیون در مرحله دوم و ظهور 
تبلیغات آنالین، هر روز از بار تبلیغاتی و اطالع رسانی 
تجاری مطبوعات کاست و در سایه تحوالت سیاسی و 

مخارج سنگین، آنها را با چالش اساسی روبه رو کرد.
تاریخچه تبلیغات مطبوعاتی در ایران

اگر چه 50 سال پیش اولین گروه از روزنامه نگاران 
منتخب ایران، ابتدا توس��ط روزنامه اطالعات و سپس 
کیهان ب��رای گذران��دن دوره »ادور تایزینگ« یا همان 
اعالن نویسی و تبلیغات مطبوعاتی به خارج از کشور 
فرس��تاده ش��دند و تحت تعلیم آخرین دستاوردهای 
تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی قرار گرفتند، اما شروع 
تبلیغات در مطبوعات ایران به سال 1266 و شروع اعالن 
نویسی با چاپ سنگی در روزنامه وقایع اتفاقیه در عهد 
قاجار بود، که بعدها در روزنامه های عروه الوثقی، رعد 
و... ادام��ه پیدا کرد و کم کم دیوارکوبی های تبلیغاتی 
)نوش��ته های روی چوب و فلز و کوبیدن بر دیوارها( 
منسوخ شد و جارچی ها که زمانی برای تبلیغات کاال با 
ضرب و آهنگ در شهر حرکت می کردند، نقش خود 
را این بار در فروشندگی و توزیع جراید و تبلیغات با 
داد زدن و تبلیغ تیترها ادامه دادند؛ چیزی که اکنون نیز 
در ورودی پاس��اژهای مهم اصفهان هم وجود دارد و 
عده ای با سروصدا کاالیی را تبلیغ و مردم را به مغازه ای 

فرا می خوانند. کم کم پس از انقالب اسالمی، تبلیغات 
رس��انه های مطبوعات��ی از 
شکل مبتذل )تبلیغات فیلم و 
کاالهای خارجی( با شکلی 
هدفمندتر و در قالب اولین 
روزنامه ه��ای دوره جدید، 
ش��کل  مطبوعات  تح��ول 
گرفت و به انواع و اقسامی از 
قبیل نیازمندیها و آگهی های 
دولتی )ثبتی، قضای��ی و...( 
دعوت  مناقص��ه،  مزای��ده، 
ب��ه کار و نی��ز رپرتاژ آگهی 
و آگهی ه��ای تصویری و 
هدفمن��د، در جرای��د ارائه 
ش��د. به ه��ر ح��ال آگهی 
گرفت��ن و تبلیغ��ات، ح��ق 
مطبوعات هم هس��ت که به 
بخش های دیگری س��پرده 
ش��ده و از بار درآمدزایی آن 
برای مطبوعات کاسته است.

آسیب شناسی مراکز 
متصدی آگهی و تبلیغات 
بر روزنامه ها و نشریات

ــای تبلیغاتی:  کانون ه
رش��د ق��ارچ گون��ه ای��ن 
کانون ه��ا که البته از س��ال 
م��ورد  اصفه��ان  در   1372
کنترل قرار گرفت و ش��رط 
گرفت��ن مجوز ب��رای آنها با 
ضوابط خ��اص رقم خورد 
ب��ه گون��ه ای بود ک��ه افراد 
غیرمتخصص ب��ا بازاریابان 
غیر تحصیل ک��رده و گاهی 
روش های  براساس  اوقات 
غیراخالق��ی و غیرمنصفانه، 
حتی بدون مج��وز، اقدام به 
چاپ انواع اق��الم تبلیغاتی 
به صورت تبلیغات بر روی 
انواع اشیاء، دیوارنویسی جاده 
ای، چاپ کاتالوگ، تراکت، 
پوستر و کارت های تبلیغاتی 
و... کردند، که عالوه بر ایجاد 
نوعی واسطه گری در کاهش 
سود چاپخانه ها و مطبوعات 
نیز، تأثیر گذارده اند. ضرورت 
کنترل، برخورد با تخلفات و 
کاهش تعداد ای��ن مراکز و 

پخش آنها در نقاط مختلف ش��هر و بازرسی از آنها و 
عدم صدور مجوزهای جدید، برای افراد غیرمتخصص 
از وظایف اداره ارش��اد و اماکن اس��ت که به نوعی به 

سامان دهی بازار کمک می کند.
پا در کفش مطبوعات کردن: عده ای بدون داشتن 
امتیاز نشریه اقدام به چاپ آگهی نامه و کتابهای تبلیغاتی 
می کنند و حتی بدون پرداخت حق لوگو و داشتن قرارداد 
از لوگوهای موهوم و غیرقانونی استفاده کرده و با جذب 
آگهی های کوچک و بزرگ و متأسفانه سوءاستفاده ابزاری 
از خانم ها با حقوق های پائین، حقوق نشریات را پایمال 
کرده و حق گرفتن آگهی از نشریاتی که مخارج فراوان، 
پرسنل و رسالت مطبوعاتی دارند را می گیرند. بسیاری 
از اینها حتی با روابط دوس��تانه توانستند مجوز نشریات 
و آگهی نامه های تبلیغات��ی از ادارات فرهنگی بگیرند، 
که امری غیرقانونی و قابل پیگیری و تجدیدنظر اس��ت.

ــاب ها: این گروه که هی��چ قانونی را تابع  بازاری
نیستند و با مرور یک کارت 
از مؤسس��ه ای ک��ه هویت 
شخصی ندارد، در بین همه 
صنای��ع چ��رخ می زنند و 
با تلفن زدن های  خصوصاً 
مک��رر و رفتار غیرحرفه ای 
و نامعق��ول، ضربه غیرقابل 
جبرانی ب��ر عرصه تبلیغات 
و  اعتب��اری  ای،  حرف��ه 
مطبوعاتی وارد می کنند. آنان 
بیشتر به دنبال کسب درآمد 
کاذب  تبلیغ��ات  روش  از 
و غی��ر واقعی هس��تند، که 
تخلفات متعدد توسط برخی 
از آنان چ��ه در چاپ آگهی 
و چه بازاریابی و سفارشهای 
دیگ��ر به چش��م می خورد 
که ضرورت سازماندهی و 
شناس��ایی، صدور کارت و 
متعه��د کردن این گ��روه از 
ضروریات برنامه های تبلیغی 
سالم و کمک به مطبوعات 
در اط��الع رس��انی اس��ت. 

چگونه بازاریاب ها 
حرمت روزنامه نگاری را 

شکستند!
بازاریاب ه��ای ع��ام و 
غیرتحصیل کرده که اصوالً 
بی��کاران جوی��ای کار بوده 
ان��د، با مراجع��ات مکرر و 
با  تماس های زی��اد تلفنی 
صاحبان صنایع و مشاغل و 
ادارات و... چنان جو مسموم 
درس��ت  بی اعتم��ادی  و 
کرده اند ک��ه زمانی که یک 
روزنامه ن��گار حرفه ای در 
بین مردم می گوید: ش��غلم 
مطبوعاتی است، می گویند: 
آگهی می گیرید! و یا زمانی 
که خبرنگاری ب��رای تولید 
اخب��ار و یا گ��زارش به این 
مراکز مراجع��ه می کند، به 
گمان بازاری��اب بودن مورد 
کم لطف��ی و بی مهری قرار 
می گی��رد. بازاریاب ه��ا و 
مراکز غیرمجاز تبلیغاتی هنوز 
بدون تابلو و بی ضابطه کار می کنند. آگهی نامه های 
بی مجوز چاپ می ش��وند و این سؤال مدام در ذهن 
مطبوعاتی ها دور می زند که آگهی مگر حق مطبوعات 
نیست؟! و هنوز مجالتی چاپ می شود که 70 صفحه 
خ��ود را به آگهی، مدگرایی و تبلیغ مصرف گرایی در 
خالف جهت اهداف فرهنگی و اقتصادی نظام و شرافت 
مطبوعاتی ادامه می دهند. اینان حق مجوز و هزینه های 
مطبوعات را ندارند: اما در شهر اصفهان حداقل دو برابر 
مطبوعات آگهی می گیرند. عدم تفکیک حدود و شرح 
وظایف از س��وی ارگان های فرهنگ��ی، دولتی وعدم 
بازرسی و برخورد، چنین بی نظمی را به وجود آورده 
اس��ت، در صورتی که باید با توجه به گذشت حداقل 
پانزده سال از تأسیس اداره کانون های تبلیغاتی در نهاد 
امور مطبوعات و تبلیغات اداره ارشاد، نباید شاهد تداوم 
این مشکالت باشیم و متأسفانه در سالهای اخیر بسیاری 

از ای��ن کانون ها مجوز گرفته و در نش��ریات خود به 
اسم اطالع رسانی فقط آگهی چاپ می کنند. کتابهایی 
قطور را با همان آگهی ها، صرفاً براساس مجوز صادر و 
منتشر کرده که این مخالف قانون مطبوعات در بندهای 
مختلف است و یک نشریه نمی تواند صرفاً تبلیغات 
چاپ کرده و چاپ بیش از 1/4 آگهی در خود نش��ریه 
از کل محتوا را داشته باشد. در ویژه نامه ها هم چاپ و 
اختصاص نیمی از آن به آگهی )طبق قانون مطبوعات( 

اصوالً رعایت نشده و مشکلی هم پیش نمی آید. 
بس��یاری از صاحبان امتیاز کانون ها و نشریات و 
نیازمندی ه��ا که رکنی برای صنعت و اقتصاد اس��ت، 
حتی نمی توانند 5 سطر در مورد یک مسأله اقتصادی 
بنویسند! دو سال پیش، طرح رتبه بندی خبرنگاران و 
روزنامه نگاران از س��وی اداره فرهنگ و ارشاد مطرح 
ش��د تا تمایز خبرنگار، گزارش��گر، روزنام��ه نگار و 
بازاریاب از همدیگر روشن شود؛ اما تا به حال این امر 
صورت نگرفته و ضروری است، اگر این عمل توسط 
اداره ارشاد تصویب ش��ود، امور اجرایی آن توسط دو 
ارگان صنفی مطبوعاتی فعال در اصفهان )انجمن صنفی 
روزنامه ن��گاران و دبیرخانه مطبوعات و خبرنگاران( 
انجام شود. به هر حال سؤال اساسی اینجا است که آیا 
وجود بیش از 750 مرکز تبلیغاتی )با مجوز و بی مجوز( 
در اس��تان اصفهان و )18 ه��زار و 700( مرکز در کل 
کشور، در حالی که تعداد نشریات فعال استان از 50 و 
کل آنها از صد عنوان تجاوز نمی کند، و تنها کمتر از 5 
هزار مرکز تبلیغاتی در کشور و نیمی از مراکز موجود در 
اصفهان مجوز دارند، این چالش به عنوان بزرگ ترین 
چالش و زمینه ساز مرگ تدریجی مطبوعات اصفهان 
خواهد بود که در مورد آن صدور بخشنامه و مصوبه، 
فایده نداشته و تنها التزام اجرایی، نظارت و بازرسی و 

تشکیل کارگروه ویژه چاره ساز خواهد بود.
جمع بندی کلی

عالوه بر اینها گروههای بی مجوز و مدعی چاپ 
کتابهای تخصصی و مجالت تبلیغاتی، گروه های چاپ 
تبلیغ��ات به بهانه تقویم و ویژه نام��ه و... حتی برخی 
ادارات دولت��ی که مبادرت به چ��اپ روزنامه و حتی 
پوسترهای خبررسانی می کنند، ضایع کنندگان حقوق 
مطبوعات در عرصه ای هس��تند که یک روزنامه و یا 
نش��ریه با هزینه های باالی چاپ، خرید کاغذ، اجاره 
محل، مخارج پخش و توزیع، پرداخت حق التحریر و 
بسیاری هزینه های دیگر نمی تواند رشد کند و ناچار 
هر روز کوچکتر و کم توان تر می شود. رقابت همه این 
گروهها سبب پائین آمدن قیمت واقعی درج آگهی که 
تنها منبع حمایت مالی مطبوعات است، می شود. الجرم 
از جمعیت تحریریه خود کم می کند. حق التألیف ها 
را کاهش می دهد. چند کار را به یک نفر می س��پارد 
و بدین س��ان نیروهای خالق مطبوعات��ی از گردونه 
خارج ش��ده و افراد غیرحرفه ای با حقوق اندک جای 
آنان را می گیرن��د. انگیزه در روزنامه نگار و خبرنگار 
کم می شود و سطح کیفی مطالب اندک تولیدی پائین 
می آید؛ تأمین شغلی مطبوعاتی ها به خطر می افتد و 
مسئوالن جراید دائماً احساس استرس و خطر می کنند. 
گروه های خبرن��گاری، بازاریابی مطبوعاتی، حروف 
چینی، صفحه بندی، گرافیک، شورای سردبیری، شورای 
سیاس��تگذاری، گروه های تحریریه و سایر ارکان یک 
روزنامه کارآمد تحلیل می روند و وظایف ناچاراً پخش 
و تقسیم می شود. عکاسها به دلیل وجود اینترنت که 
تنها نجات دهنده مطبوعات می شود حذف می شوند 
و مطالب تکراری مدام کلیش��ه در کلیشه، تکثیر و هر 
روز مخاطب نشریات کم می شود و این گونه است که 
حرفه ای گری و تخصصی کار کردن جای خود را به 

آچار فرانسه ها و آماتورها می دهد!
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دستگیری کالهبرداران 700 میلیون ریالی در اصفهان
مأموران پلیس آگاهی اصفهان کالهبرداران 700 میلیون ریالی فرش فروش��ان را شناس��ایی و دستگیر 
کردند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، سرهنگ حسین زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با 
بیان این خبر اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه افرادی به نامهای »عباس - ی« و »حسین 
- ع« ضمن خرج کردن چکهای بالمحل اقدام به کالهبرداری کرده و چند تخته فرش را به ارزش تقریبی 
700 میلیون ریال از فرش فروشان بازار فرش اصفهان کالهبرداری کرده اند، تحقیقات علمی مأموران اداره 
مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی برای دستگیری عامالن آغاز شد. وی افزود: در تحقیقات 
تکمیلی انجام گرفته در این خصوص مشخص شد متهمان ضمن مراجعه به فروش فروشی ها فرشهای 
گران قیمت را خریداری کرده و چکهایی را صادر کرده اند، که تمامی آنها به دلیل عدم موجودی برگشت 
خورده و متهمان قبل از موعد سررسید چکها متواری می شدند. وی تصریح کرد: با استفاده از روشهای 
ویژه پلیس��ی متهم »حس��ین - ع« در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر ش��د که در این تحقیقات ضمن 
اعتراف به بزه انتسابی خود عنوان کرد، در کار خرید و فروش فرش فعالیت دارد و پس از اینکه مبادرت 
به کالهبرداری از فرش فروشان کرده است، تمامی اموال مسروقه را به »عباس - ی« تحویل می داده است. 
وی در ادامه گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با مقامات قضایی همدس��ت وی نیز در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و به همدستی با »حسین – ع« اقرار کرد. این مقام انتظامی در پایان از تحویل متهمان 

همراه پرونده خود به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان خبر داد.

حوادث !
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افقی:
1- از کشورهای عربی- خوشگل و قشنگ- 

    بهم پیوستن و دیدار کردن
2- کشور فیدل کاس��ترو- اثری ارزشمند از 

     سنائی غزنوی
3- خاک کوزه گ��ری- فیلمی با بازی نیکی 
     کریم��ی- زن گندمگون- تعداد بازیکنان 

     یک طرف زمین فوتبال
4- بازیکن آرژانتینی- برقرار- گلی زیبا

5- کشتی جنگی اختراع اریکسون- پارسنگ- 
    پرگو

6- مخت��رع انگلیس��ی کرنومتر- نویس��نده 
     شوخ طبع ایرلندی- فرشته زمینی

7- نیمه رس��وا- نام کوچک ل��ورل همبازی 
    هاردی در سینما- ستون بدن
8- ناگهان و غیرمترقبه- وظیفه

9- نوعی حل��وا- روده کور عمل کردنی در 
    بدن- درون و داخل

10- هف��ت وارون��ه- غالم و برده- ش��نای 
      مخفی

11- قربانگاه- شهرکرد نشین- گل حسرت
12- انقالبی فرانس��ه رقی��ب الوازیه- ربیع- 

      تقویم
13- مجازات ش��رعی- بازیگر فیلم آخرین 
       قط��ارگان هیل با بازی کرک داگالس و 

       آنتونی کوئین- مورچه- واحد سطح
14- کود شیمیائی- بحر

15- فساد- موش خرما- جانور تک سلولی.

عمودی:
1- پرده س��ینما- کتاب داستایوفسکی و فیلم 

     کوروساوا- کشیدنی غم افزا
2- بی آب��رو و بدن��ام- ش��هر نیمایوش��یج- 

     فرهیخته
3- خرس عرب- س��رگردان و بی خانمان- 

     رمان تاگور- سوغات گجرات- خم
4- از ش��هرهای معروف ایتالیا- آبرو باخته- 

     پایتخت کشور مصر
5- گوینده داستان- اپرای کوچک- عقیده 

6 - پاکی��زه- بال��غ- خاندان گرامی رس��ول 
      اکرم)ص(

7- حرف انتخاب- آگاه شدنی و فهمیدنی- 
     شوهر زن

8- درد سینه- خرس چینی
9- بیم��اری کم خونی- کش��تزار برنج- بله 

     خارجی
10- پایتخ��ت کش��ور ارمنس��تان- صاب��ون 

       وطنی- رشد
11- دس��تور- ش��یرینی پرطرف��دار- فرزند 

      گودرز در شاهنامه
12- مرک��ز تبت- لقب ی��زدان پاک به معنی 

      بی همتا- شب دراز سال
13- گرمای بیش از حد بدن- ستاره- غذایی 
        است بسیار مقوی و کنسروی- قلب ایتالیا
14- چنگک- نوعی اشتباه- توانایی جسمی

15- خاکروبه و آش��غال- مشرک- یل ناکام 
      شاهنامه که رستم پهلویش را درید.

   سپهر اوحدی
ایده آل ب��ودن در زندگی تعریف خوبی دارد 
ولی به یکی از مزاحمان موفقیت شما در زندگی 
بدل خواهد ش��د، اگر تعریف و درک درس��تی از 

آن نداشته باشید!
داشتن فکرهای بزرگ و نگاه فراتر به زندگی 
و آین��ده نگ��ری، امری قابل تحس��ین اس��ت و 
ایده آل نگری عبارت از نگریس��تن باز و بیش��تر، 
به نس��بت مقتضیات زمان به مس��ائل است، ولی 
متأس��فانه بیش��تر به جنبه )همه خوبی ها را برای 
خ��ود خواس��تن( تعبیر می ش��ود و ای��ن درک 
ناصحی��ح و غری��زی از ای��ده آل نگری س��بب 
می شود که بسیاری در زندگی خود دچار توهم، 
رویاه��ای دس��ت نیافتنی و انتظار کش��یدن برای 

نوعی معجزه شوند.
ایده آل بودن در تیپ شخصیتی به معنای الگو 
بودن و بهترین بودن اس��ت، که ای��ن )نامبر وان(
 ب��ودن به س��ادگی و خی��ال به دس��ت نمی آید، 
زحمت زیاد و تالش دو چندان در کنار اخالقیات 
و نگرش انسانی شما را به عنوان یک فرد ایده آل 
و نمونه و الگوی��ی برای دیگران معرفی می کند. 
اکثر الگوها و اس��طوره های انس��انی ما خودشان 
هرگز به فکر الگو ش��دن و بزرگ ش��مرده شدن 

نبوده اند.
برخی افراد بدون تالش و کوشش و بی هیچ 
خالقیتی، خواس��تار ایده آل شدن زندگی خود و 
الگو شدن شخصیت شان هستند، به طوری که آن 
را بیمارگون��ه دنبال کرده و در راه رس��یدن به آن 
دس��ت به هر بی اخالقی نیز می زنند و چون راه 
انتخابی آنها، صحیح نیس��ت خ��ود به خود دچار 
توهمی می ش��وند که خودبزرگ بین��ی و کبر و 

خودخواهی نام دارد.
این نوع شخصیت، برخاسته از تعابیر غلط و 
موهوم آنها در خصوص پیشرفت و خودبرتربینی 
اس��ت. این افراد دچار غروری کاذب می ش��وند 
که عواقب بدی را برایش��ان ترس��یم خواهد کرد؛ 
چون آنها دیگران را دلیل عدم پیشرفت و ناکامی 
خ��ود می دانند، بدون اینکه در رفتار خود نگاهی 
تأمل انگیز داش��ته باش��ند و س��عی می کنند که 
عقده نرس��یدن به اهداف خ��ود را با نوعی خود
بزرگ بین��ی، تمل��ق در گفتار و فری��ب دیگران 
جب��ران کنند. این یک��ی از عواقب ایده آل نگری 
ب��دون توجه ب��ه امکانات و نوعی اف��راط گرایی 
است که اس��تعداد خود و فضای جامعه را، درک 

نکرده و از آن استفاده بهینه نمی کند.
در ن��وع دیگر چون فرد همه چیز را یکجا و در 
نوع برتر آن می خواهد، دوس��ت دارد یک شبه ره 
صدس��اله طی کرده و به همه چیز برس��د و ممکن 
است در رویاها و توهمات، خود را شایسته همه آن 
امتیازات و برتری ها بداند و حتی در برابر آفریدگار 
هم مدعی آن حقوق برای خود باش��د!! اش��تباهات 
خود را به صورت درهمی به سرنوش��ت و شانس 
ربط می دهد و دیگران را مقصر آن می داند، دست 
از کار می کش��د و انتظار کمک از دیگران دارد! به 
ش��انس و معج��زه و حتی قم��ار ! روی می آورد و 
سرانجام در پیله به هم تنیده خود به افسردگی و یا 
اعتیاد مبتال می شود. سنجش امکانات و استعدادهای 
خود، چاره جویی در مقابل مشکالت، مشورت، قانع 
بودن و به اندازه تالش، مدعی پیش��رفت شدن، کم 
ک��ردن توقعات و زیاد کردن کار و تالش، دوری از 
شانس و معجزه و... و تمسک به خدا، قناعت و پله 

پله طی کردن راه، چاره کار این گروه است.

سیبل
ایده آل نگری
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جامعه

ال 90 ک��ه بی��ش از ی��ک دهه اس��ت جامعه 
صنعتی کش��ور را به خود مش��غول کرده و حرف 
و حدیثهای فراوانی پیرامون قرارداد آن در محافل 
مختلف مطرح است، دارای عوامل پشت پرده ای 
اس��ت که با دستهای پنهان خود چوب الی چرخ 
می گذارن��د و جلوی موفقیت پ��روژه مینیاتور را 
گرفته اند، تا این رقیب جدی به میدان نیاید و ال 
90 را پس نزند. از ابتدای س��ال جاری همزمان با 
رشد بازار سرمایه و متعاقب آن رشد قیمت سهام 
ایران خودرو و س��ایپا، چش��م کلیه سهامداران به 
صنعت خودرو دوخته ش��ده است. از سوی دیگر 
بازدید مق��ام معظم رهبری از خ��ط تولید موتور 
مل��ی در ایران خودرو که با حض��ور اکثر وزاری 
دولت دهم و مدیران ش��رکتهای خودرویی انجام 
شد، توجه جامعه ایران را بیش از پیش به صنعت 
خودرو معطوف کرد. در این بازدید مشخص شد 
که س��هم اس��ترات ژیک صنعت خودرو در حرکت 
و پیش��رفت صنایع کش��ور ک��ه از آن ب��ه عنوان 
لوکوموتی��و صنای��ع نیز نام برده می ش��ود، برای 
رهبری نیز دارای اهمیت ویژه ای است. ایشان با 
نگاهی تیزبینانه و با توجه به تأثیر صنعت خودرو 
در رشد و ش��کوفایی صنایع کش��ور این بازدید 
نمادی��ن را انجام دادند و از مردم کش��ور دعوت 
کردند با سرمایه گذاری در صنایع کشور از طریق 
ب��ورس به بالندگی کش��ور کمک کنن��د. رهبری 
معظم انقالب در ادامه بازدید با انتقاد از نامگذاری 
غیر ایرانی به روی خودروی ملی س��ایپا تذکرات 
الزم را به مسئوالن صنعت خودروی کشور دادند، 
که این مهم باعث ش��د مدیران سایپا عزم خود را 
برای تغییر نام خودرو با جلب مشارکت مردم و از 
طریق تبلیغات گسترده جزم کنند. اما این تبلیغات 
گس��ترده برای تغییر نام نباید عامل فراموش شدن 
تعهدات عقب افتاده س��ایپا در تحویل خودروی 
مینیاتور به مردم باش��د که این روزها باعث گالیه 
آنها ش��ده اس��ت. به خاطر داریم که در سال 87 
بذرپاش، مدیرعامل سابق سایپا اقدام به رونمایی 
خ��ودروی مینیاتور کرد و متعهد ش��د که تا پایان 

س��ال 88 بیش از هش��ت هزار خ��ودرو به ثبت 
ن��ام کنندگان تحویل داده ش��ود، ام��ا هنوز کمتر 
از 50 نف��ر موفق به تحویل خودروی خود ش��ده 
ان��د. برخی از کارشناس��ان ه��م می گویند علت 
تأخی��ر در واگذاری خ��ودروی مینیاتور رونمایی 
زودهنگام از این خودرو بر پایه اقدامات بذرپاش 
بوده اس��ت. کارشناس��ان دالیل متعددی را برای 
این تأخیر بس��یار زیاد اع��الم می کنند، که برخی 
به پوس��تین دوز مدیرعامل فعل��ی و برخی دیگر 
به بذرپاش مدیرعامل سابق برمی گردد. با وجود 
اینکه نزدیک به هشت ماه از حضور پوستین دوز 
در رأس گروه س��ایپا می گذرد، اما هنوز س��ایت 
مینیاتور که قرار ب��ود تنها یک ماه پس از حضور 
وی افتتاح شود و حتی مقدمات آن نیز فراهم شده 
بود، به دالیل نامعلوم راه اندازی برای تولید انبوه 
نشده است. حال باید پرسید مدت زمان مورد نیاز 

برای راه اندازی خط تولید خودرو بیش از یکسال 
اس��ت؟ که قطعًا پاسخ منفی است و پوستین دوز 
باید جوابگوی این تأخیر باش��د و اعالم کند چه 
اقدامات مؤثری برای رفع این معضل انجام داده و 
یا در نظر دارد. برخی از کارشناسان هم می گویند، 
علت تأخیر در واگذاری خ��ودروی مینیاتور این 
اس��ت که این پروژه دارای قطعه س��ازان مناسبی 
نیست و مسئوالن س��ایپا قصد دارند قطعه سازان 
جدیدی را جایگزین آنها کنند و همین دلیل تأخیر 
پروژه اس��ت؛ که باز این س��ؤال به ذه��ن متبادر 
می ش��ود که آیا قب��ل از راه ان��دازی خط تولید 
منابع و قطعه س��ازان توانمند شناسایی نشده اند؟ 
ی��ا گروه قبلی مدیریت اهتم��ام خود را در غربال 
قطعه س��ازان به کار نگرفته است؟ و یا شاید پای 
مسائل دیگری در میان است! گروهی دیگر بر این 
باورند که مسائل سیاسی باعث شده که تیم جدید 

همواره علت تأخیر را اقدامات زودهنگام تیم قبلی 
ب��رای رونمایی از خ��ودروی مینیاتور بدانند و از 
پاسخگویی شفاف به تأخیر ایجاد شده طفره بروند.

دستهای پنهان عامل تأخیر
 پروژه مینیاتور

تا اینجا به دالیل درون س��ازمانی برای تأخیر 
در تحوی��ل مینیاتور اش��اره کردی��م، اما صاحب 
نظ��ران اقتصادی عقی��ده دارند رقاب��ت مینیاتور 
و ال 90 در ح��وزه متقاضی��ان خری��د با توجه به 
مح��دوده قیمت��ی دو خ��ودرو باعث ای��ن تأخیر 
اس��ت؛ زی��را ال 90 ک��ه بیش از یک دهه اس��ت 
جامع��ه صنعتی کش��ور را به خود مش��غول کرده 
و حرف و حدیث ه��ای فراوانی پیرامون قرارداد 
آن در محافل مختلف مطرح است، دارای عوامل 
پش��ت پرده ای است، که با دس��تهای پنهان خود 
چ��وب الی چرخ می گذارن��د و جلوی موفقیت 
پ��روژه مینیاتور را گرفت��ه اند، تا این رقیب جدی 
ب��ه میدان نیاید و ال 90 را پ��س نزند. البته دالیل 
فراوان دیگری ب��رای عدم تولید به موقع مینیاتور 
و تأخی��ر زی��اد در تحویل آن وج��ود دارد که در 
این مجال نمی گنجد؛ اما به هر حال مردم کش��ور 
ک��ه با امید خرید خودروی ملی و تحویل آن قبل 
از پایان سال 88 س��رمایه های خود را در اختیار 
سایپا قرار داده اند و حتی در یک مقطع زمانی از 
آنها خواسته شد که به جای مینیاتور پراید تحویل 
بگیرند، چه گناهی مرتکب ش��ده اند و چرا باید 
تاوان بپردازند. از طرف دیگر س��هامداران س��ایپا 
که با خرید س��هام این ش��رکت و امید به افزایش 
تولیدات جدید اقدام به س��رمایه گذاری کرده اند 
نیز چگونه باید تحمل خسارتهای ناشی از تأخیر 
تحویل مینیاتور را تحمل کنند. در هر حال مقصر 
هر که هست مسئوالن فعلی سایپا باید تمام سعی 
خود را انجام دهند که هر چه سریعتر خودروهای 
ثب��ت نامی را به مردم تحویل داده و در راس��تای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی از 
خط تولید موتور ملی همت مضاعف در افزایش 

کیفیت و مشتری مداری داشته باشند.

دلیل تأخیر تحويل مینیاتور
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شهرستانها

دستیابی پژوهشکده رویان اصفهان 
به روش جدیدی برای درمان ناباروری 

شهردار اصفهان تأکید 
ک��رد: کارکنان ش��هرداری 
اصفهان به دنبال توفیقات 
الهی هس��تند ت��ا در پرتو 
ای��ن توفیق��ات، گرهی از 
مش��کالت مردم باز شود. 
ارتباطات  اداره  به گزارش 
رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، دکتر 
س��قائیان ن��ژاد در دی��دار 
ب��ا آی��ت اهلل ناص��ری از 
علمای برجس��ته اصفهان 

نیت مجموعه شهرداری اصفهان را خدمت 
رسانی به شهروندان دانست و اظهار داشت: 
کارکنان شهرداری اصفهان به دنبال توفیقات 
اله��ی هس��تند ت��ا در پرتو ای��ن توفیقات، 
گره��ی از مش��کالت مردم باز ش��ود. وی 
ش��هرداری را مجموعه ای منسجم خواند 
که حرکت در آن براساس معنویات صورت 
می گیرد. ش��هردار اصفهان، اعتماد س��ازی
را کار بس��یار دشواری دانس��ت و از آن به 
عنوان محور اصلی فعالیت های شهرداری 
نام برد و تأکید کرد: قصد اصلی شهرداری، 
جلب رضایت شهروندان است گرچه گاهی 
در زمینه امور عمرانی و شهرس��ازی ناچار 
هس��تیم با برخی افراد برخورد کنیم چرا که 

جامعه بر فرد اولویت دارد. 
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد تصریح کرد: 
در پ��روژه احی��ای میدان ام��ام علی)ع( نیز 

نیت، عمران و آبادان��ی منطقه ای مهم و با 
حساس��یت های ویژه از بافت قدیمی شهر 
اصفهان و خدمت رس��انی به ساکنان اصلی 
این منطقه بود که در آغاز با مخالفت هایی 
روبه رو شد. وی افزود: ان شاءاهلل در تیرماه 
فاز اول این طرح عظیم به پایان می رس��د 

و ف��از دوم پروژه را هم به 
طور همزمان آغاز کرده ایم. 
سقائیان نژاد در ادامه با اشاره 
به اینکه فرهنگ شهروندی 
بحث بااهمیتی اس��ت که 
جای کار بسیار دارد گفت: 
کوشش کردیم کانون های 
فرهنگی مساجد را تقویت 
و به رشد فرهنگ ارزشمند 
بسیج، شهادت و ایثار کمک 
کنیم ت��ا همه چی��ز رنگ 
خدایی به خود بگیرد. وی 
گفت: در نوروز امسال، تمام سعی شهرداری 
بر این بود که رضایت مندی میهمانان فراهم 
شود، چرا که در پرتو این خدمت رسانی ها 

اقبال به نظام افزایش می یابد. 
ش��هردار اصفهان از آیت اهلل ناصری تقاضا 
کرد به روحانیون که با ایشان مرتبط هستند، 
سفارش کنند بحث فرهنگ شهروندی را در 
فعالیت های خود در نظر بگیرند، تا اصفهان 
بیش از پیش به س��مت و س��وی یک شهر 
اس��المی در همه ابعاد س��وق داده شود. در 
ای��ن دیدار ک��ه در منزل آی��ت اهلل ناصری 
برگزار شد، دکتر سقائیان نژاد هدف از این 
دیدار را بهره مندی از راهنمایی های ارزنده
آی��ت اهلل ناص��ری عنوان کرد و گزارش��ی 
از فعالیت ه��ای ش��هرداری اصفه��ان در 
حوزه ه��ای مختلف عمران��ی، فرهنگی و 

فرهنگ شهروندی ارائه کرد.

    امیدرضا نساج پور
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه در نشستی که با خبرنگاران استان 
داش��ت، از اجرایی ش��دن سامانه هوشمند 
اتوبوسرانی در اواخر بهار امسال خبر داد و 
افزود:  توزیع کارت بلیت های این طرح در 
3 مرحله انجام می شود، که در مرحله اول 
600 هزار کارت بلیت از تیرماه سال جاری 
به صورت آزمایشی و از طریق باجه های 
بلیت فروش��ی توزیع و طی آن بلیت های 
کاغذی حذف خواهد شد و پس از آن نیز 
با توجه به نیاز ش��هر تعداد کارت بلیت ها 
افزای��ش می یابد. س��ید عب��اس روحانی، 
هزینه اجرای این پروژه را 5 میلیارد تومان 
ب��رآورد کرد و گف��ت: از خردادماه س��ال 
جاری فرهنگ سازی و اطالع رسانی های 
الزم برای استفاده صحیح از کارت بلیت ها 

آغاز می ش��ود و همچنین در اوایل اجرای 
طرح اف��رادی در اتوبوس ها برای آموزش 
اس��تفاده از این کارت ها حضور خواهند 
داش��ت. وی افزود: این کارت ها مش��ابه 
کارت تلفن است، با این تفاوت که نیاز به 
تماس فیزیکی با دستگاه را ندارد و تا صد 
هزار مرتبه قابلیت ش��ارژ مجدد را دارند و 
قیمت عرضه آن نیز توسط شورای اسالمی 
شهر تعیین می شود، که به طور حتم ارزان 
خواهد بود. روحانی با اش��اره به اینکه 30 
درصد درآمد ش��رکت با ندادن یا نداشتن 
بلیت از سوی شهروندان هدر می رود، ابراز 
امیدواری کرد که با نصب این دستگاه ها و 
رعایت شهروندان این مقدار کاهش خواهد 
یافت. وی افزود: در هر اتوبوس دو دستگاه 
کارت خوان در ورودی آقایان و خانمها و 
یک دس��تگاه در کنار راننده برای آگاهی از 

وضعیت کارت مس��افران نصب می شود 
که شهروندان هنگام سوار شدن با نزدیک 
کردن کارت بلیت خود به دستگاه کرایه را 

پرداخت می کنند.
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی در پایان، 
امکان آمارگیری دقیق از تعداد مسافران هر 
مس��یر و در نتیجه توزیع بهینه اتوبوس ها 
در مسیرهای مختلف شهری، جلوگیری از 
چاپ غیرقانونی بلیت، استفاده از هزینه چاپ 
و صرفه جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری 
از بازگش��ت مجدد بلیت های استفاده شده 
به ب��ازار فروش، ایجاد فرهنگ س��ازی در 
اس��تفاده عمومی از کارت های هوش��مند 
در ارائه خدمات ش��هری و سرویس های 
الکترونیکی و قابل برنامه ریزی بودن نرخ 
متفاوت مسیرها را از مزایای استفاده از این 

کارت ها برشمرد.

شهردار اصفهان در دیدار با آیت اهلل ناصری از علمای برجسته اصفهان
قصد اصلی شهرداری، جلب رضايت شهروندان 

اصفهان اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد
قاب گذاری 130 متر از تونل دوم رخ

 در محور اصفهان به شهرکرد انجام شد 

تب برفکی بیش از هزار رأس دام
 در چهار محال و بختیاری را تلف کرد 

سال گذشته ۹2 زندانی جرایم غیرعمد 
از زندان های استان آزاد شدند 

 اختصاص 100 میلیارد ریال برای طرح های 
فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

رئیس پای��گاه تحقیقاتی علوم س��لولی 
پژوهشکده رویان اصفهان گفت: پژوهشگران 
ای��ن مرکز ب��رای اولین ب��ار در دنیا به روش 
جدیدی برای انتخاب اس��پرم سالم به منظور 
لقاح آزمایشگاهی )IVF( در درمان ناباروری 
دست یافتند. دکتر محمدحسین نصر اصفهانی 
در گفتگو با ایرنا افزود: محققان پژوهشکده 
رویان اصفه��ان در این روش با اس��تفاده از 
خاصیت بار منفی س��طح اس��پرم، موفق به 
جداسازی اسپرم های سالم و افزایش احتمال 
ب��اروری در لقاح خارج رحمی ش��دند. وی 
تأکید ک��رد: احتمال درمان ناب��اروری با این 
روش در ای��ران از 30 ب��ه 40 درصد افزایش 
یافت. نصر اصفهانی با اشاره به اینکه هرچه 
اس��پرم سالم تر باشد، بار منفی بیشتری دارد، 
تصریح کرد: با استفاده از این خاصیت و یک 
لوله آزمایشگاهی با بار مثبت، اسپرم های سالم 
ب��ا کیفیت باال به لوله می چس��بند و از میان 

میلیون ها اسپرم جدا می شوند. این پژوهشگر 
با بیان اینکه نیمی از ژنوم یک جنین از پدر به 
ارث می رسد، ادامه داد: هرچه اسپرم سالمتر 
باشد جنین سالمتری نیز به دست می آید. به 
گفته وی، جنین های حاص��ل از این روش 
را می ت��وان منجمد کرد، تا در مراحل بعدی 
از آنها اس��تفاده شود. رئیس پایگاه تحقیقاتی 
علوم سلولی پژوهشکده رویان اصفهان گفت: 
روش جدید درمان بیماری ناباروری تاکنون به 
صورت یک طرح بر روی دو دسته از بیماران 
نازا آزمایش شده است. نصر اصفهانی افزود: 
این ط��رح در صورت موفقیت آمیز بودن در 
تست دسته س��وم بیماران که به زودی آغاز 
می ش��ود، به صورت یک روش درمانی ملی 
در کشور انجام خواهد شد. وی اظهار داشت: 
ای��ن روش جدید عالوه ب��ر افزایش احتمال 
ب��اروری بیماران، باع��ث کاهش هزینه های 

درمان این بیماری نیز می شود.

معاون راهس��ازی اداره کل راه و ترابری 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: قاب گذاری 
130متر از تونل دوم»رخ« درمحور ش��هرکرد 
به اصفهان انجام ش��د. کام��ران رهی از حفر
400 مت��ر از تونل دوم رخ خب��ر داد و افزود:
قاب گذاری به علت سست بودن محل حفاری 
ب��رای جلوگی��ری از ریزش و ایمن س��ازی 
صورت گرفته است. وی تصریح کرد: با تدابیر 
اندیشیده شده تا س��ه سال آینده یک هزار و 
400 متر طول تونل یاد شده حفر خواهد شد. 
به گفته وی، تونل دوم رخ به منظور چهارخطه 

کردن محور ش��هرکرد به اصفهان به موازات 
تونل بهره ب��رداری ش��ده اول در حال حفر 
اس��ت. وی همچنین از انجام مطالعات تونل 
دش��تک در محور ارتباطی شهرستان فارسان 
به اردل و امتداد مسیر جاده بازفت شهرستان 
کوهرنگ به استان خوزستان به طول یک هزار 
و 450 مت��ر خب��ر داد و گفت: برای عملیات 
اجرایی این طرح نیز 150 میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده است. رهی تأکید کرد: با 
احداث تونل دشتک طول محور شهرکرد به 

خوزستان 30 کیلومتر کوتاه تر خواهد شد.

نماینده ولي فقیه در چهارمحال وبختیاري 
و امام جمعه ش��هرکرد، با اش��اره ب��ه اجراي 
طرح تح��ول اقتص��ادي تأکید ک��رد: اجراي 
ط��رح هدفمندک��ردن یاران��ه ها ب��ه پویایي 
اقتص��اد ایران کمک مي کند.  به گزارش ایرنا،
آیت اهلل  محمدرضا ناصري یزدي درمصالي 
بزرگ امام خمیني )ره( این ش��هرافزود:اجراي 
طرح هدفمند کردن یارانه باعث جلوگیري از 
هدر روي منابع مي شود و یارانه ها را در مسیر 
واقع��ي قرار مي دهد.  به گفته وي،مس��ئوالن 
و دولتمردان از طریق رس��انه هاي جمعي به 
اجراي طرح هدفمندکردن یاران��ه ها را براي 
مردم ش��رح دهند تا براي مردم شبهه و ابهامي 
وجود نداش��ته باشد. وي تصریح کرد: اجراي 
هدفمند کردن کردن یارانه ها اگرچه درس��ال 
نخست با کمي افزایش قیمت ها همراه است 
ام��ا دولت ای��ن را نیز جبران خواه��د کرد و 

یارانه ها را به صورت واقعي به دس��ت مردم
 مي رساند. آیت اهلل ناصری  به پنجم اردیبهشت 
سالروز شکست آمریکا درصحراي طبس اشاره 
کرد و گفت: امدادهاي غیبي خداوند باعث شد 
ک��ه وقتي همه در خواب بودند و دش��من در 
حال تدارک حمله به ایران ، به فرمان خداوند 
در توفان ش��ن صحراي طبس گرفتار ش��د تا 
جامعه اسالمي ایران در پناه خداوند باقي بماند.
 امام جمعه شهرکرد، به تهدیدات هسته اي اخیر 
اوباما اشاره کرد و گفت: تهدیدات اخیراوباما نشان 
داد که او گوش به حرف صهیونیست ها است و 
عقلي در سر ندارد و گرفتار بي عقلي شده است. 
وي، به دهه فاطمیه اش��اره کرد و گفت: مجالس و 
محافل دهه فاطمیه در خور و ش��أن بانوي مکرم 
و دخت��ر نبي مکرم اس��الم )ص( برگزار ش��ود و 
س��یره اخالق��ي و عملي حضرت فاطم��ه )س(   
در ای��ن مجالس ب��راي جوانان بازگو ش��ود. 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط 
عمومي فوالد مبارکه، طي 2 هفته گذشته بازار 
سرمایه کشور متأثر از صف هاي بسیار سنگین 
که براي خرید سهام فوالد مبارکه تشکیل شده 
بود، رونق کم نظیري را پشت سر گذاشت، به 
نحوي که عالوه بر معامله 168 میلیون سهم 
ف��والد مبارکه و عرضه هاي مک��رر،  روز 25 
فروردین م��اه صف دیگري ب��راي خرید 9 
میلیون سهم این شرکت تشکیل شد و فوالد 
مبارکه به تنهایي توانس��ت تأثی��ر مثبت 26 
واحدي بر شاخص کل بگذارد. مسئول امور 
سهام و مجامع فوالد مبارکه از رکورد شکني 
فوالد مبارکه اصفهان در بازار س��رمایه کشور 
خبر داد و گفت: طي 2  هفته گذشته صف هاي 
خرید بسیار سنگیني روي سهام فوالد مبارکه 
اصفهان تشکیل ش��د با عرضه  سهام شرکت 
توس��ط صندوق ضمان��ت ص��ادرات  ایران 
ب��ه میزان 50 میلیون س��هم و برخي دیگر از 
سهامداران عمده و به تبع آن سهامداران خرد، 

معامالت بي نظیري روي سهم شرکت انجام 
شد، به طوري که با معامله 168 میلیون سهم 
فوالد مبارکه اصفهان، مبلغ 500 میلیارد ریال از 
کل یک هزار و 400 میلیارد ریال معامالت در 
بورس به سهام فوالد مبارکه اصفهان اختصاص 
یافت. اکبر گلبو اظهار داشت: این سهام، بیش 
از یک درصد از کل سرمایه شرکت را تشکیل 
مي دهد که به صورت خرد )غیرعمده( معامله 
ش��د و ح��دود 30 درص��د از معامالت روز 
مذکور مربوط به س��هام شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان بود. وي افزود: بر اساس تحلیل ها و 
بررسي هاي انجام شده، افزایش قیمت جهاني 
بیلت و سایر محصوالت فوالدي و پیش بیني 
بازار نس��بت به ارزندگي سهام شرکت فوالد 
مبارکه س��بب اقبال عمومي شده و برخالف 
عرضه هاي مکرر روي سهام شرکت، مجدداً 
ص��ف خرید تش��کیل ش��د و جم��ع آوري 
صف هاي خرید توسط سهامداران، نتوانست 
جل��وي عط��ش س��رمایه گذاران را بگیرد .

ف��ارس،  خبرگ��زاري  گ��زارش  ب��ه 
آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایي نژاد، با اش��اره 
به کنفرانس خلع س��الح اتمي ای��ران اظهار 
داش��ت: در ای��ن کنفران��س ک��ه 70 نفر از 
کشورهاي مختلف جهان حضور داشتند، در 
مورد س��الح هاي هسته اي به بحث و گفتگو 
پرداختن��د. وي افزود: بیانیه اي که مقام معظم 
رهبري براي این کنفران��س دادند براي همه 
مردم جهان روایتي وصف نشدني بود و براي 
کشور هاي حامي صلح جهاني امیدي دیگر را 
نوید داد. نماینده ولي فقیه در اصفهان با اشاره به 
اینکه اوباما ایران را تهدید به حمله اتمي کرده، 
خاطرنش��ان کرد: ایران با اعالم شعار »انرژي 
هس��ته اي براي همه و س��الح هسته اي براي 
هیچ کس«، به حاکمان کشور هاي غربي اعالم 
کرده که مخالف تولید صالح هسته اي است. 
وي بیان داشت: بسیاري از کشورهاي مدعي 
صل��ح در جهان، حتي س��ازمان ملل را قبول 
ندارند و این در حالي است که سازمان ملل در 
بسیاري از موارد نسبت به کشور هاي اسالمي 
حساس مي شود که تنها انرژي هسته اي را در 
چهارچوب مقررات قبول داش��ته و در برابر 
اسرائیل که به صراحت NPT را قبول ندارد 
سکوت مي کند. طباطبایي نژاد با اشاره به اینکه 
مهم ترین مسئله در این کنفرانس، بیانیه گیرا، 
جامع و زیباي مقام معظم رهبري بود، تصریح 
کرد: انعکاس و توجه خبرگزاري هاي جهاني 
به این بیانیه خ��ود گواه و حجت تمام کننده 
ایران در موضوع هسته اي با کشور هاي غربي 

است. وي بیان داشت: بیانیه مقام معظم رهبري 
به این کنفرانس س��بب بیداري کشور هاي از 

خواب غفلت شده است.
آیت اهلل طباطبایي نژاد با اشاره به شکست 
نیروه��اي نظامي امریکا در پنج اردیبهش��ت 
سال 1359 تصریح کرد: این امر نیز از جمله 
امدادهاي غیبي خداوند بود که به ملت ایران 

ارزاني داشته است.  
خطیب جمعه اصفهان در مورد وضعیت 
مصالي بزرگ ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
مصالي اصفهان یکي از بزرگ ترین مصال هاي 
کشور اس��ت که ظرفیت معادل 70 هزار نفر 
را دارد. وي اف��زود: در ای��ن مصال 18 پروژه 
طراحي ش��ده است و که کار ساخت همگي 
با هم آغاز ش��ده اس��ت و این خود یکي از 
دالیلي است که سبب شده است که تا کنون 
این مصال به بهره برداري نرس��د. نماینده ولي 
فقیه اظهار داش��ت: دومین مش��کل مصالي 
اصفهان مشکل اساسنامه آن است و تصریح 
کرد: در اساسنامه مصالي اصفهان هیأت امنا به 
صورت حقیقي و نه حقوقي انتخاب شده اند 
و ای��ن افراد تا آخر عمر و بعد از آن نیز ورثه 
آنها صاحب اختیار مصال هستند.  امام جمعه 
با اشاره به شکایت اخیر اداره اوقاف اصفهان 
ب��راي این موضوع اظهار داش��ت: امیدواریم 
دادگاه حکم به ابطال اساسنامه بدهد چرا که 
باید هیأت امنا مصال اصفهان را افرادي حقوقي 
تشکیل بدهند تا از ابزار و قدرت هاي اجرایي 

الزم برخوردار باشند. 

معاون فنی اداره دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری گفت: ت��ب برفکی تاکنون یک 
هزار رأس دام سبک و 12 رأس گوساله را 

در این استان تلف کرده است. 
محمد اس��دی افزود: محل اولیه ورود 
و انتشار این بیماری در میان جمعیت دامی 
ایران،  کشور پاکستان است. وی، انتقال دام 

در اس��تان را ممن��وع اعالم و ب��ه دامداران 
توصیه ک��رد، محل نگهداری دام های خود 

را ضد عفونی کنند. 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با داشتن 
دو میلیون رأس دام س��بک و بیش از 600 
ه��زار رأس دام س��نگین یک��ی از مراک��ز 

دامپروری کشور است.

مدیرعام��ل س��تاد دی��ه چهارمح��ال و 
جرای��م  زندان��ی   92 آزادی  از  بختی��اری 
غیرعمد زندان های اس��تان در سال 88 خبر 
داد. به گزارش ایس��نا س��ید محمد زمانیان 
در اولین نشس��ت س��تاد دیه اس��تان افزود: 

س��ال گذش��ته یک میلیارد ریال به ستاد دیه
چهار محال و بختیاری کمک شده است. وی با 
اشاره به تالش کمیته امداد استان جهت آزادی 
مددجویان نیازمند زندان های استان، از آزادی 
بیش از 20 مددجو توسط این ارگان خبر داد.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: در س��ال 
جاری، 15 ط��رح فاضالب در ش��هرهای 
اس��تان در دست اجرا است، که از جمله آن 
احداث 3 تصفیه خانه فاضالب در شهرهای 

لردگان، بن و بلداجی است.
 هاش��می اظهار داشت: ساخت بیشتر 
طرح های در دس��ت س��اخت در س��ال 
گذش��ته به دلیل کمبود اعتب��ار یا متوقف 
ش��دند و یا عملیات اجرایی آنها به کندی 
پیش رف��ت، که امیدوارم در س��ال جاری 
ب��ا تحق��ق اعتب��ار موردنی��از در تکمی��ل 
این طرح ها تس��ریع ش��ود و ب��ه مرحله 

بهره برداری برسند. 
وی اف��زود: تصفی��ه خان��ه فاضالب 

هفش��جان از جمله این طرح ها است، که 
با وجود پیشرفت فیزیکی 85 درصدی امید 
اس��ت با تأمین اعتبار مورد نیاز امسال شاهد 

بهره برداری از آن باشیم. 
وی گفت: توس��عه تأسیسات فاضالب 
امس��ال در ش��هرهای ش��هرکرد، فارسان، 
فرخش��هر، هفش��جان، س��امان، جونقان، 
و  فرادنی��ه  بلداج��ی  ب��ن،  ش��هرکیان، 
شهرک های الحاقی در شهرکرد و بروجن 
ادام��ه دارد و مطالع��ات ایجاد تأسیس��ات 
فاضالب در مابقی شهرهای استان در حال 

انجام است. 
وی تصریح ک��رد: در حال حاضر 57 
درص��د از جمعیت ش��هری اس��تان تحت 

پوشش خدمات فاضالب قرار دارد.

اصفهان

شهرکرد

    علی وشمه
تاالر ش��هروند شهرداری استان اصفهان 
31 فروردین ماه میزبان همایش تبیین قانون 

مدیریت خدمات دولتی بود. 
دکتر لطف اهلل فروزنده دهکردی معاون 
توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس 
جمه��ور در این جلس��ه حضور داش��ت و 
به تبیین برنامه های اقتصادی تدوین ش��ده 
پرداخت. استاندار اصفهان در ابتدای جلسه 
با اش��اره به سیاس��ت های تح��ول گرایانه
رئی��س جمهور و موضوع تح��ول گرایی و 
تمرک��ز زدایی در کنار عدال��ت محوری که 
از ش��عارهای اصلی دکتر احم��دی نژاد بود 
از س��فرهای اس��تانی هیأت دولت به عنوان 
گام های مؤثر در این راستا یاد کرد و افزود: 
انح��الل س��ازمان برنامه و تبدی��ل آن به دو 
معاونت با همین هدف صورت گرفته است.

فروزن��ده در ادامه برنام��ه از اصفهان به 
عنوان بس��تری مناس��ب برای تحول گرایی 
یاد کرد و یادآور ش��د: هر جا با نگاه ارزشی، 
فرهنگ��ی و مبتنی بر اس��الم حرکت کردیم 

موفق شدیم. بنابر اظهارات وی در برنامه سوم 
و چهارم بحث های مختلفی صورت گرفت 
و مجلس هم پیرامون همین موضوع اقدام به 

تصویب برنامه ها کرد.
همچنین برحس��ب م��اده 13 در مورد 
واگذاری ها و روش های آن از یک سو دولت 
و از طرف��ی دیگر بخش خصوصی با توجه 
ویژه به تعاونی ها در حال فعالیت هس��تند.
به��ره وری در امور عملیاتی با تصویب 
ش��اخص های اس��تاندارد در پروژه ه��ا و 
کارهای عملیاتی افزود: با اس��تقرار این نظام 
افراد در برابر کاری که انجام می دهند پاداش 
دریافت می کنن��د. وی همچنین با یادآوری 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
س��رمایه گذاری امروز برابر با جهاد اس��ت، 
وظیفه دولت را آم��وزش بخش خصوصی 
خواند و خاطرنشان کرد: در کشور ما بحث 
اشتغال تنها با سرمایه گذاری مرتفع می شود.

ل��زوم تمرکز زدای��ی از مراکز و حضور 
حداقل��ی نیروه��ا در واحدهای س��تادی و 
پرداخ��ت ف��وق العاده ها ب��ه نیروهایی که 

در خط مق��دم خدمت ق��رار دارند، اعطای 
اختی��ارات در م��ورد اصالح��ات داخلی به 
اس��تانداران از طرف دولت، پیگیری مباحث 
مرب��وط ب��ه تقوی��ت دول��ت الکترونیک، 
راه ان��دازی مجم��ع ادارات تح��ت نظارت 
فرماندار در منطقه در شهرس��تان های با 70 
هزار نفر جمعیت و تأکید بر انجام استخدام ها 
همراه آگهی عمومی )برای کاهش واس��طه 
گری( از س��ایر موارد مورد بحث و بررسی 
از طرف فروزنده در این همایش بود. معاون 
دکتر احمدی نژاد با اشاره به لزوم طراحی نظام 
شغلی برحس��ب مهارت افراد و نه براساس 
مدرک تحصیلی متقاضیان مشاغل از استفاده 
از نیروهای بازنشسته خبره به عنوان استاد در 
حوزه شغلی مربوطه جهت آموزش نیروهای 
متخصص خبر داد. وی همچنین با تأکید بر 
نیاز تهران به مهاجرت معک��وس برای فائق 
آم��دن بر بحران های زلزله، محیط زیس��ت، 
ترافیک و نیز مشکالت اجتماعی پیام رئیس 
جمهور را مبنی بر آماده سازی اصفهان برای 
پذیرش 20 هزار نفر نیروی مهاجر بازگو کرد.

ش��هر جدید مجلسی و ش��هرضا در 
اصفهان پیش��گامان بهره برداری از مسکن 
مهر هس��تند. ب��ه گزارش ف��ارس به نقل 
از رواب��ط عموم��ی س��ازمان مس��کن و 
شهرسازی اس��تان اصفهان، رئیس مسکن 
و شهرس��ازی از بهره ب��رداری تعدادی از 
واحدهای مس��کن مهر مجلسی و شهرضا 

در بهار سال 89 خبر داد. 
محم��ود محمودزاده گف��ت: 14 هزار 
و 500 واح��د مس��کن مهر در دو ش��هر 
فوالدشهر و مجلس��ی، 14 هزار واحد در 

ش��هرهای باالی 25 ه��زار نفر و 10 هزار 
واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان 
اصفهان در حال س��اخت در قالب مسکن 

مهر است.
 وی در ادامه بیان داشت: ثبت نام شدگان 
کالنشهر اصفهان در دو شهر جدید فوالدشهر 
و مجلس��ی صاحب واحدهای مس��کونی 
می شوند. رئیس مسکن و شهرسازی استان 
اصفه��ان افزود: تاکن��ون 34 هزار و 500 
نفر پروانه ساختمانی از شهرداری ها برای 
واحدهای مس��کن مهر اخذ کرده اند و در 

25 هزار واحد مرحله پی س��ازی به پایان 
رسیده است. 

وی گفت: همچنین اسکلت بندی 15 
هزار و 300 واحد تمام ش��ده، سقف 14 
ه��زار و 500 واح��د زده ش��ده و مرحله 
س��فتکاری 2 هزار و 80 واح��د به پایان 
رس��یده، مرحله نازک کاری 2 هزار واحد 

نیز انجام شده است. 
محمودزاده افزود: تاکنون 110 میلیارد 
تومان تس��هیالت به متقاضیان مسکن مهر 

پرداخت شده است. 

اصفهـانی هـا، منتظـر بیست هـزار نیـروی مهاجـر باشند

شهر جدید مجلسی و شهرضا پیشگامان بهره برداری مسکن مهر 

توزیع 600 هزار کارت بلیت در تابستان امسال
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عزم ملی برای نجات جنگلهای زاگرس

خطیب جمعه شهرکرد: 
هدفمنـد کـردن یـارانـه هـا 

بـه اقتصـاد ایـران کمک مي کنـد 

رکـوردشکنـي فوالد مبـارکـه 
در بـازار سـرمـایـه کشـور

امام جمعه اصفهان:
بیانیه رهبري به کنفرانس خلع سالح

    شهرکرد اتمام حجت ما با غرب بود
   خبر نگار زاینده رود

مسئول هماهنگ کننده کنوانسیون ملل متحد 
در مقابله با بیابان زایی، خواس��تار عزم ملی 
برای نجات جنگلهای منطقه زاگرس در برابر 
بیابان زایی و تخریب بی رویه این جنگها شد. 
ناصر مقدسی در بازدید از جنگلهای منطقه 
زاگرس در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: 
حد نهایی کاربری زمین، جنگل ها هستند و 
بهترین نوع کاربری برای حفظ و صیانت از 
زمین وجود جنگلهاس��ت، چرا که جنگلها 

خود باعث حفظ آب در زمین هستند.
وی تصریح کرد: گرایش جنگل به سمت 
مراتع طبیعی یک گام به س��مت بیابان زایی 
اس��ت و گرایش به س��مت مرتع به زراعت 
گام بع��دی به س��مت بیاب��ان زایی جنگلها 
است، چرا که استفاده ناصحیح از کود و سم 
و ش��وری خاک باعث بیابان زایی می شود. 
معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان 
صنایع جنگلها، مراتع و آبخیزداری کش��ور 
گفت: متأس��فانه در مناطق زاگرس ایران در 
برخی از مناطق پوش��ش گیاهی از بین رفته 
و سنگ مادری ظاهر شده و فرسایش آبی و 
بادی در این اراضی رخ داده اس��ت. مقدسی 
یادآور شد: س��طح جنگلهای زاگرس ایران 
حدود ش��ش میلیون هکتار است، که درصد 
زیادی از این سطح جنگلی زیر پوشش کمتر 
از 25 درصد اس��ت و بخ��ش زیادی از این 

جنگلها تحت قلمرو دام قرار دارد.
هماهنگ کننده کنوانس��یون ملل متحد 
در مقابله با بیاب��ان زایی گفت: دام با جنگل 
در تعارض اس��ت، چرا که دام باید در مراتع 
تعلیف ش��ود و چالش دیگ��ر در جنگلهای 
زاگرس نیز زراعت زیر اشکوب جنگلها به 

دلیل ضعف اقتصادی است.
وی تصری��ح کرد: هم اکنون از س��وی 
س��ازمان جنگلها و مراتع در مناطق زاگرس، 
برنام��ه هایی در دس��ت اجرا اس��ت تا این 
زراع��ت در زیر اش��کوب های جنگلی به 
گیاهان دارویی و گیاهان پرستار تبدیل شود 

تا هم معیشت مردم تأمین و هم فرم جنگلی 
حفظ ش��ود. مقدسی در خصوص وضعیت 
و آینده جنگلهای حاش��یه کارون با احداث 
س��دهای زنجیره ای کارون گف��ت: انتظار 
می رود احداث س��دها با مشورت سازمان 
جنگلها و مراتع کش��ور صورت گیرد و در 
طراحی س��دهای جدید برای مکان یابی و 
جاده های دسترس��ی از نظریات کارشناسان 
این سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست 
اس��تفاده، تا اس��تانداردهای هر دو س��ازمان 

رعایت شود. 
ب��ه گفته وی، احداث یک س��ازه عظیم 
مانند س��دها تغییر اکولوژی دارند و احداث 
س��د یک پدیده چند وجهی است، چرا که 
تأثی��رات و تغییرات اکوسیس��تمی احداث 

سدها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون مناطق خش��ک و نیمه خش��ک 
س��ازمان جنگلها و مراتع کش��ور در زمینه 
احداث جاده در جنگل ابر گفت: جنگل ابر 
یکی از ذخایر ژنتیکی جنگلی ایران اس��ت 
که با کار کارشناسی انجام شده ارزش تنوع 
زیستی این جنگل بیش از 300 گونه گیاهی 

برآورد شده است.
ب��رای اح��داث راه در ای��ن جنگل نظر 
مشترک هر دو سازمان حفاظت محیط زیست 
و جنگلها و مراتع حاصل شد و نظر این دو 
سازمان این است که راه موجود به عنوان راه 
دسترسی محلی بدون تعریض مورد استفاده 
ق��رار گیرد و برای هر اقدامی در این جنگل، 

ارزیابی زیست محیطی ارائه شود.
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آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/19
شماره: 881636

آگهی ابالغ به فریبا استقاللیان و حسن رحیمی کمال آبادی
نظر به اینکه 1- فریبا استقاللیان 2- حسن رحیمی کمال آبادی به اتهام مزاحمت تلفنی 
حسب شکایت آقای منصور وردخانی فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 793/ م الف
دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ تجدیدنظر خواهی به طاهره موسوی، نظر به اینکه زهرا غالمعلی زاده نسبت 
به دادنامه شماره 8809970350901211 مورخ 1388/10/9 تجدیدنظرخواهی نموده 
است که طی شماره 382-88-88/12/18 ثبت تجدیدنظر شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت تجدیدنظرخوانده خانم طاهره موسوی درخواست ابالغ بوسیله نشر 
آگهی شده است که مراتب برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود به علت اعتراض به رأی 
صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر شعبه و دریافت نسخ ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهی چنانچه پاسخی دارید به این دادگاه اعالم نمایید.824/ م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 89/1/22
کالسه پرونده: 870779 و 881175 ح/ 24

وقت رسیدگی: 89/3/16 – 10 صبح
خواهان: عبدالخالق رشیدی فرزند جاسم

خوانده: ایوب پسندیده شاه علی فرزند هوشنگ
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند.709/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/21

شماره: 890071 ک 111
چون آقای وحید عسگری شکایتی علیه آقای نیکتاش موالیی مبنی بر ضرب و جرح 
عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890071 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/04/09 ساعت 10/30 صبح تعیین شده، نظر 
باینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.703/ م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به شیوا شیخ االسالم فرزند 

محمود مجهول المکان 
تاریخ: 89/1/21

شماره: 17/89 ح/ 6
کالسه پرونده: 17/89 ح /6 

وقت رسیدگی: 89/5/6 ساعت 11 صبح 
خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

خوانده: شیوا شیخ االسالم فرزند محمود مجهول المکان 
خواسته: ضبط و تملک اموال شیخ االسالم 

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند.711/ م الف 
فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه در کالسه پرونده 428/88 ح / 9 محکوم له محمود امیری رنانی 
فرزند سیدعلی شغل آزاد- اصفهان- خیابان حکیم نظامی- جنب بانک کشاورزی مغازه 
روغن فروشی امیری محکوم علیه علی مهدی خیرآبادی فرزند اسداله- مجهول المکان 
به موجب دادنامه غیابی شماره 8809970350900989 مورخ 88/9/2 دادگاه عمومی 
اصفهان شعبه نهم حقوقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ هش��ت میلیون و یکهزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید در حق محکوم له. بعالوه پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
حق االجراء- مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احکام یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد که محکوم علیه مجهول المکان 

در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود استفاده نماید. 707/ م الف
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/7

شماره: 870798 ب 8
در پرون��ده کالس��ه 870798 ش��عبه 8 بازپرس��ی دادس��رای عموم��ی و انق��الب
اصفهان آقای محمود خاقانپور فرزند مجید شکایتی علیه آقای عبدالرضا خلیلی )معروف 
به جکی( دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع گردید: نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.568/ م الف
سیاوشی- مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501785
شماره پرونده: 8609980358200075

شماره بایگانی شعبه: 880643
تاریخ تنظیم: 1388/12/24

شاکی: خانم شهناز مکاری دلیگانی به نشانی اصفهان- خ حکیم نظامی- خ محتشم 
کاش��انی- ک گودرز- ک مس��تاجران- انتهای کوچه- در چوبی- پ 27 کدپس��تی: 

81758-95751
متهم: آقای محمد امین امینی به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام ها: 1. استفاده از سند مجعول 2. جعل چک بانکی
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه متهم 
مجهول المکان محمد امین امینی دایر بر جعل یک فقره چک بانکی به شماره 752351-

85/3/30 و استفاده از سند مجعول، با عنایت به مجموع تحقیقات انجام شده و محتویات 
پرون��ده نظر به فقدان دالیل اثباتی و اینکه صرف انتقال چک مزبور از ناحیه متهم به 
شخص شاکیه دلیل قانع کننده ای بر ارتکاب بزه های یاد شده توسط نامبرده نمی باشد 
لذا وقوع و انتس��اب بزه های فوق به وی محرز و مس��لم نمی باشد دادگاه ضمن رد 
کیفرخواس��ت صادره مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر 
برائت متهم صادر و اعالم می دارد رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. 959/ م الف
نشانی:اصفهان،خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253
عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26

شماره: 30101/231 ک 20
شاکی: فاطمه خسروی 

کالسه: 30101/231 ک 20
نظر به اینکه آقای محمدعلی میربختیار به اتهام ضرب و جرح عمدی و فریب در ازدواج 
از طرف این شعبه 39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 
دادیاری دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم 

حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.437/ م الف
دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 89/1/18

شماره: 881250 ک 121
چون آقای حسین برزو اصفهانی شکایتی علیه آقایان: 1- آیت زمانی 2- محمد محمدی 
3- شعبانعلی غدیری مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 881250 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1389/3/16 ساعت 
11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.452/ م الف
توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/27

شماره: 881360 د 37
نظر به اینکه خانم ندا سلطانی به اتهام فحاشی و ایراد ضرب عمدی از طرف این شعبه 
سی و هفتم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و هفتم دادسرای 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت 

فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.453/ م الف
دادیار شعبه 37 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 1389/1/7
شماره: 880950 ب 16

بدینوسیله اعالم می گردد آقایان 1- محمدعلی الوی 2- محمد منصوریان شکایتی علیه 
آقای مهدی قاسم زاده دایر بر کالهبرداری از طریق اختیار نمودن اسم و عنوان مجعول 
نسبت به بردن 35 دوچرخه از آقای الوی و 15 دوچرخه از آقای منصوریان بدین نحو که 
مشمول با معرفی خود به اسم مجعول صاحبان و قاسم زاده با اسم مجعول رضایی و تعرفه 
خود به عنوان مجعول کارمند شرکت نفت بودن مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و 
به شماره 880950 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت 
درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.438/ م الف
مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/21

شماره: 890010 ب21
نظر به اینکه آقای کریم فتحی رنانی فرزند حسین به اتهام کالهبرداری از طرف شعبه 
21 بازپرسی در پرونده 890010 ب21 دادسرای ناحیه3 اصفهان تحت تعقیب است و 
ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جابرانصاری – دادسرای ناحیه3 
بازپرسی 21 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 
از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. 790/ م الف
حمید غالمپور – مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/19

شماره: 880676 د /29
نظر به اینکه آقای وحید کتیرایی فرزند حس��ن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و 
فحاشی حسب شکایت آقای جواد خارکن فرزند مرتضی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 880676 د /29 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 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 جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.  791/ م الف
علی یوسف زاده – دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8709980351100628 

دادنامه: 8709970351101157 – 87/12/10
مرجع رسیدگی: شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان

خواهان: بانک صادرات اصفهان شعبه مرکزی با وکالت احمدرضا یدالهی به نشانی: شیخ 
صدوق شمالی، مجتمع سرو، واحد7

خواندگان: آقایان اصغر صادقی به نشانی: خیابان هاتف، پاساژ جعفری
آقای مهدی یزدخواستی به نشانی: بزرگمهر، خیابان بالل، چهارراه ششم، کوی قاضی 

عسگر، پالک48
آقای محمدرضا ناجی مجهول المکان 

آقای حسین امانی فر به نشانی: میدان قیام، پاساژ جعفری
خواسته: درخواست اصالح رأی

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای احمدرضا یدالهی فارس به وکالت بانک صادرات ایران 
به مدیریت آقای مهدی فتاحی به طرفیت آقایان مهدی یزدخواستی، حسین امانی فر، 
اصغر صادقی و محمد ناجی موضوع دادنامه شماره 954-87 این دادگاه مبنی بر صدور 
رأی اصالحی از جهت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی دادگاه درخواست خواهان را وارد تشخیص مستنداً به 

مقررات مواد 309 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به مقررات 
ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ضم��ن اصالح دادنامه صادره رأی بر 
محکومیت خواهان به پرداخت هزینه واخواست سفته های استنادی برابر تعرفه مقرر قانونی 
و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه برابر توافق مذکور در بند اول تعهدنامه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره به پیوس��ت رأی اصلی نسبت به خوانده 
ردیف اول حضوری و نسبت به سایرین غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
مرکز اس��تان است و ارائه رونوشت بدون پیوست تصحیح ممنوعس��ت. 700/ م الف
نصیریان – رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 89/1/21
شماره: 624/88

کالسه پرونده: )624/88( 346/88 ح/ 4
وقت رسیدگی: 89/3/2 ساعت 10/30 صبح

خواهان: شهرداری اصفهان
خواندگان: 1- احمد عباسی 2- فریبرز فرهمند 3- سهیل فرهمند

خواسته: الزام به انتقال رسمی مقدار 22600 مترمربع از پالک 1757
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف 
2 و 3 به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرسانند. 712/ م الف 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352101782
شماره پرونده: 8809980352100640

شماره بایگانی شعبه: 880656
تاریخ تنظیم: 88/9/30

خواهان: خانم صدیقه حسینی به نشانی: خیابان زینبیه، 16 متری طالقانی، کوی رسالت، 
بن بست سپاهان، پالک 21

خوانده: آقای عماد زعفرانی به نشانی: مجهول المکان
خواسته: گواهی عدم امکان سازش

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
خواسته خواهان خانم صدیقه حسینی هفشانی فرزند سید نصرت ا... بطرفیت خوانده 
آقای عماد زعفرانی فرزند طالب صدور گواهی عدم امکان س��ازش به منظور اجرای 
صیغه طالق ناشی از عسر و حرج می باشد. خواهان توضیح داده باستناد نکاحیه عادی 
مورخ 1378/8/3 پیوست دادخواست به عقد دائمی خوانده درآمده و حاصل زندگی 
مشترک دو فرزند بنامهای مهدی 8 ساله و زهرا 6 ساله می باشد و خوانده که تبعه عراق 
می باشد قریب یکسال و اندی است او و فرزندان مشترک را رها نموده و مخارج و نفقه 
او و فرزندان را پرداخت نکرده و به مکان نامعلومی رفته و در عسر و حرج می باشد و 
با بذل مهریه خویش و باستناد شهادت شهود خواستار صدور حکم طالق گردیده است 
خوانده از طریق نشر آگهی دعوت گردیده لکن با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداش��ته است. دادگاه جهت 
اصالح ذات البین و تحکیم مبانی خانواده و انصراف زوجه از طالق قرار ارجاع امر به 
داوری ص��ادر نموده که تالش دادگاه و داوران در جهت اصالح ذات البین مؤثر واقع 
نشده است دادگاه با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوی که دلیلی 
احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین می باشد و مؤدای شهادت شهود خواهان در 
جلسه دادرسی که حکایت از ترک زندگی مشترک و ترک نفقه از ناحیه زوج می نماید 
که با این وصف زوجه در عسر و حرج می باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص و باستناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده اصالح مقررات 
به طالق مصوب 1371 تشخیص مصلحت نظام حکم به اجبار زوج به طالق زوجه 
صادر و اعالم می نماید. نوع طالق در حکم بائن می باشد. حضانت فرزندان مشترک 
با توجه به مجهول المکان بودن زوج به عهده مادر می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 562/ م الف
نشانی:اصفهان،خیابان چهارباغ باال،خیابان شهید نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان، طبقه 1، اتاق شماره 120
سید اصغر موسوی - رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8709980351100628 ح/ 11

دادنامه: 8709970351100954- 87/10/15 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: بانک صادرات اصفهان شعبه مرکزی با وکالت احمدرضا یدالهی به نشانی: شیخ 
صدوق شمالی، مجتمع سرو، واحد7

خوان��دگان: آقایان اصغر صادقی به نش��انی: خیابان هاتف، پاس��اژ جعفری – مهدی 
یزدخواستی به نشانی: بزرگمهر، خیابان بالل، چهارراه ششم، کوی قاضی عسگر، پالک48 
– محمدرضا ناجی مجهول المکان – حسین امانی فر به نشانی: میدان قیام، پاساژ جعفری

خواسته: تأمین خواسته – مطالب طلب
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای احمدرضا یدالهی فارس به وکالت بانک صادرات ایران 
به مدیریت آقای مهدی فتاحی به طرفیت آقایان مهدی یزدخواستی، حسین امانی فر، 
اصغر صادقی و محمد ناجی بخواسته مطالبه مبلغ شصت و پنج میلیون ریال وجه سه 
فقره س��فته های ش��ماره های 028998 – 84/1/30 و 817388 – 84/1/30 و 547700 
– 84/1/30 و مطلق خسارات دادرسی نظر به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست 
تقدیمی و مستندات ابرازی و اظهارات خوانده ردیف اول در صورتجلسه مورخه 87/10/3 
این دادگاه و اینکه سایر خواندگان در جلسه دادرسی حاضر شده اند و دلیلی بر بی اعتباری 
مستندات خواهان و یا برائت ذمه ابراز نداشته اند خواسته خواهان را ثابت تشخیص مستنداً 
به مقررات مواد 249 قانون تجارت و 198 قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت  
خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال وجه سفته های مورد مطالبه 
و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز قابل واخواهی در این دادگاه است. 700/ م الف
نصیریان – رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

تاریخ: 1389/1/22
کالسه پرونده: 36/89ح/6

وقت رسیدگی: 89/5/9 – ساعت 8:30 صبح
خواهان: پرویز آهی با وکالت خانم مرضیه آهی 

خوانده: عماد ساعتچی فرزند محسن – مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و شش میلیون ریال بابت وجه 9 فقره چک به انضمام مطالبه 

مطلق خسارات دادرسی
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. 823/ م الف
فانی – مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه  عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26
شماره: 880305

شاکی: زهره موحد نیا  
کالسه: 880305

نظر به اینکه آقای فرهاد روا فرزند عبدالرشید به اتهام عدم ثبت واقعه نکاح از طرف این 
شعبه 39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 دادیاری 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد 

از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.433/ م الف
دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
براساس گزارش موثق ضابطین دادگستری شکایتی علیه آقای سعید مهدیخانی مبنی بر 
توهین، تمرد نسبت به مأمورین، تهدید با قداره و سرقت یکدستگاه موتور مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 881402 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/26 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.801/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
 اخطار اجرائی

تاریخ: 89/1/23
شماره: 1255/88

بموجب رأی شماره 1297 تاریخ 88/12/8 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای سیدعلی بادسار نام پدر: مرتضی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت بخشی از مهریه شامل سیصد 
عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم له خانم مهشید سلحشور نام پدر: اکبر نشانی محل 

اقامت: خ بزرگمهر- خ رکن الدوله- پ 839.
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 

چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های 

مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. 848/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 3 حقوقی اصفهان

آگهی احضار
چون گزارش پلیس فرودگاه شهید بهشتی اصفهان علیه خانم سها کورنگ فرزند منصور 
مبنی بر توهین و اخالل در نظم عمومی به این دادیاری ارجاع و پرونده آن به کالسه 
880788 د2 ثبت گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می گردد  و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی 
به این دادیاری به نشانی اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر- دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شهید توالئی( مراجعه نماید، در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 783/ م الف
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/1/22

کالسه: 25/89 اجرائی ح/6
شماره قرار: 89/1/22-8909970350600049

مرجع رسیدگی: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: شرکت یکتا نگین ایرانیان به مدیریت مسلم رضایی خیرآبادی با وکالت محسن 

نصوحی به آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، کوی درفش، پالک12
خوانده: 1- حمداله همتیان فرزند حسن 2- سعید حسینی پور هر دو مجهول المکان

خواسته: قرار تأمین خواسته
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور قرار می نماید.

قرار دادگاه
در خصوص تقاضای شرکت یکتا نگین ایرانیان با وکالت محسن نصوحی بطرفیت 1- 
حمداله همتیان 2- سعید حسینی پور مبنی بر تأمین خواسته با بررسی محتویات پرونده 
و با عنایت به اینکه خواهان معادل – درصد بهای خواسته را به عنوان خسارت احتمالی 
به خوانده طی فیش ش��ماره – در صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده لذا مستنداً 
ب��ه بند د ماده 108 قانون آئین دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تأمین 
خواس��ته از اموال مطلق خوانده به میزان پانصد میلیون ریال صادر می گردد. این قرار 
اول اجرا و سپس ابالغ گردد و ظرف ده روز قابل اعتراض در همین دادگاه است چک

 931032-88/12/24 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی است. 822/ م الف
دادرسی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/17
شماره: 881168

در پرونده کالسه 881168 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای 
عزیز افراسبی فرزند فضل علی شکایتی علیه آقای جبار کریمی دایر بر سرقت مطرح 
نموده که در جهت رس��یدگی به این شعبه ارجاع گردید؛ نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد، حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و 
دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.  787/ م الف
شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 622/88

شماره دادنامه: 88/12/27-906
مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: سید علی مستطاب زاده
خوانده: رسول شیرانی نشانی: مجهول المکان

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
دعوی سید علی مستطاب زاده  بطرفیت رسول شیرانی، بخواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج 
میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال وجه چک شماره 643392-87/11/26 عهده بانک 
سپه مرکزی به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به 
ابالغ قانونی وقت در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 1131/ م الف
موسوی- قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان



کلیات گیاه شناسی: قهوه درختی است 
که ارتفاع آن تا هش��ت متر می رسد دارای 
ساقه ای اس��توانه ای شکل و برگهای نوک 
تیز، متقابل، بیضوی و همیش��ه سبز است. 
گلهای قهوه به رنگ سفید و به طور گروهی 
در کن��ار برگها ظاهر می ش��ود. میوه آن که 
به نام قهوه معروف اس��ت به ش��کل تخم 
مرغی و به رنگ سبز بوده که تدریجاً زرد و 
سپس قرمز می شود. بهترین نوع قهوه، قهوه 
عربی است که به حالت خودرو در حبشه، 
 سودان و مناطق استوایی آفریقا وجود دارد؛ 
ول��ی اکنون کش��ت آن در برزیل، ونزوئال، 
جزایر آنتیل و دیگر مناطق امریکای جنوبی 

مرسوم است.
ترکیب��ات ش��یمیایی: در ب��ازار دو نوع 
قهوه وجود دارد که به نام قهوه س��بز )خام( 
و قه��وه ب��و داده معروف اس��ت و از نظر 
ترکیب شیمیایی با هم متفاوتند. در صد گرم 
قه��وه مواد زیر موجود اس��ت: آب، چربی، 
مواد قندی، س��لولز و کافئی��ن. البته مقدار 
کافئین نس��بت به نوع آن مختلف اس��ت و 
بین 7 درصد ت��ا 5/1 درصد تغییر می کند. 
ه��ر فنجان قه��وه معم��والً دارای 80 میلی 
گرم کافئین اس��ت. البت��ه در قهوه به غیر از 
کافئی��ن، آلکالوئیدهای دیگری مانند آدنین، 
گزانتی��ن،  هایپوگزانتی��ن و گوانی��ن وجود 
دارد. قه��وه ای که به مصرف نوش��یدن می 
رس��د قهوه بو داده اس��ت، زیرا قهوه س��بز 
را نم��ی توان مصرف ک��رد. قهوه پس از بو 
دادن، عطری مطبوع پیدا می کند و به رنگ 
قه��و ه ای درمی آید و تغییرات ش��یمیایی 
بس��یاری در آن به وج��ود می آید. قهوه بو 
داده را بای��د در ظروف دربس��ته نگهداری 
کرد؛ زیرا تدریجاً رطوبت خود را از دست 
داده و اکس��ید می شود و بوی مطبوع آن از 
بی��ن می رود. چون قهوه ب��رای مبتالیان به 
بیماری قلب��ی و عصبی ضرر دارد؛ بنابراین 
برای اینگونه افراد قهوه بدون کافئین که به 
نام Decafinated Coffee معروف است 
در ب��ازار وارد کرده اند که ضرر آن بیش از 
قهوه معمولی است؛ زیرا برای گرفتن کافئین 
از حالل های شیمیایی نظیر دی کلرو اتیلن، 
ت��ری کلور اتیل��ن و کلرور اتیلن اس��تفاده 
می کنند که مقداری از آن در قهوه می ماند 
و ای��ن مواد س��می و س��رطان زا هس��تند.
خواص دارویی: قهوه از نظر طب قدیم 
ایران س��رد و خش��ک اس��ت و چون جزء 
دس��ته آلکالوئیدها اس��ت بنابراین باید در 
مص��رف آن احتیاط کرده و فق��ط آن را به 
عنوان دارو مصرف کرد. کسانیکه به آن معتاد 
هستند، باید سعی  در ترک آن داشته باشند.
1( قه��وه محرک اس��ت و هضم را آس��ان 

می کند.
2( تب بر است؛ مخصوصاً تب های نوبه ای 

را برطرف می کند. 
3( به بدن نیروی کاذب می دهد.

4( سردرد را برطرف می کند.
5( مسمومیت های ناشی از مصرف الکل زیاد 

را درمان می کند.
6( برای برطرف کردن یرقان مفید است. 

7( ادرار آور است.
8 ( در درمان سرفه ای که با بلغم همراه باشد 

مؤثر است.
9( دردهای عصبی را درمان می کند.
10( در درمان سیاه سرفه مفید است. 

11( ضد عفونی کننده است.
12( گرد قهوه برای سوختگی ها مفید است.

13( قهوه ضد افسردگی است.
14( مقاومت ورزشکاران را زیاد می کند. 

15( برونشها را باز می کند و برای مبتالیان به 
بیماری آسم مفید است.

16( ب��رای برط��رف کردن ت��ب یونجه مفید 
است.

17( از ک��رم خوردگ��ی دن��دان جلوگی��ری 
می کند. 

مضرات: 
1- قهوه، فشار خون را باال می برد و آنهایی که 
فشار خونشان باال است باید از نوشیدن قهوه 

خودداری کنند.
2- باع��ث تحری��ک و ضعیف ش��دن قلب 

می شود. 
3- باعث بیماری قلبی می شود. تجربه ثابت 
کرده است کسانیکه قهوه می نوشند، احتمال 
بیماری قلبی در آنها سه برابر کسانی است که 

قهوه نمی خورند.
4- کلسترول خون را افزایش می دهد.

5- زنان باردار به هیچ وجه نباید قهوه مصرف 
کنند زیرا باعث عوارض خطرناک برای کودک 

می شود.
6- خ��وردن قهوه در خانم ها ممکن اس��ت 

باعث کیست در سینه شود. 
7- ایجاد سردرد می کند. 

8- قهوه بی خوابی می آورد. 
9- ممکن اس��ت باعث ح��رکات غیر ارادی 

عضالنی شود. 
10- ایجاد ناراحتی های روده ای و معده ای می کند. 

11- لرزش و رعشه می آورد.  
12- سوء هاضمه می آورد. 

13- در برخی موارد مصرف زیاد تولید اسهال 
می کند. 

14- باعث تضعیف قوای جنسی می شود.

آلرژی چیست؟ آلرژی واکنش سیستم 
ایمنی بدن اس��ت و هنگامی ایجاد می شود 
که سیستم ایمنی ماده ای را که معموالً برای 
بدن بی ضرر است، اشتباهاً به عنوان ماده ای 
زیان آور شناس��ایی می کند و علیه آن وارد 
عمل می شود. بدن انسان به طور معمول در 
مقابل عوامل مضری مانند ویروسها و باکتریها 
از خود دفاع می کند. ام��ا گاهی اوقات این 
دفاع در مقاب��ل مواد بی ضرری مانند گرد و 
غبار، کپکها یا گرده گیاهان صورت می گیرد. 
سیستم ایمنی بدن در مقابل این مواد واکنش 
نش��ان داده و مقدار زیادی پادتن می س��ازد. 
پادت��ن مانند اس��لحه ای به آنه��ا حمله ور 
می شود تا آنها را از بین ببرد. هر پادتن برای 
ماده ویژه ای س��اخته می شود و مخصوص 
هم��ان م��اده ای اس��ت که موج��ب آلرژی 
می شود. به موادی که واکنش آلرژیک ایجاد 
می کنند، اصطالحاً آلرژن گفته می شود. در 
فرآیند دفاع، واس��طه های التهابی شیمیایی 
مانند هیستامین و سایر موادی که از گلبولهای 
سفید ترشح می شوند، موجب ایجاد عالئم 
نامطبوعی می ش��وند. افراد مستعد به آلرژی 

این عالئم را تجربه می کنند.
ــرا ایجاد  ــش آلرژیک کجا و چ واکن
می شود؟ یک واکنش آلرژیک ممکن است 
در هر نقطه از بدن اتفاق بیفتد. مانند پوست، 
چش��مها، دیواره معده، بینی، سینوسها، گلو 
و ری��ه ها. در واقع س��لولهای ایمنی در این 
قسمتها واقع ش��ده اند تا با عوامل مهاجمی 
که  از طریق استنشاق یا بلع وارد می شوند و 
یا در تماس با پوست قرار می گیرند، مقابله 
کنند. واکنش سلولهای ایمنی در مقابل آلرژن 

منجر به ایجاد عالئم می شود.
آلرژی چه عالئمی ایجاد می کند؟

1- گرفتگی و احتقان بینی، عطس��ه، خارش 
بینی، ترشح از بینی، خارش گوشها یا سقف 

دهان.
2- التهاب ملتحمه چش��م، که چشمها قرمز 
و مرطوب به نظر می رس��ند و گاهی ترشح 

و خارش دارند.
3- التهابهای پوس��تی، که نواحی از پوست 

خشک، قرمز و خارش دار می شود.
4- کهیر، ضایعات خارش دار پوست.

5- التهاب تماس��ی پوس��ت، در اثر تماس 
ب��ا ماده ب��ه خصوصی، تحری��ک و خارش 

رخ می دهد.
6- آس��م، مشکل در تنفس به صورت کوتاه 
شدن نفس، س��رفه و خس خس سینه روی 

می دهد.
چه کسانی در معرض آلرژی هستند؟ 
آلرژی می تواند در هر فردی بدون توجه به 
سن، جنس، نژاد یا وضعیت اقتصادی- اجتماعی 
روی دهد. معموالً آلرژی در بچه ها شایعتر 
اس��ت؛ اما می تواند برای اولی��ن بار در هر 
س��نی رخ دهد و یا س��الها پ��س از بهبودی 
ع��ود کند. عوامل ژنتیکی در این زمینه دقیقًا 
شناخته نش��ده اند، اما به نظر می رسد زمینه 
خانوادگ��ی و ارث��ی در ای��ن م��ورد وجود 
داشته باشد. ممکن است هورمونها، استرس، 
سیگار، عطرها و اسانسها یا سایر محرکهای 
محیطی در ایجاد آلرژی در افراد مستعد نقش 
داشته باش��ند. اغلب عالئم آلرژی به تدریج 
در طول یک دوره زمانی ش��کل می گیرند. 
افرادی ک��ه از آلرژی رن��ج می برند ممکن 
است آنقدر به عالئم خود عادت کرده باشند 
که عالئم مزمنی مانند عطسه یا گرفتگی بینی 
را غیرمعمول تصور نکنند. با کمک پزشکان 
می توان عالئم آل��رژی را کنترل یا از ایجاد 
آنها پیشگیری کرد و کیفیت زندگی را بهبود 

بخشید.
آلرژی چگونه تشخیص داده می شود؟ 
معاین��ه و گرفتن تاریخچه بیماری توس��ط 
پزشک انجام می شود. ممکن است پزشک 
از آزمایش��هایی مانند تست پوستی یا نوعی 
آزمایش خون استفاده کند. هر کدام از تستها 
روش��ی برای اندازه گیری سطوح پادتن فرد 

علیه آلرژنهای خاص است.
درمان آلرژی چیست؟ درمان آلرژی با 
توجه به سن، جنس، سابقه پزشکی، وسعت 
بیماری، تحمل بیمار در مورد داروها، درمانها 
و فرآیندهای درمانی و ط��ول دوره بیماری 
توسط پزشک انجام می شود. دوری از مواد 
آلرژن، بس��یار کمک کننده اس��ت. داروهای 
خاصی بس��ته به عالئم آلرژی مورد استفاده 

قرار می گیرند.
آلرژی یا حساسیت در فصل بهار

به��ار ب��ا خ��ود تع��دادی از تحری��ک 
کننده ترین م��واد حساس��یت زا را می آورد، 
ولی موادی نیز هس��تند که در سراس��ر سال 
همه ج��ا حضور دارند و موجب آلرژی های 
شدیدی می شوند. بسیاری از ما از گرم شدن 
هوا استقبال می کنیم، چون این امکان را برای 
ما فراهم می کند که از محدودیت های فصل 
زمستان رها شویم و سری به دشت و صحرا 
بزنیم؛ ولی برای کسانی که دچار تب یونجه 
هستند، بهار آغاز فصل آلرژی و فضای آزاد 
احتماالً بدترین مکان است. تب یونجه که نام 
علمی آن »رینیت آلرژیک« )التهاب پوش��ش 
درونی بینی ناشی از آلرژی( است، نوعی پاسخ 
ایمنی به مواد موجود در هوا، بیشتر گرده های 
گل و هاگ های کپک ها است. عالئم بیماری 
یعنی عطسه، آبریزش بینی، خارش چشم ها، 
احساس پری در س��ینوس ها و خارش گلو 
خطرناک نیس��تند، ولی واقع��اً می توانند آدم 
را بیچ��اره کنند. عالوه بر ای��ن، تب یونجه 
می تواند موجب خواب آلودگی، اتالف زمان 

کار و مش��کل در تمرکز ذهنی شود. عارضه 
رینیت آلرژیک زمان��ی بروز می کند که یک 
ماده حساس��یت زا باعث تحریک و التهاب 
جدار ظریف و حس��اس داخل چش��م ها و 
بینی می شود. شیوع این بیماری  همانند آسم 
و اگزما رو به افزایش اس��ت و زمینه ای ارثی 
دارد که بر اثر ورود گرده گیاهان به چشم ها و 
مجاری تنفسی بروز می کند. برخی از گیاهان 
و درختان در فصل بهار باعث می ش��وند که 
فرد به محض برخورد با  آنها دچار حساسیت 
شود. درختان توس، زبان گنجشک، بلوط و 
چن��ار و نیز علف ه��ای دم روباهی، چمن و 

چاودار از این دسته  هستند.

ــکل فصلی  رینیت آلرژیک صرفاً مش
ــت: رینی��ت آلرژیک ممکن اس��ت در  نیس
تمام طول س��ال در اثر وجود وسایل و مواد 
موج��ود در منزل مثل مایت ه��ای )هیره ها، 
حشرات میکروس��کوپی که در گرد و خاک 
خانه زندگی می کنند(، قطعات پوست و موی 
حیوان��ات، فضله حش��رات و کپک خانگی 
حضور داش��ته باش��د. با این حال درک بهتر 
واکنش  ه��ای آلرژی منجر به اب��داع راههای 
بهتری برای پیش��گیری یا درمان آنها ش��ده 

است.
ــیت: مهمتری��ن عالئم  ــم حساس عالئ
حساسیت ش��امل عطس��ه مکرر، آبریزش 
شدید از بینی، خارش یا آبریزش از چشم ها، از 
دست دادن قدرت تمرکز حواس و احساس 

ناراحتی عمومی است.
ــیت: قرص ه�����ای  ــکین حساس تس
آنتی هیستامین به تسکین آبریزش بینی، عطسه، 
خارش گلو و خارش چشم ها کمک می کند. 
همچنی��ن افش��انه های بین��ی ضدالتهابی و 
قطره های بینی، التهاب داخل بینی را کاهش 
می دهند. ولی چنانچه با وجود مصرف دارو 
عالئم بیماری برطرف نش��د، ایمنی درمانی 
گرده گیاه��ان می تواند مؤثر باش��د. در این 
روش طی یک دوره سه ساله، مقادیر اندکی 
از گرده گیاه به فرد تزریق می شود تا با ایجاد 

تحمل ایمنی، آلرژی درمان شود.
پیشگیری از بروز حساسیت: اینکه چه 
بای��د کرد تا از بروز حساس��یت های فصلی 
در امان بود، س��وألی است که برای بسیاری 
بی ج��واب مانده اس��ت که در ذی��ل به آن 

می پردازیم:
1- روی چمن های��ی ک��ه به تازگ��ی کوتاه 

شده اند، ننشینید.
2- از رفت��ن به مزارع ی��ا پارک ها به هنگام 

شب خودداری کنید.
3-در و پنج��ره اتاق را در  اواس��ط صبح و 

اوایل شب ببندید.
4- شستشوی بینی با آب نمک یا استعمال 
وازلین در قسمت داخلی بینی، شدت عالئم 

را کاهش می دهد.
5- برای جلوگیری از ورود گرده گیاهان به 

چشم ها، عینک آفتابی بزنید.
ــن؟ ش��ما زمانی دچ��ار آلرژی  چرا م
می ش��وید که دس��تگاه ایمنی تان نسبت به 
م��وادی که به طور معم��ول بی ضررند، مثل 
گرده های گل ی��ا مایت های موجود در گرد 
و خ��اک و یا مدفوع حش��رات، وارد ریه ها 
می شوند، حساسیت بیش از اندازه پیدا کند. 
سپس دستگاه ایمنی که این بار نسبت به ماده 
مزبور حساس شده، هر بار که حتی با مقادیر 
بس��یار اندکی از آن مواجه می شود، واکنش 
بسیار ش��دیدی از خود نشان می دهد. همه 
آلرژی ندارند. برخی از مردم از لحاظ ژنتیکی 
استعداد ابتال به این عارضه را دارند )یکی از 
والدین یا هر دو آنها دچار آلرژی هستند( و 
برخی نیز تنها در واکنش به محیط دچار آن 
می شوند. یک نظریه موسوم به فرضیه نظافت 
این طور عنوان می کند ک��ه آلرژی ها بهایی 
اس��ت که در ازای حفظ خود و کودکانمان، 
در برابر میکروب های بیماری زا با استفاده از 
مواد پاک کننده و آنتی بیوتیک می پردازیم. نکته 

این است که عدم مواجهه با آلودگی ها، گرد 
و غبار و برخی عفونت های سالیان نخست 
کودکی، بعدها دستگاه ایمنی را در برابر این 
عوامل دچار حساسیت بیش از اندازه می کند. 
به عن��وان مثال، در تحقیقات صورت گرفته 
در اروپا متوجه این نکته شده اند که کودکانی 
که در تماس مرتب با حیوانات و اصطبل ها 
هس��تند، کمتر از کودکانی که در روس��تا و 
م��زارع زندگی نمی کنن��د، دچار تب یونجه 
می شوند. از سوی دیگر، مواجهه مکرر با برخی 
آلرژی ها، مثل همین مایت های موجود در گرد 
و غبار ممکن است فرزندان، پدر و مادر های 

مبتال به آلرژی را گرفتار آلرژی کند.
عوامل حساسیت زای متداول: ماده ای که 
موجب رینیت آلرژیک در یک فرد می شود، 
ممکن اس��ت هیچ اثری در دیگری نداشته 
باشد. برخی از مواد حساسیت زاتر از دیگران 

هستند.
گرده های گل: این س��لول های بسیار 
کوچک که در تولیدمثل گیاهان گلدار نقش 
 دارند، س��وار بر نس��یم های بهاری مستقیمًا 
وارد بینی، گلو و چش��م ها می شوند. یادمان 
باشد که مقصر اصلی گیاهانی نیستند که به 
صورت چش��مگیر و تماشایی گرده در هوا 
می پراکنند. مش��کل اصلی از گیاهانی است 
که گلهایش��ان بسیار ریز و آنقدر نامشخص 
هس��تند که به ندرت متوج��ه گل دادن آنها 
می شویم. بیشترین گرده ها توسط درخت ها 
)توسکا، درخت زبان گنجشک، قان، سرو، 
نارون، افرا، توت، بلوط، صنوبر، چنار، گردو 
و س��در،(علف ها )برمودا، چم��ن آبی فام، 
علف هایی ک��ه در درخت زارها می رویند، 
علف چاودار، علف ترش، علف ش��یرین و 
دم گربه چمنی( و علف های هرز )بوته های 
خش��ک که برای سوزاندن به کار می روند، 
پیر بهار، خاربن روسی، بشنیزه و خار غلتان( 

در هوا پراکنده می شوند.
ــا: کپک ها، گرچ��ه به بدنامی  کپک ه
گرده ها نیس��تند، ولی هاگ های آنها به همان 
اندازه موجب آلرژی می ش��وند. کپک ها در 
محیط خانه و بیرون وجود دارند. کپک های 
محیط خانه در زیرزمین ها، حمام ها، مرطوب 
کننده های هوا و قوطی های آشغال، خالصه 

هر کجا که رطوبت است رشد می کنند.
کپک ه��ای بیرون از محی��ط منزل که از 
بهار تا اول فص��ل یخبندان وجود دارند، نیز 
در شرایط نم و رطوبت رشد و نمو می کنند. 
آنها عاشق چوب های در حال فساد و تباهی، توده 
انباش��ته برگ های خیس و نی��ز محل های 
تهیه کود گیاهی هستند )توجه داشته باشید 
کپک هایی که حساسیت زا هستند، همان هایی 

نیستند که خوردنشان مسمومیت زا است(.
مایت های گرد و غبار: این خویشاوندان 
میکروسکوپی عنکبوت و ساس در البه الی 
تار و پود پارچه ها، ملحفه ها، فرش و مبلمان 
زندگی می کنند و غذایشان ذرات ریخته شده 
پوس��ت بدن ما اس��ت. اجس��اد فاسد شده 
مایت های مرده و مدفوع شان دارای پروتئین 

بسیار حساسیت زایی هستند.
حیوانات و آفات خانگی: پروتئین های 
موج��ود در ب��زاق حیوانات ب��ه ویژه گربه 
که هن��گام تمیز ک��ردن خودش��ان آن را با 
زبان به پوس��ت و موهایشان می مالند، بسیار 
حساس��یت زا اس��ت. همی��ن ط��ور مو و 
قطعات جدا و خش��ک ش��ده پوس��ت که 
از ب��دن حیوانات خانگ��ی در محیط خانه 
پراکنده می ش��وند، نیز حساسیت زا هستند. 
ادرار م��وش و مدفوع سوس��ک نیز دارای 

پروتئین های حساسیت زا هستند.
پیشگیری از آلرژی یا حساسیت: بهترین 
راه پرهی��ز از رینیت آلرژی��ک، یافتن ماده 
حساس��یت زا و دوری گزیدن از آن است. 
گاه این کار بسیار آسان، ولی اغلب اسباب 
زحمت و وقت گیر اس��ت. برای خالص 
شدن از دست کپک های خانگی، ممکن است 
الزم باش��د قدری محیط خانه را خشک تر 
کنیم. محل های نش��ت آب را مرمت کنیم 
و منابع ایجاد نم و رطوبت را از بین ببریم. 
برای محافظت از خود در برابر مایت ها و 
آفات الزم اس��ت به طور مرتب و با دقت 
من��زل را تمیز کنیم. درز بالش ها و لحاف 
را دوخت��ه و برای آنه��ا روکش تهیه کنیم. 
برای پرهی��ز از گرده های گل، هنگامی که 
مقدار آنها در محیط بس��یار زیاد است در 
منزل بمانید؛ به ویژه در روزهای خشک و 
پ��ر از گرد و غبار و باد بین س��اعات 5 تا 
10 صبح که بیش��ترین مقدار گرده گل در 
هوا پراکنده اس��ت. حت��ی اگر درمان طبی 
در عالئم شما تخفیفی داد، باز هم باید از 
ماده حساسیت زا دوری کنید تا از شدت و 

تعداد حمالت کاسته شود.

قهوه
Coffea arabica   انباشت زباله و ریختن آن در معابر، خیابانها نام علمی

و کاناله��ای فاضالب، ام��روزه به یکی از 
دغدغه های زندگی شهرنشینی تبدیل شده 
اس��ت. به گونه ای که مش��اهده می شود، 
روزانه حجم زیادی از آشغال و زباله های 
س��اختمانی در معابر، کاناله��ای آب، پای 
درختها و گوشه و کنار خیابانها و میدانهای 
شهر خودنمایی می کند؛ اما غافل از اینکه 
ای��ن پدیده می تواند ش��هروندان را با چه 
مخاطراتی مواجه کند. براساس آمار، سرانه 
تولید زباله در کشور به ازای هر نفر 900 گرم 
است در حالیکه طبق استانداردهای جهانی 
آمار روزانه 293گرم اس��ت که آمار کشور 

باالتر از میانگین جهانی است. 
وضعیت نابسامان آش��غال در معابر و 
کانالهای خیابانها ب��ه خصوص خیابانهای 
منتهی به مرکز ش��هر یکی از مش��کالت و 
معضالت دیرینه شهروندان در شهرها بوده 
که تا به ح��ال همچنان به قوت خود باقی 
است. وضعیت مغازه های ماهی فروشی، 
دوره گردها و دست فروشانی که اقدام به 
ف��روش میوه و تره بار و... در مرکز ش��هر 
ک��رده و پس از پای��ان کار زباله های خود 
را در همان محل به حال خود رها می کنند، نیز 
حکای��ت دیگ��ری از وضعی��ت بحران��ی 
آلودگی در مراکز شهر است. اما به راستی 

راه برون رفت از بحران فعلی چیست؟
به عن��وان اولی��ن و بهتری��ن راه حل 
می توان جلوگیری از ریختن آش��غال در 
کانال ها و معابر توس��ط شهروندان را ذکر 
کرد )به صورت توضیح و ش��رح وقایعی 
که بعد از انجام این عمل اتفاق می افتد و 

باعث تأثر می شود(.
از دیگ��ر راه حل ه��ای موجود که در 
صورت ع��دم توجه به تذک��رات افراد و 
س��ازمانها در مورد بهداشت معابر عمومی 
و به خصوص جوی ه��ای آب، می توان 
ذکر ک��رد، برخ��ورد قانون��ی و پرداخت 
جریمه های نقدی اس��ت. امروزه با کمال 
تأس��ف مش��اهده می ش��ود که با توسعه 
زندگی شهرنشینی مقوله فرهنگ نتوانسته 
به م��وازات آن حرکت کرده و این ضعف 
فرهنگی باعث شده تا امروزه شاهد چنین 
معضالتی در ش��هرهای ب��زرگ )از جمله 
برخ��ی از محله ه��ا و خیابانه��ای ش��هر 
خودمان( باش��یم. حکایت مغازه دارانی که 
جوی آب را س��طل آشغال خود می دانند 

و آش��غال هایی که توسط دوره گردها در 
مرکز شهر به حال خود رها می شوند، همه 
و همه نش��انه هایی از فقر فرهنگی برخی 

از شهروندان است. 
از آنج��ا ک��ه اکثریت ش��هروندان در 
شهرهای بزرگی همچون اصفهان، خواهان 
رس��یدگی هرچه س��ریعتر به امر بهداشت 
جوی ه��ای آب هس��تند و ب��ا توج��ه به 
درخواس��ت آنه��ا مبنی بر برخ��ورد قاطع 
ب��ا متخلفان، در نظر گرفت��ن جریمه برای
آل��وده کنن��دگان محیط ه��ای ش��هری و 
برخ��ورد ب��ا متخلف��ان ب��ا هماهنگ��ی و 
کس��ب مج��وز از مراج��ع قضای��ی امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
اما در عین حال تروی��ج فرهنگ بازیافت 
زبال��ه و اقدام��ات فرهنگ��ی و آموزش��ی 
در بی��ن ش��هروندان نی��ز می توان��د در 
بلندمدت مؤثرتر از روش های دیگر واقع 

شود. 
ش��هروندان نیز باید به ای��ن موضوع آگاه 
باشند که بودجه س��االنه ای که شهرداری 
به واس��طه فرهنگ غلط شهروندان هزینه 
می کند را می تواند صرف س��اخت مراکز 
فرهنگی و توس��عه شهری کند؛ لذا باید در 
اصالح رفتارهای غلط خود دقت و تالش 

بیشتری را مصروف کند. 
اما به نظر می رسد که زمان آن رسیده 
که ش��هروندان ب��ا تعامل و مش��ارکت با 
یکدیگ��ر و ب��ا مس��ئوالن و نهادینه کردن 
فرهنگ احترام به حق��وق دیگران، محیط 
زندگی سالم و شهری زیبا را برای خود و 

دیگران به ارمغان آورند.

ی��ک ف���وق تخص�����ص ن��وزادان 
گف��ت: عفونت ه����ای ادراری یک��ی از 
ش��ایع ترین عفونت ه��ای دوران کودک��ی 
است که می تواند به کلیه ها آسیب برساند. 
دکتر بدریه رس��تمی ف��وق تخصص 
ن��وزادان در گفتگ��و ب��ا  ایس��نا، درب��اره 
عفونت های ادراری اظهار داشت: عفونت های 
ادراری بیماری است که در اثر وارد شدن 

میکروب به مجاری ادرار ایجاد می شود. 
معموالً علت اصلی عفونت ادراری، عامل 
باکتریای��ی موج��ود در دس��تگاه گوارش 
است که در کودکان بیش��تر دیده می شود 
و به طور افزایش��ی عموم��ًا مثانه را درگیر 

می کند. 
وی درخص��وص عوام��ل ایجادکننده 
عفونت ه��ای ادراری و عوامل زمینه س��از 
آن گف��ت: مهمتری��ن علت ای��ن عفونت 
می توان��د، رفالک��س یا برگش��ت ادرار از 

مثانه به کلیه ها باش��د که معموالً در 30 تا 
50 درصد دختر بچه ها دیده می ش��ود که 
باعث عفونت ادراری آنها می شود. والدین 
در ص��ورت وجود رفالک��س در کودکان 
بای��د به آن توجه و به پزش��ک متخصص 

مراجعه کنند. 
وی ادام��ه داد: ب��ه عن��وان مث��ال در 
کودکان��ی که ادرار خ��ود را نگه می دارند 
و دیر به دستش��ویی می روند، کودکانی که 
نمی توانن��د ادرار خود را نگ��ه دارند و یا 
دچار یبوست می ش��وند، می تواند عوامل 
زمینه س��از عفونت های ادراری باش��د که 
ممکن اس��ت بعد از مثان��ه، کلیه ها را هم 
درگیر کرده و به آنها آس��یب برساند. این 
فوق تخصص نوزادان افزود: عفونت های 
ادراری در دخت��ران بیش��ت��ر از پس��رها 
دیده می ش��ود، زی��را مج��رای ادراری در 
دخت��ران کوتاه تر ب��وده و احتم��ال انتقال 

عفونت به مثانه بیشتر است. 
عالئ��م  درخص��وص  همچنی��ن  وی 
عفونت ه�������ای ادراری گف���ت: عالئم 

عفونت ه��ای ادراری در کودکان به س��ن 
آنها بس��تگی دارد. در س��نین باالتر عالئم 
مش��خص تر بوده و س��وزش ادرار، تکرار 
ادرار، ب��وی بد ادرار، ت��ب و درد پهلوها 
از عالئ��م بارز آن به ش��مار می رود. دکتر 
رستمی خاطرنشان کرد: در شیرخواران و 
کودکان کم سن تشخیص دشوارتر است. 
در این گروه س��نی، ممکن اس��ت عفونت 
ادراری با تب، بی قراری، کم ش��دن وزن 
آنها، اسهال و استفراغ و یا زردی در دوران 
نوزادی همراه باش��د که در صورت بروز 
ای��ن عالئم، والدین باید ک��ودکان خود را 

نزد پزشک ببرند. 
این فوق تخصص نوزادان درخصوص 
راه های پیش��گیری از عفونت های ادراری 
تأکی��د کرد: نوع و طول درمان را پزش��ک 
بر اس��اس تش��خیص نوع عفونت ادراری 
مش��خص می کند و والدی��ن باید رنگ و 
ب��وی ادرار کودک خود را بررس��ی کنند. 
در صورت وجود درد در پش��ت و کمر از 
کیسه آب گرم اس��تفاده کرده و بعد از هر 

بار ادرار، کودک خود را بشویند. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه ممکن اس��ت 
بع��د از درم��ان، عفون��ت ادراری دوباره 
ظاهر شود، افزود:  بعد از درمان به احتمال 
25 ت��ا 40 درصد به م��دت 2 الی 3 هفته 
بعد از برطرف شدن عفونت، ممکن است 

مجدداً ظاهر شود. 
ب��ه همین دلی��ل، کش��ت  ادرار جهت 
پیش��گیری یک ت��ا 2 هفته پ��س از پایان 
درم��ان انجام تا رفع عفونت از ادرار تأیید 
شود و نیز مصرف آنتی بیوتیک ها تا زمان 
درم��ان قطعی و بررس��ی رفالکس تجویز 

شود. 
ای��ن فوق تخصص ن��وزادان در پایان 
تأکید ک��رد: در50 درصد م��وارد عفونت 
ادراری در ک�������ودکان ب��دون عالمت 
اس��ت و فقط با آزمایش قابل تش��خیص
 اس��ت، بنابرای��ن والدی��ن در انج��ام این 

آزمایشات سهل انگاری نکنند.

رئی��س بخ��ش مس��مومین مرک�����ز 
لقمان حکیم با بی��ان اینکه مخلوط جوهر 
نمک با س��فید کننده در فضای دربس��ته، 
عوارض مسمومیت تنفسی و حتی عوارض 
گوارش��ی با گاز اسید کلریدریک را در پی 
دارد، گف��ت: چنانچ��ه محلول ش��یمیایی 
جوهر نمک با سفیدکننده در حجم زیادی 
مخلوط ش��ود، حتی یک ت��ا دو تنفس این 

گاز برای فرد خطرناک است. 
دکت��ر پژومن��د در گفتگو با ایس��نا، با 
اش��اره به بروز م��وارد مس��مومیت بر اثر 
استنشاق گازهای مس��موم کننده ناشی از 
فع��ل و انفعاالت ش��یمیایی جوهر نمک با 
سفیدکننده در ماه پایانی سال گفت: استنشاق 
حت��ی یک ت��ا دو تنف��س از ای��ن گاز در 
فضاهای سربس��ته مثل دستش��ویی، حمام 
و وان می  توان��د باع��ث تخریب راه های 
تنفس��ی فوقانی )حلق، حنج��ره، دهان( و 
گاهی اوقات، بخش های عمقی تر دستگاه 
تنفس��ی نظیر ریه ش��ود. استنشاق گازهای 

شیمیایی موجب ذات الریه می  شود. 
وی با بی��ان اینکه ذات الریه )پنومونی 
ش��یمیایی( از عوارض استنشاق این گازها 

است، افزود: گاز اس��ید کلریدریک بر اثر 
تعام��ل دو ماده ش��یمیایی جوه��ر نمک با 

سفیدکننده متصاعد می شود. 
رئی��س بخ��ش مس������مومین مرکز 
لقمان حکیم، بخارات ش��یمیایی س��وزنده 
متصاع��د ش��ده از محلول های ش��یمیایی 
ب��رای شستش��و ف��رش را ه��م مض��ر و 
خطرناک برش��مرد و افزود: ای��ن بخارها 
باعث س��وختگی راه های تنفسی و پوست 

می شود. 
دکتر پژومند خروج از محل آلوده، استنشاق 
اکس��یژن خالص و رس��اندن فرد مصدوم 
ب��ه مرکز درمان��ی را از اقدامات الزم برای 
فرد عنوان کرد و یادآور ش��د: در مواردی 
برای کاهش اثرات سوزانندگی بخارات در 
دس��تگاه گوارش از شربت های آنتی اسید 

خوراکی استفاده می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در اغل��ب موارد 
درمان های خانگی س��ودبخش اس��ت در 
پایان یادآور شد: نگه داری مواد پاک کننده 
در ظ��روف بدون در و غیر برچس��ب دار 
هم باعث مصرف اشتباه این پاک کننده  ها 

توسط کودکان می شود.  

نتایج ی��ک تحقیق جدید نش��ان داده 
است که طب س��وزنی می تواند افسردگی 

دوران بارداری را معالجه کند.
با توجه ب��ه این یافته زنان بارداری که 
احتماالً دچار افسردگی می شوند، می توانند 
ب��ا مراجع��ه ب��ه متخص��ص و بهره گیری 
از ط��ب س��وزنی این اخت��الل را در خود 
کاه��ش داده و ی��ا حت��ی آن را معالج��ه 
کنن��د. دکتر ش��ینیر یک��ی از محققان این 
پژوهش جدید در اینباره خاطرنش��ان کرد: 
افسردگی در طول دوران بارداری موضوع 
نگران کننده ای اس��ت، چون تأثیرات منفی 
ه��م روی مادر، هم روی نوزاد و همچنین 

روی تمام اعضای خانواده دارد. 
در این تحقیق، متخصصان روی 150 زن 
ک��ه باردار بودند، مطالع��ات خود را انجام 
دادن��د و این مادران ج��زء گروه های مبتال 

به افس��ردگی به حس��اب می آمدن��د. این 
محقق��ان حدود یک س��وم از این زنان را 
با طب س��وزنی تحت معالجه قرار دادند. 
برای گ��روه دیگر تظاهر ش��د که از طب 
س��وزنی استفاده ش��ده و گروه سوم نیز با 
ماس��اژ تحت درمان قرار گرفتند. هر گروه 
12 نوبت به مدت هشت هفته تحت درمان 
بودن��د. در پایان این آزمایش��ات، محققان 
دریافتند: زنانی که واقعًا تحت طب سوزنی 
قرار گرفتند به میزان قابل توجهی از عالئم 

افسردگی در آنها کاسته شد. 
از آنج��ا که بس��یاری از زن��ان باردار 
ترجیح می دهند در دوران بارداری به دلیل 
اثر س��وء داروهای ضد افسردگی بر روی 
جنین از این داروها استفاده نکنند لذا طب 
س��وزنی می تواند جایگزین مناس��بی برای 

درمان دارویی باشد.

بهداشت جوی آب

عفونت هاي ادراري در کودکان 
باعث  آسیب به کلیه ها مي شود

با بهار همراه با حساسیت چه كنیم؟ مثل آینهنسخه گیاهی

جوهر نمک را با سفیدکننده ها مخلوط نکنید

طب سـوزنـي، بـه درمـان افسـردگي 
بـارداري کمـک مـي کنـد
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ورزش

 سازمان لیگ برنامه هفته سی و سوم را که گرامیداشت مقام راویان حدیث و بزرگداشت 
شیخ صدوق علیه الرحمه است، به شرح زیر اعالم کرد: 

 پنجشنبه 16 اردیبهشت 89 ساعت 17:45 دقیقه 
 سپاهان – پیکان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 

 ابومسلم – پرسپولیس، ورزشگاه ثامن االئمه مشهد 
 استقالل تهران - راه  آهن، ورزشگاه آزادی 

 استیل آذین - مس کرمان، ورزشگاه اکباتان تهران 
مقاومت سپاسی - شاهین بوشهر، ورزشگاه حافظیه شیراز 

تراکتورسازی تبریز - استقالل اهواز، ورزشگاه یادگار امام تبریز 
فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختی اهواز 

 سایپا - پاس همدان، ورزشگاه انقالب کرج 
 ملوان - صبای قم، ورزشگاه تختی انزلی

علی دوستی مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان زیر 19 سال، 25 بازیکن را به اردوی 
این تیم دعوت کرد.  اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان به این شرح 
است: ایمان صادقی، یعقوب کریمی، محمد صادق بارانی، علیرضا بیرانوند، محمدرضا خانزاده، 
هادی محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، نعیم اس��توارپور، علیرضا جهانبخش، کامران تجری، 
افشین اسماعیل زاده از تهران، علی گودرزی، ایمان شیرازی، سعید لطفی، شهریار شیروند و هادی 
ریش اصفهانی از اصفهان، امید عالیشاه، علیرضا آقاجانی از مازندران، بهرام دباغ و محمد لطفی 

ملکی از آذربایجان شرقی، مهرگان گلبرگ از گیالن، میالد غریبی از کهکیلویه و 
بویر احمد، کاوه مختاری از فارس، سید رامین فرمان آرا از کرمان، هادی دهقانی از هرمزگان، 
نفراتی هستند که با حضور در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را از 4 اردیبهشت به مدت 7 

روز پیگیری می کنند.

با انتخاب علی کفاش��یان ؛ نائب رئیسی غرب آسیا در اختیار ایران ماند. رئیس فدراسیون 
فوتبال کشورمان به عنوان نائب رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا )WAFF( انتخاب شد، تا 
این سمت پس از حضور 10 ساله حسن غفاری همچنان در اختیار یکی از اعضای فدراسیون 
فوتبال ایران قرار داشته باشد. در انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال غرب آسیا که شرکت 
نمایندگان 6 عضو اصلی این فدراسیون شامل؛ اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، عراق و ایران در 
امان پایتخت اردن و مقر دائمی فدراسیون فوتبال غرب آسیا برگزار شد، علی کفاشیان به اتفاق 
آراء به عنوان نائب رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا برگزیده شد. پیش از این حسن غفاری 
به مدت 10 سال این مسئولیت را برعهده داشت. ریاست دائمی فدراسیون فوتبال غرب آسیا 

را شاهزاده علی، رئیس فدراسیون فوتبال اردن در اختیار دارد.

علی ش��جاعی سرپرس��ت تیم ذوب آهن با انتقاد از فش��ردگی بازیهای این تیم، در 
مورد آخرین وضعیت ذوبی ها اظهار داشت: ما با وجود خستگی فراوان خود را به تبریز 
رساندیم. بازیهای سنگین اخیر تیم ما را دچار خستگی بسیار زیادی کرده است. بازیکنان 

ما مثل کاسه چینی شده اند که با کوچکترین ضربه مصدوم می شوند. 
وی ادامه داد: ما از 14 اس��فند 88 و با احتس��اب دیدار روز جمعه  در 11 مس��ابقه 
شرکت کرده ایم که این تعداد مسابقه با توجه به مسافتها و شرایط سختی که داشته ایم، 
واقعًا فش��ار سنگینی را به تیم ما وارد آورده است. اگر نگاهی به برنامه روزهای آتی هم 
داش��ته باشید متوجه می ش��وید که واقعًا کار سختی را در روزهای آتی پیش رو خواهیم 

داشت.

سفر تیم ملی فوتبال کشورمان به کانادا که قرار بود شهریورماه سال جاری به منظور 
برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال این کش��ور صورت گیرد، در هاله ابهام 
قرار گرفته، تا فدراس��یون فوتبال به دنبال برگزاری دی��دار با کره جنوبی در همین زمان 

باشد.
براس��اس توافق فدراس��یون های فوتبال ایران و کانادا قرار بر این ش��ده بود که تیم 
ملی فوتبال کش��ورمان ش��هریورماه س��ال جاری به کانادا س��فر کرده و روز ش��نبه )13 
ش��هریور( یک دیدار دوس��تانه را مقابل تیم ملی این کشور برگزار کنند. در حالیکه قرار 
بود فدراسیون های فوتبال کانادا و ایران در روز 16 آوریل 2010 خبر برگزاری این دیدار 
دوس��تانه را اعالم کنند، فدراسیون فوتبال کانادا در نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان 
اعالم کرد، شرایط صدور روادید سفر به این کشور باید از سوی فدراسیون فوتبال ایران 
پیگیری شود و کشور میزبان هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت، همین مسأله 
باعث ش��ده تا سفر تیم ملی فوتبال کشورمان به کانادا و رویارویی با تیم ملی فوتبال این 
کش��ور در هاله ای از ابه��ام قرار گیرد. در عین حال کمیته روابط بین الملل فدراس��یون 
فوتبال تیم ملی کره جنوبی را برای برگزاری دیداری دوس��تانه انتخاب کرده و در همین 
رابطه مذاکراتی هم با فدراس��یون فوتبال این کش��ور انجام شده است. براساس توافقات 
اولیه تیم های ملی ایران و کره جنوبی اگر در مس��ابقات جام ملت های آس��یا با یکدیگر 

همگروه نباشند، در تاریخ )16 شهریور( در سئول مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

دو بانوی پینگ پنگ باز اصفهانی در کاروان اعزامی کش��ورمان به مس��ابقات جهانی 
مسکو قرار گرفتند. پروانه چوپان نژاد به عنوان داور، و پریسا صمدی به عنوان بازیکن، 

ملی پوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی می کنند.
این مسابقات جهانی از 3 تا 9 خرداد ماه در مسکو برگزار می شود.

شناگر نوجوان فارس رکورد دو ماده شنای ایران را در شهرکرد به نام خود ثبت کرد.
در مسابقات شنای شهرکرد »آرین اولیایی« در رده سنی زیر چهارده سال کشور موفق به 

ثبت دو رکورد در ماده 200 متر آزاد و یکصد متر مختلط انفرادی شد.
این ش��ناگر، موفق به ثبت زمان 2 دقیقه و 10 ثانیه و 77 صدم ثانیه در ماده 200 متر 
آزاد شد. رکورد پیشین این ماده با زمان 2 دقیقه و 13 ثانیه و 6 صدم ثانیه در اختیار آرین 

حمیدی شناگر تهران بود.

وزیر دفاع آفریقای جنوبی روز چهار شنبه در یک کنفرانس خبری اعالم کرد، که وزارت 
دفاع تمام سعی و امکانات خود را برای تأمین امنیت بازیهای فوتبال جام جهانی 2010 به کار 
می گیرد. به گزارش ایرنا، خانم لیندوی سیسیلو، در این خصوص گفت: وزارت دفاع نیروهای 
دریایی، هوایی و زمینی را برای این مهم بسیج کرده است، تا کشورش بتواند افتخار میزبانی این 
دوره از بازیهای جام جهانی را که برای نخستین بار در سطح قاره آفریقا برگزار می شود با موفقیت 
به انجام برساند. وی در پایگاه هوایی ماخادو گفت: وزرات دفاع آمادگی دارد تا با هرگونه تهدید 
احتمالی تروریستی در این بازیها مقابله کند. سیسیلو به میهمانان این دوره از بازیها اطمینان داد تا 
تحت تأثیر تبلیغات منفی برخی رسانه ها قرار نگرفته و برنامه سفر خود را به کشور میزبان این 
بازی ها با طیب خاطر پیگیری کنند. وی تصریح کرد که نیروهای تحت امر وی آموزش های 
الزم برای تأمین امنیت چنین رویدادی را پش��ت س��ر گذاشته و تمام دوره های میزبانی، زبان، 
اکردیت��ه و خدمات نظارتی را نیز در کنار فعالیت های حرف��ه ای خود با موفقیت گذرانده اند.

دستیار اول افشین پیرواني پس از حضور در تمرین استیل آذین از سوي 3 بازیکن سابق 
پرسپولیس مورد استقبال قرار گرفت.

احمد رضا عابدزاده پس از معرفي در تمرین به عنوان مربي جدید استیل آذین به بازیکنان 
کار خود را با دروازه بان هاي استیل آذین شروع کرد.

وي در آغاز ورودش به ورزشگاه کارگران تأکید کرد که خاطرات گذشته اش با پرسپولیس 
زنده شده و در اولین قدم در آغوش مهدي مهدوي کیا، علي کریمي و نیکبخت واحدي قرار 
گرفت و دقایقي با آنها به شوخي و گفت وگو پرداخت. دوستان و همبازیان سابق عابدزاده هم از 

مربي جدید این تیم با گرمي استقبال کردند.

حسین هدایتي و امیر رضا واعظ آشتیاني در نشستي پیرامون همکاري هاي 2 جانبه میان دو 
باشگاه استیل آذین و استقالل به توافقاتي دست یافتند.

در آس��تانه آغاز فصل نقل و انتقاالت و براي پیش��گیري از نفوذ و دخالت دالل ها و افراد 
سودجو نشستي با حضور رئیس هیات مدیره باشگاه استیل آذین و مدیرعامل باشگاه استقالل 
تهران برگزار ش��د. هدف از برگزاري این نشس��ت پیش��گیري از وقوع اتفاقات غیرمترقبه و 
دخالت دالل ها در نقل و انتفاالت اعالم ش��د. همچنین مقرر شد براي تصمیم گیري پیرامون 
همکاري هاي دو باشگاه نشستي با حضور مصطفي آجورلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین، رئیس 

هیأت مدیره این باشگاه و همچنین مدیرعامل باشگاه استقالل تهران برگزار شود. 

بازیکن برزیلی خ��ط میانی تیم فوتبال
 آ. ث  می��الن ایتالیا گف��ت: جام جهانی بدون 
حضور من بی مزه است. به گزارش فارس و به 
نقل از اوگلبو، رونالدینیو اظهار داشت: در چهار 
سال گذش��ته نه فقط هموطنانم، بلکه فوتبال 
دوستان جهان در جریان این نکته قرار گرفتند، 
که چه ش��ور و اشتیاق زیادی برای حضور در 
جام جهانی 2010 آفریق��ای جنوبی دارم. اگر 
مس��ابقات برگزار ش��ود و من در آنجا نباشم، 
رویدادی بی مزه خواهد شد. این بازیکن که از 

بی توجهی کارلوس دونگا، سرمربی تیم ملی برزیل در عدم دعوتش، ناراحت است، بیم آن دارد 
تیم کش��ورش بدون او راهی پیکارهای جام جهانی 2010 شود. وی گفت: هر جا که می روم، 
دوس��تدارانم در مورد حضور در جام جهانی سئوال می کنند. این امر نشان می دهد تا چه حد 
مورد توجه مردم جهان قرار دارم. براین اساس وقتی فکر می کنم شاید به بازی های جام جهانی 
راه پیدا نکنم، احساس بدی پیدا می کنم. با این حال مطمئن هستم سرانجام موفق می شوم نظر 
مساعد سرمربی تیم ملی را برای همراهی در رقابت های آفریقای جنوبی جلب کنم. رونالدینیو 
تاکنون در 87 بازی با پیراهن تیم کشورش به میدان رفته و 32 گل زده است. او در دو دوره جام 

جهانی اخیر عضو تیم برزیل بوده است.

محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازگرداندن تلفن همراه به سرقت 
رفته خود، پاداش وجایزه هنگفتی را در نظر گرفت. وی اعالم کرده در صورتی که گوشی همراه 
به س��رقت رفته اش به او بازگردانده ش��ود مبلغ 3 هزار دالر به یابنده آن، پاداش خواهد داد. به 
نقل از روزنامه عکاظ عربستان، بن همان علت این جایزه هنگفت را شماره تلفن های موجود 
در گوش��ی خود عنوان کرده است. گفته می ش��ود، تلفن همراه او در حین برگزاری انتخابات 
فدراس��یون فوتبال یمن که وی به  عنوان ناظر در آن حضور داش��ته از او به سرقت رفته است.

برنامه هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال 

دعوت از 25 بازیکن 
به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان 

علی کفاشیان جانشین حسن غفاری شد 

    پژمان سلطانی
اولی��ن گردهمای��ی رؤس��ای هیأتهای 
ژیمناستیک سراسر کش��ور با حضور دکتر 
خدابخ��ش مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان 
اصفهان، دکتر محتش��می رئیس فدراسیون 
ژیمناس��تیک به میزبانی اصفه��ان در تاالر 

افتخارات برگزار شد.
دکتر خدابخش مدی��رکل تربیت بدنی 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت باور عمیق 
نسبت به ورزش کشور، ترسیم چشم اندازهای
 بزرگ را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: 
در ورزش باید بپذیریم که نباید موفقیتهای 
ن��ه چندان بزرگ را به عنوان هدف قرار داد، 
بلکه باید نگرش ما به چش��م اندازها باالتر 
رود و س��رحد موفقیتها را در فدراسیونها نه 
مس��ابقات آسیایی و جهانی بلکه درخشش 
و م��دال آوری در المپی��ک ق��رار داد. دکتر 
خدابخش افزود: پس از ترسیم چشم انداز، 
تدوین برنامه نیاز است و برای عملیاتی شدن 
برنامه نیز بودجه و اعتبار باید وجود داش��ته 
باشد و در این پروسه باید اولویتها نیز رعایت 
ش��ود. مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان 
خاطرنشان ساخت: بودجه در ورزش بدون 
برنامه مثمرثمر نخواهد بود و شرط الزم به 
حساب می آید اما شرط کافی نیست. دکتر 
خدابخش ادامه داد: پول و اعتبار در ورزش 
شرط الزم برای موفقیت محسوب می شود 
اما شرط کافی انس��انهای مدبر و توانمند و 
بابرنامه اس��ت که بای��د در ورزش این مهم 
نهادینه ش��ود. مدیرکل تربیت بدنی اس��تان 
اصفهان در بخش دیگ��ری از اظهاراتش از 

دکتر محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک 
نیز به نیکی یاد کرد و محیط ژیمناستیک را 
برای فعالیت علمی دانست و تأکید کرد که با 
برنامه راهبردی پنج ساله موفقیتهای بیشتری 
نیز در انتظار این رشته خواهد بود. خدابخش 
با اش��اره به تدوین برنامه راهبردی در اداره 
کل تربی��ت بدنی اس��تان اصفه��ان که قرار 
است تا پایان سال تحقق یابد اظهار داشت: 
وظیفه اداره کل تربیت بدنی نیست که برای 
دس��تیابی به مدالهای المپیکی ورزشکارانش 
برنامه بنویسد، اما ما چش��م انداز را المپیک 
ق��رار داده ای��م تا هیأته��ا را ب��رای پرورش 
ملی پوشان ترغیب کنیم و نقش حمایتی خود 
را تا حصول ه��دف ادامه می دهیم؛ اما اگر 
فدراسیونها که متولی رشته های ورزشی به 
حس��اب می آیند، برنامه ریزی کنند، دیگر 
نیازی ب��ه تدوین برنامه از س��وی اداره کل 
تربیت بدنی ها نیست؛ اما متأسفانه در اغلب 
فدراسیونها خالء برنامه ریزی وجود دارد. در 
این گردهمایی دکتر احمد محتشمی رئیس 
فدراس��یون ژیمناستیک کش��ور با اشاره به 
موفقیت های قاب��ل توجهی که نصیب این 
ورزش در رقابتهای معتبر آسیایی و جهانی 
شده این افتخارات را حاصل همت و تالش 
هیأتهای اس��تانهای سراسر کشور دانست و 
اظهار داش��ت: برخی افتخارات��ی که امروزه 
نصیب ژیمناس��تیک ایران ش��د در رویاها 
وجود داشت، اما اکنون این افتخارات برای 
جامعه ورزش کشور به ارمغان آمد، این پایان 
کار ما نیس��ت و برای دستیابی به افتخارات 
بیش��تر همچنان تالش می کنیم. وی افزود: 

2 س��ال پیش در مسابقات جوانان قهرمانی 
آس��یا در سوریه ایران قهرمان شد؛ اما برخی 
به جای تش��ویق ما متأسفانه با اشاره به عدم 
حضور چین، ژاپ��ن و کره جنوبی این مقام 
را بی ارزش عنوان کردند، در حالی که اگر با 
حضور این تیمها چهارم می شدیم افتخاری 
بود که تاکنون نصیب این رش��ته نشده بود. 
دکتر محتشمی ادامه داد: اسفندماه گذشته در 
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در توکیو تیم 
ایران پس از ژاپن و کره جنوبی س��وم شد و 
افتخار بی نظیری را به دس��ت آورد تا جایی 
که همه بزرگان این رشته در توکیو از آن به 
عنوان اتفاق نادر یاد کردند، پس از آن نیز در 
مسابقات جام جهانی ژیمناستیک آیروبیک 
تیم ایران در حالی که شایسته عنوان چهارمی 
بود در جایگاه شش��می قرار گرفت. که باز 
هم افتخار بسیار بزرگی برای ورزش بود که 
سالها در جایگاههای خوب آسیایی و جهانی 
قرار نمی گرفت. دکتر محتش��می کس��ب 
سهمیه المپیک نوجوانان توسط رضا پرنیان را 
نیز یکی دیگر از افتخارات جامعه ژیمناستیک 
دانس��ت و در نهایت عنوان کرد: جز با توان 
مضاعف هیأتهای استانها که کمترین امکانات 
را داشته این افتخارات میسر نشده و در سال 
جاری نیز تالش ما برای رسیدن به موفقیتها 

باید با کار و همت مضاعف تری ادامه یابد.
وی در بخش��ی از اظهاراتش بودجه کلی 
فدراس��یون را در س��ال گذش��ته ح��دود یک 
میلیارد تومان ذکر کرد و خاطرنش��ان ساخت: 
برای ورزش��ی که مدالهای با ارزشی می تواند 
ب��ه دس��ت آورد، چنی��ن بودج��ه ای عدالت 
نیس��ت و به ژیمناس��تیک ظلم ش��ده است.
دکتر احمد  محتش��می از هیأتهای ورزش��ی 
اس��تانها خواس��ت در جذب مناب��ع مالی از 
استانها فعالیت کنند. محمد اقبالی رئیس هیأت 
ژیمناستیک استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی 
از گردهمایی اهالی این رشته ابراز امیدواری کرد 
که ماحصل این گردهمایی به سود پیشرفت 
و توس��عه این رشته ورزشی است. شایان ذکر 
اس��ت در این گردهمایی رؤس��ای هیأتها به 
بیان دیدگاههای خود به منظور روند بهتر در 
ژیمناس��تیک پرداختند. دهقان نائب رئیس و 
جمشید احضری دبیر فدراسیون ژیمناستیک 

کشور هم در این گردهمایی حضور داشتند.

سرپرست تیم فوتبال استقالل اهواز گفت: 
روی کاغذ هنوز شانس بقا داریم اما، باید با 
واقعیت کنار آمده و استقالل اهواز را یکی از 
تیم های سقوط کننده به لیگ دسته یک بدانیم. 
عبدالمجی��د رمضانی پیرامون ش��رایط نا به 
سامان تیم فوتبال استقالل اهواز در هفته های 
پایانی لیگ گفت: پس از شکستی که تیم ما 
مقابل ملوان متحمل شد، این شرایط به وجود 
آم��د. م��ا در آن بازی خ��وب بودیم و نباید 
می باختیم اما، بنده معتقدم این اراده خداست 
که استقالل اهواز در لیگ برتر نماند، تا یک 
سری از حقایق برای همه طرفداران این تیم 
و مردم در آینده روش��ن ش��ود. من در پایان 
فصل پیرامون همه این مسائل شفاف سازی 
می کنم. وی گفت: س��ه بازی باقی مانده ما 
ممکن است در سرنوش��ت لیگ تأثیرگذار 
باش��د، بنابراین لذا تیم را جمع و جور کنیم 
و با مسابقه های جوانمردانه و همراه با اخالق 
پ��اک، کار را ادامه دهیم. باید با ش��فیع زاده 
مدیرعامل باش��گاه صحبتی داش��ته باشم و 

ببینم به چه جمع بندی  رس��یده و سیاستش 
برای ادامه راه در لیگ چگونه اس��ت. در هر 
صورت اگر او انتقادهایی نسبت به برخی از 
بازیکنان ما و مربیان پیش��ین استقالل اهواز 
دارد، قطع��اً دالیل و مدارک��ی هم برای این 
موضوع دارد. تمرین های استقالل از سه شنبه 
به منظور بازی با تیم سایپا آغاز خواهد شد. 
رمضانی در پاسخ به این سؤال که آیا استقالل 
اهواز را قطعاً به عنوان تیم س��قوط کننده به 
لیگ دس��ته یک می دانید، گفت: شاید روی 
کاغذ هنوز شانسی برای ما باقی باشد، اما بهتر 
است واقع بین باشیم. ما در شرایطی می توانیم 
در لیگ بمانیم که سه بازی باقی مانده مقابل 
تیم هایی همچون سایپا و تراکتورسازی را با 
اختالف 6، 7 گل ببریم و در مقابل رقبای ما 
یعنی راه آه��ن، مقاومت و... تمام بازی های 
آینده ش��ان را ببازند. با این شرایط دیگر باید 
اس��تقالل اهواز را تیم سقوط کننده به لیگ 
دس��ته یک بدانیم. سرپرست استقالل اهواز 
گفت: معتق��دم تیم ما ک��ه در ابتدای فصل 

برای کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا 
بسته ش��د، اکنون به اینجا رسیده اسیر شدن 
در حاش��یه های بسیاری در طول فصل بوده 
است. ش��اید تیم ما خوب بسته نشد. اما به 
زعم مدیران باشگاه، برای آسیایی شدن تیم 
را بس��تند. مربیانی که در ابتدا تیم را بس��تند 
)خداداد عزی��زی( در ادامه راه از اس��تقالل 
جدا ش��دند و نفرات بعدی مجبور بودند با 
تفکرات مربیان قبلی نس��بت به نوع ترکیب 
بازیکنان پیش برون��د. وی افزود: همچنین 
پازل تاکتیکی تیم ما جور نبود و اس��تقالل 
روی نیمکت بازیکنان خوبی نداش��ت. اگر 
ما 9 مهاج��م را برای تیم جذب کردیم باید 
در توازن با آن هافبک هایی را هم به خدمت 
می گرفتیم. تیم ما از نداشتن بازیکنان کافی در 
خط میانی رنج می برد. در هر صورت این تیم 
نیاز به پاکسازی دارد و من هم به عنوان کسی 
که 70، 80 درصد موفقیت گذشته ام را به این 
باشگاه مدیونم از سقوطش به لیگ دسته یک 

ناراحت هستم. 

الل��ه حاکم��ی نائب رئیس فدراس��یون 
پزشکی جمهوری اسالمی ایران در همایش 
سراسری علمی پزشکی و ورزشی بانوان در 
دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان، با اعالم این 
مطل��ب گفت: یکی از مهمترین مش��کالت 
هیأت های پزش��کی به خصوص در بخش 
بانوان کم توجهی کادر برگزار کننده نس��بت 
به حضور پزش��ک در مس��ابقات اس��ت و 
حضور پزشک در کادر ورزشی جدی گرفته 
نم��ی ش��ود. وی با بیان اینک��ه عدم حضور 
پزشک در مسابقات بارها حادثه آفرین شده 
اس��ت، تصریح کرد: میزان مصدومیت ها به 
دلیل نبود حضور پزش��ک تشدید و غیرقابل 
جبران بوده اس��ت. حاکمی با اشاره به اینکه  
70 درص��د مصدومیته��ای ورزش��ی حین 
تمرینات ورزش��کاران است، گفت: بسیاری 
از هیأت های ورزشی به بهانه صرفه جویی 

و نداش��تن بودجه برای حق الزحمه پزشک، 
حضور پزشک را در برنامه های خود حذف 
می کنند، در حالیکه عدم آش��نایی مربیان به 
اصول درم��ان ابتدایی، کمکهای اولیه، مجهز 
نبودن سالن ها به خدمات پزشکی به نوعی 
در بروز و تشدید مصدومیت های ورزشکاران 
تأثیر نامطلوبی داش��ته است. وی خاطرنشان 
کرد: در بس��یاری از موارد ورزش��کاران یک 
روز یا دو س��اعت قبل از شرکت در مسابقه 
باید معاینه پزشکی شوند و بارها اتفاق افتاده 
که سالمتشان جهت حضور در مسابقه تأیید 
نشده و تیم با مشکل روبه رو شده است. وی 
مشکالت دیگر ورزش بانوان را نداشتن کارت 
خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: بازرسی 
دقیق از ورزش��گاهها، برخورد با مس��ئوالن 
هیأت ها و مربیان متخلف می تواند تأثیرگذار 
باشد. وی با اش��اره به اینکه تأمین پزشک و 

تجهیزات پزشکی برای درمان بانوان ورزشکار 
نقش بسیار مهمی دارد، تأکید کرد: مسئوالن 
براس��اس آمار ورزشکاران برنامه ریزی را در 
زمینه توزیع امکانات مدنظر قرار دهند. رئیس 
تربیت بدنی استان اصفهان هم در این نشست 
گفت: مسئوالن ورزشی و هیأت ها باید در هر 
دوره یک بازنگری جهت ارزیابی فعالیت های 
خود داشته باشند. رشید خدابخش افزود: این 
موضوع عالوه بر اینکه باعث شناخت نقاط 
قوت و ضعف هر مجموعه می ش��ود باعث 
به وجود آمدن نوآوری در مدیریت و اجرای 
آن نیز می ش��ود. وی اظهار داشت: با توجه 
به تعامل و حساس��یت کاری در هیأت های 
پزشکی توصیه می شود که آنان در این زمینه 
پیش گام شوند. گفتنی است در استان اصفهان 
50 پزشک و 100 پرستار آموزش دیده برای 
حضور در مسابقات ورزشی فعالیت می کنند.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بزرگساالن 
گفت: برای حضور در مس��ابقات انتخابی 
المپیک لندن، همه مدعی هستند و به همین 
دلیل نمی توان از حاال گفت در چه اوزانی 
شانس بیش��تری برای کسب سهمیه داریم. 
رضا مهماندوس��ت اظهار داشت: در حال 
حاضر 2 تیم ملی برای شرکت در مسابقات 
برون مرزی آماده کردیم، که هر 2 تیم تقریبًا 
در یک سطح هستند. به همین دلیل خیلی 
س��ریع می توانیم نفرات جایگزین در تیم 

داشته باشیم و مشکلی از این بابت نداریم. 
وی ادام��ه داد: هر چند من ب��ا تیم ملی به 
عربس��تان م��ی روم، اما در ته��ران نفرات 
اعزامی به مسابقات قزاقستان زیر نظر افالکی 
و مقانلو به تمرینات خود ادامه می دهند تا 
وقف��ه ای در روند آماده س��ازی آنها ایجاد 
نش��ود. سرمربی تیم ملی تکواندو در پاسخ 
به این سؤال که برای المپیک لندن، همچون 
دوره های گذشته ش��انس ما در میان کدام 
وزن بیشتر از دیگر اوزان است تصریح کرد: 

در حال حاض��ر در تمامی اوزان چهارگانه 
المپیکی، ش��انس کسب س��همیه داریم اما 
ابتدا باید ش��رایط حریفان و میزان آمادگی 
بازیکنان خود را بسنجیم، بعد در خصوص 
نفرات اعزامی به انتخابی المپیک نظر بدهیم. 
س��رمربی تیم ملی تکواندوی بزرگس��االن 
گفت: برای حضور در مس��ابقات انتخابی 
المپیک لندن، همه مدعی هستند و به همین 
دلیل نمی توان از حاال گفت در چه اوزانی 
شانس بیش��تری برای کسب سهمیه داریم.

خدابخش: 

برای موفقیت بودجه الزم است، ولی كافی نیست

رمضانی:
 باید استقالل اهواز را تیم سقوط کننده به لیگ دسته یک بدانیم 

کم توجهی به کادر پزشکی، مهمترین معضل هیأت های پزشکی 

سرپرست ذوب آهن:
 بازیکنان ما مثل کاسه چینی شده اند 

حضور دو بانوی پینگ پنگ باز اصفهانی
 در مسابقات جهانی

جا به جایی رکوردهای شنای نوجوانان ایران 
در مسابقات شهرکرد

  عابدزاده: 
خاطرات گذشته برایم زنده شد

رونالدینیو: 
جام جهانی بدون من بی مزه است

پاداش 3 هزار دالری برای تلفن همراه 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا

تأمین امنیت بازیهای جام جهانی 2010 
توسط وزارت دفاع آفریقای جنوبی 

سفر تیم ملی فوتبال به کانادا در هاله  ابهام

سرالکس فرگوسن، س��رمربی افسانه ای 
منچستریونایتد، طی نامه ای برای یک ایرانی 
مقیم انگلس��تان از ناصر حجازی، اس��طوره 
فوتبال ایران، احوالپرسی کرده و برای شفای 
او دعا کرده اس��ت. جاوید جعفری فراهانی، 
ایرانی مقیم انگلستان، نقطه آغاز ماجراست. 
او که از عالقه مندان پروپاقرص فوتبال است 
و در مس��ائل فنی هم دستی بر آتش دارد در 
حین تعطیالت دانشگاه و در پی تماشای بازی 
منچستریونایتد و چلس��ی در اولدترافورد به 

فکر ایجاد ارتباط حجازی و فرگوسن می افتد و به همین منظور به باشگاه منچستر می رود. 
تقاضای او س��اخت قطعه فیلمی کوتاه با حضور اعضای تیم منچس��تر و سرمربی شهیر آن 
اس��ت، که در آن همگی با زبان فارسی برای ناصرخان آرزوی سالمتی می کنند. گرچه این 
درخواست به دالیل موجهی عملی نشد اما مسئول رسانه ای باشگاه به اطالع این ایرانی خوش 
ذوق  رساند که سرالکس شخصاً نامه ای برای اسطوره فوتبال ایران نوشته است. حجازی که 
در دوران اوجش سابقه حضور در تمرینات منچستر را داشته در این نامه با احوالپرسی گرم و 
احساسات فوق العاده فرگوسن مواجه شده است. این نامه احتماالً با پاسخ ناصر حجازی هم 

روبه رو خواهد شد. متن نامه محبت آمیز فرگوسن به این شرح است:
ناصر عزیز!

من از جاوید جعفری فراهانی نامه ای دریافت کردم و باید بگویم که وقتی شنیدم حال شما 
خوب نیست متأسف شدم. به این فکر افتادم که پیغام بازیکنان و دستیارانم را برسانم. 

دوست دارم بدانی که همه جا به فکر تو هستیم. شخصاً به خاطر همه فداکاری ها و تالش هایت 
برای باشگاه تشکر می کنم. این فداکاری ها بسیار ارجمند است. می دانم که ماه های اخیر را به 

سختی پشت سر گذاشتی، اما مطمئن باش که با دعاها و افکار ما آرامش پیدا خواهی کرد.

نامه الکس فرگوسن به ناصر حجازی 

چهره سرشناس فوتبال آلمان در مراسم 
معرفی توپ فینال جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی درشهر هرتسکوگن اونراخ گفت: تیم 
ملی فوتبال آلمان به رغم مش��کالت موجود 
می تواند در جمع 4 تیم برتر این رقابتها قرار 
گی��رد. بکن بائر گفت: تیم ملی فوتبال آلمان 
به حد کافی با ثبات است، که به رغم وجود 
تیم های خوبی مانند اس��پانیا و برزیل بتواند 
نتیجه 4 س��ال پیش را تکرار کند. وی با بیان 
اینکه تیم های اس��پانیا و برزیل در این دوره 

از مس��ابقات بسیار خوب هستند، افزود: آلمان تیم قدرتمندی است و از شانس حضور در 
نیمه نهایی برخوردار است. چهره سرشناس فوتبال آلمان در عین حال ابراز امیدواری کرد 
که در فینال جام جهانی 2010 آلمان با آفریقای جنوبی بازی کند، ولی با این وجود معتقد 
است، که تیم میزبان توان الزم را برای رسیدن به فینال ندارد. کارلوس آلبرتو پریرا، سرمربی 
تی��م آفریقای جنوبی، نیز در واکنش به این س��خنان قیصر گفت: م��ن امیدوارم که رویای
 بکن بائر برآورده ش��ود. پیش از این یوآخیم الو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، از وجود 
برخی مشکالت بزرگ در این تیم در آستانه جام جهانی ابراز نگرانی کرده بود. وی نیمکت 
نش��ینی برخی بازیکنان خط حمله و عدم در اختیار داش��تن تعداد دیگری از آنان به دلیل 
حضور در فینال جام حذفی و جام باشگاههای اروپا را از جمله این مشکالت بزرگ برای 

تیم آلمان در جام جهانی عنوان کرده بود. 
 تیم ملی فوتبال آلمان روز 13 می )23 اردیبهش��ت( در شهر آخن در دیداری دوستانه 
به مصاف تیم مالت می رود و بعد از این دیدار نیز با تیم های ملی مجارس��تان و بوس��نی 
قبل از جام جهانی دیدار می کند. آلمان با تیم های استرالیا، صربستان و غنا در جام جهانی 

2010 همگروه است. 

بکن بائر: 
تیم ملی آلمان می تواند در جمع 4 تیم برتر 

جام جهانی قرار گیرد 

  همکاري استیل آذین و استقالل
در فصل نقل و انتقاالت

در تمامی اوزان 4 گانه المپیک شانس کسب مدال داریم
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز
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حداکثر
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قیمت طال )تومان(
27850هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
284000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
274000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10101012دالر امریکا
13561359یورو

266269ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: در حال 
برنامه ریزی برای توسعه سینما هستیم و قصد داریم 
با برنامه ریزی های صورت گرفته سالن های سینما را 
افزایش داده و از امکانات موجود اس��تفاده کنیم. به 
گزارش فارس، س��ید محمد حسینی وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی درباره اظهارنظرهایی که درباره 
اکران نش��دن فیلم های س��ینمایی چند روزی است 
مطرح می ش��ود، اظهار کرد: صحبت ها که پیرامون 
این نمایش فیلم ها تنها در جشنواره ها از این به بعد 
امکانپذیر خواهد بود و فیلم های س��ینمایی فرصت 
اک��ران عمومی پی��دا نخواهند کرد، ب��ه هیچ عنوان 
صح��ت ندارد. وی افزود: طبق روال گذش��ته تمام 
فیلم ها هم در جش��نواره شرکت خواهند کرد و هم 
به اک��ران عمومی درمی آیند. البت��ه این احتمال هم 
وج��ود دارد که برخی از فیلم ه��ا امکان حضور در 
جشنواره را داشته باشند، اما نمایش آنها برای عموم 
مصلحت نباش��د و فاقد آن ویژگی های الزم باشد؛ 
زیرا ضوابطی که مدنظر و عرف سینما در جمهوری 
اسالمی است، رعایت نکرده باشند. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اظهار کرد: ما این توان و برنامه ریزی 
را داریم که در طول س��ال حداقل 60 فیلم س��اخته 
و در جش��نواره به نمایش درآوریم. این ظرفیت هم 
در سینما وجود دارد که بتوانیم بیشتر این فیلم ها را 

ب��ه اکران عمومی در آوری��م. وی افزود: ما در حال 
برنامه ریزی برای توسعه سینما هستیم و قصد داریم 
با برنامه ریزی های صورت گرفته سالن های سینما را 
افزایش داده و از امکانات موجود اس��تفاده کنیم، که 
همواره افراد عالقه مند بتوانند در س��الن های سینما 
حضور پیدا کنند، نه این که بخواهیم مانع از نمایش 
و پخش فیلم ها به صورت عمومی شویم. وی درباره 
تکلیف تصدی گری ارکستر ملی توسط دولت گفت: 
معاونت هنری وزارت ارشاد هم اکنون کار خود را در 
این حوزه آغاز کرده است و به تازگی هم جلسه ای با 
خانه موسیقی درباره وضعیت ارکستر ملی داشتیم تا 
این موضوع بررسی شود. حسینی در عین حال اظهار 
کرد: البته بنای دولت بر این است که تصدی گری در 
دول��ت کاهش پیدا کند. در وزارت ارش��اد هم این 
سیاست را دنبال می کنیم تا خود هنرمندان و فعاالن 
ای��ن عرصه کار خود را ش��روع کنن��د و ما هم آنها 
را حمای��ت خواهیم ک��رد. وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی تصریح کرد: ما اگر در جایی ببینیم که بخش 
خصوص��ی این امکان را ندارد که مش��کالت خود 
را برط��رف کند، آن را حمایت خواهیم کرد. درباره 
ارکستر ملی و تصدی آن هم وضع به همین صورت 
است. وی درباره ممیزی های کتاب و سانسورهایی 
که در این زمینه وجود دارد، گفت: اگر نویس��نده و 

ناشرهای ما در این حوزه مشکلی دارند، می توانند به 
صورت موردی مباحث خود را مطرح کنند و ما هم 
پس از بررس��ی های الزم به آنها پاسخ خواهیم داد. 
سید محمد حسینی یادآورش��د: ما در حوزه کتاب 
افراد متخصصی داریم که در حوزه تخصصی خود، 
کتاب هایی که برای چاپ درخواست صدور مجوز 
کرده اند را بررس��ی می کنند. به طور مثال اگر کتابی 
در حوزه جنگ و دفاع مقدس باشد، افرادی از بنیاد 
حف��ظ آثار و ارزش های دفاع مق��دس به ما در این 
زمین��ه کمک می کنند تا مواردی که در کتاب مطرح 
ش��ده منطبق با واقعیت های جنگ و آن دوران باشد 
و اگر مواردی نیاز به اصالح باشد، نویسنده و ناشر 
باید برای رفع مش��کل آن اقدام کنند. وی ادامه داد: 
حال ممکن اس��ت فردی بر روی نواقص کار خود 
اصرار داش��ته باش��د، که در این ص��ورت نمی توان 
برای چ��اپ آن اقدام��ات مؤثری انج��ام داد، زیرا 
مطالبی که در کتاب آنها عنوان ش��ده است براساس 
واقعیت نیست و یک جانبه عمل کرده اند. البته ما بر 
طبق وظیفه ای که داریم س��عی می کنیم تا اشتباهات 
موجود را گوش��زد کنیم، اما اگر بع��د از مدتی این 
اشتباهات دوباره در کتاب های بعدی این افراد تکرار 
ش��د، برای چاپ کتاب هایی که ای��رادات متعددی 
دارد، سخت گیری های بیشتری صورت می گیرد.

مراسم تودیع و خداحافظی مدیر شبکه ایران، 
در اس��تودیو شماره یک س��اختمان رادیو برگزار 
ش��د. به گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومی 
رادی��و ای��ران، در این مراس��م مهن��دس صوفی 
معاونت صدای جمهوری اس��المی ایران، درباره 
نقش و اهمیت این رس��انه گف��ت: امروزه رادیو 
به عنوان یک رس��انه پوی��ا و صمیمی، نقش مهم 
و تعیین کننده ای را در تحوالت اجتماعی، داشته 
اس��ت که در تحقق این تأثیرگذاری، نقش آفرینی 
و توسعه فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
نیروی انس��انی بالنده که س��تارگان درخشان این 
رسانه هستند، نقشی به س��زا را ایفا می کند که در 
این میان نباید نقش و تأثیر مدیران و اش��خاصی 
ک��ه در زمان های مختلف، با ف��داکاری و تالش 
ش��بانه روزی، همه آرامش خود را برای توسعه و 
رونق این رسانه عظیم صرف کرده اند را به حیطه 
فراموشی سپرد. وی در ادامه ضمن اشاره به جایگاه 
ارزنده دکتر علیرضا نوری در رادیو تصریح کرد: 
دکتر نوری مدیر شبکه ایران، با صداقت، سالمت، 

تواضع و فروتنی و در عین حال با درک ش��رایط 
حساس پانزده سال گذش��ته عرصه های مختلف 
مدیریت را آغاز کرد و به عنوان مدیر موفق رادیو 
جوان و ایران، خدمات ارزنده و تأثیرگذاری را به 
انجام رس��اند. مهندس صوفی درباره ویژگی های 
مدیر ش��بکه ایران نیز گفت: سرعت عمل و دقت 
در کار، یکی از فاکتورهایی اس��ت که دکتر نوری 
در زم��ان مس��ئولیت خود در رادی��و به آن توجه 
بس��یار زیادی کرد، به طوری که وی در سال 88 
همزم��ان با ب��روز حوادث و اتفاق��ات فراوان در 
کشور، توانست متناسب با شرایط خاص جامعه، 

اقدام به برنامه سازی کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: تعامل س��ازنده با بدنه، 
مدی��ران و برنامه س��ازان را می ت��وان از دیگ��ر 
خصوصیات بارز دکتر نوری به حس��اب آورد. به 
عبارت دیگر علیرضا نوری از آن دس��ته مدیرانی 
است که از پیشنهادات و نظرات همکاران استقبال 
فراوان��ی می کن��د. معاون��ت ص��دای جمهوری 
اس��المی ایران، در پایان س��خنانش خاطرنش��ان 

کرد: رادیو در حال حاضر در طول روز سیصد و 
پنجاه ساعت برنامه تولید می کند، که اگر برنامه ای 
بدون نظارت پخش شود، منجر به ایجاد حوادث 
ناگواری می شود. از این رو در این زمینه نیز دکتر 
نوری ب��ر کلیه برنامه ها نظارت صحیح و به جایی 
داشته اس��ت. در ادامه این مراسم، علیرضا نوری 
مدیر ش��بکه ایران، ضمن قدردانی از تالش کلیه 
همکاران افزود: م��ن در تمام مدت فعالیت خود 
در بخ��ش مدیریتی رس��انه، اس��اس کار خود را 
بر ن��گاه توأم با تفکر در امان��ت الهی نهادم. چرا 
که به عقی��ده من مدیران و کس��انی که مدیریت 
برنامه های خود را بر عهده دارند، برای رس��یدن 
به س��رمنزل مقصود، باید در راه اهداف الهی قدم 
بردارند. وی در پایان س��خنانش خاطرنشان کرد: 
ما باید ن��گاه کرامت مدار به زیردس��تان، مردم و 
کارگزاران داشته باشیم، چرا که هیچ فردی بر فرد 
دیگ��ر برتری ندارد، از این رو برنامه س��ازان باید 
در حیطه برنامه س��ازی، مناف��ع جمع را جایگزین 

فرد کنند.

کالم نور
امام رضا )ع(:

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق ترین و لطف ترین آنها نسبت به اهل خویش است. 

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

زخمی شده بود. پایش را گچ گرفته بودند و توی 
بیمارستان مریوان بستری بود. بچه ها لباس هایش 
را شس��ته بودند. خبردار که شد، بلند شد برود 
لباس های آنها را بش��وید. گفت��م: برادر احمد، 
پاتون رو تازه گچ گرفتن. اگه گچ خیس بش��ه، 

پاتون عفونت می کنه. گفت: هیچی نمی شه.

رف��ت توی حمام و لب��اس همه بچه ها را 
شست. نصف روز طول کشید. گفتیم: اآلن 
تمام گچ نم برداش��ته و باید عوضش کرد. 
اما یک قطره آب هم روی گچ نریخته بود. 
می گفت: مال بیت المال بود، مواظب بودم 

خیس نشه.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

»میزگرد هفته« عنوان برنامه تحلیلی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری این برنامه به 
تهیه کنندگی نایب صالحی با رویکرد بررسی و تحلیل مسائل اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي در اس��تان با حضور کارشناس��ان به منظور شفاف سازی و رسیدن به 
راه حلی مناس��ب پخش می شود. میزگرد هفته شامل بخش های گفتار مجري، 
کارشناس و موسیقي روزهای سه شنبه به مدت 30 دقیقه به روی آنتن می رود.

»بچه ها سالم« برنامه ای است که در صدای مرکز چهارمحال و بختیاری 
ویژه کودکان تهیه و پخش می شود. 

به گزارش روابط عمومی صدا و س��یمای مرک��ز چهارمحال و بختیاری  
در این برنامه مطالب آموزش��ی مورد نیاز گروه س��نی 7 تا 12 سال به شکلی 

جذاب همراه با شعر و داستان و نمایش برای کودکان پخش می شود.  
بخش های مختلف این برنامه ش��امل گفتار گوینده درمورد یک موضوع 
خاص، نمایش، گزارش، موسیقی و ترانه ها ی کودکانه، گشت و گذار)معرفی 
جاذبه های دیدنی و تاریخی استان( قصه های شیرین، زنگ دانایی، بازی های 

محلی و ستاره ها)معرفی بزرگان استان و کودکان موفق( است.
»بچه ها س��الم« به تهیه کنندگی شهرزاد شاهس��مندی روزهای زوج از 
س��اعت 10:40 دقیقه تا 11 از ش��بکه اس��تانی صدای چهارمحال و بختیاری 

پخش می شود.

رئیس س��تاد برگزاری برنامه های دهه فجر اس��تان از انتخاب برترین کمیته 
فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان، علی گرجی 
گفت: نظر به برگزاری موفق برنامه های سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اس��المی با همت بلند و تالش ارزنده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان به عنوان کمیته برتر معرفی شد.
شایان ذکر است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با 80 برنامه شاخص 

فرهنگی و هنری عمده برنامه های خود را در ایام اهلل دهه فجر برگزار کرد.

زاینده رود
منتقد نقاشی و عکس

خط، منحنی، سایه، سیاه، سپید... چه استادانه همه 
چیز کنار هم نشس��ته اند. با دیدن چند تابلوی اول، 
به خوبی می توان به قدرت دس��ت طراح پی برد. در 
عین س��ادگی، همه حرکتها ثبت شده است. چند 
خط س��اده، تصوری را می س��ازد، که به خوبی 
گویای همه جزئیات اس��ت. گویی طراح پس از 
ی��ک نگاه دقیق و موش��کافانه، خطوط اضافی را 
حذف، و از هر صحنه تنها آنچه مورد نیاز اس��ت 
را به ثبت رس��انده. دو دایره و یک خط ش��ما را 
به یاد چه می اندازد؟! یک دوچرخه! دختری که 
دوچرخه س��واری می کند! این چه اعجازی است 
که از پی یک طرح س��یاه و سپید و ساده � بدون 
آنکه چیزی از جزئیات صورت مش��خص باشد، 
من بیننده، ش��ادابی و س��ر زندگ��ی دختر بچه و 
سرخوش��ی او از یک بازی پر تحرک را احساس 

میکنم! این ششمین نمایشگاه انفرادی »علی قطبی« در زمینه طراحی است. وی افزون بر بیست سال 
است که به شکل حرفه ای در این زمینه فعالیت دارد. در این نمایشگاه مجموعه ای از طراحی های 
»حالت« با خطوطی آزاد و بیانی غیر توصیفی به نمایش در آمده است. این آثار بیشتر بر جنبه های 
زیبا شناختی و اصول و مبانی هنرهای تجسمی، خصوصًا ارزشهای خطی تأکید دارد. قطبی این نوع 

طراحی حالت )با خطوط آزاد( را از ویژگیهای شخصی خود می داند.

    حامد قصری 
 کتابخانه مرکزی و گالری شماره یک آن با آثار  »نگارگری« احمد سرائیان کار خود را آغاز 
می کند. حسن زرین نقش، نمایشگاه نقاشی خود را در گالری شماره دو کتابخانه به دید عموم 

می گذارد، نقش خانه حوزه هنری آثار نقاشی منیزه ثابت را در دل خود جای داده و نگارخانه کوثر 
نمایشگاهی تحت عنوان نقاشی آبرنگ آثار مصطفی شعرباف را دارد.

نمایشگاه طراحی آثار علی قطبی 
در نگار خانه آپادانا اصفهان

در طول یکس��ال گذشته بیش از 27 ایستگاه کتاب در 27 مرکز بازپروری و 
ترک اعتیاد در سطح استان اصفهان برپا شده است.

اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان به منظور گسترش فرهنگ 
مطالعه در جامعه به خصوص در بین قش��ر آس��یب پذیر اجتماعی با همکاری 
محمدعلی جمشیدی، رئیس هیأت مدیره انجمن خیرین بهبودی ندای سالمت، 
سرهنگ مختار دوس��تی و سردار صدرالس��ادات فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نسبت به راه اندازی 
و افتتاح 27 ایستگاه کتاب در مراکز بازپروری و ترک اعتیاد و نیز در محل شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدام کرده است.
این مراکز که با تهیه و تجهیز امکانات توسط شورای مبارزه با مواد مخدر استان 
و اهداء کتاب توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان فعالیت خود را 
آغاز کرده، مورد استقبال جوانان و بیماران این مراکز قرار گرفته اند که همین امر 
موجب ادامه راه اندازی بیشتر این ایستگاه ها توسط اداره کل کتابخانه های عمومی 

استان اصفهان با همکاری انجمن خیریه بهبودی ندای سالمت شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان از برگزاری پنجمین جشنواره 
شاهنامه خوانی و نقالی در 22 اردیبهشت سال جاری در لردگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان داریوش 
رضوانی گفت: جش��نواره شاهنامه خوانی و نقالی در سال همت مضاعف و 
کار مضاعف با همکاری انجمنهای ادبی و موس��یقی استان 22 اردیبهشت در 
شهرستان لردگان برگزار خواهد شد. وی افزود: کلیه شاهنامه خوانان و نقاالن 
می توانند لوح فشرده تصویری از اجرای بندهایی از شاهنامه را به همراه یک 
قطعه عکس 3×4 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. وی آخرین مهلت ارسال 
اثر به جشنواره را 15 اردیبهشت 89 اعالم و تصریح کرد: حداقل زمان اجرای 
شاهنامه خوانی باید 15 دقیقه بوده و از کیفیت الزم برخوردار باشد. رضوانی 
خاطرنش��ان کرد: اختتامیه این جشنواره 22 اردیبهشت با حضور میهمانانی از 
استانهای خوزس��تان، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و اصفهان در شهرستان 

لردگان برگزار می شود.

در س��ومین نشس��ت از سلس��له نشس��ت های نقد شعر س��وره، کتاب 
»بی خوابی عمیق« توسط حمیدرضا شکارسری نقد و بررسی  شد. بی خوابی 
عمیق اولین مجموعه ش��عر محمد مهدی س��یار است که شعرهای این شاعر 
جوان را از دوره دبیرس��تان تا امروز شامل می شود. این کتاب شامل 50 شعر 
در قالبهای کالس��یک و نو اس��ت و اش��عاری با مضامین آئینی، اجتماعی و 
آزاد را در بر می گیرد. س��یار با این ش��عرها مقام اول بخش کالس��یک را در 
جش��نواره بین المللی شعر فجر سال 87 به دس��ت آورده است. در دو جلسه 
قبلی این سلس��له نشستها مجموعه اشعار »ذکر مضامیر« سروده حافظ ایمانی 
و »میخانقاه« سروده زهیر توکلی با حضور اسماعیل امینی، عبدالرضا موسوی، 
بیژن ارژن و محمد فرخانی نقد و بررسی شدند. همچنین دو جلسه بعدی این 
نشست ها به نقد و بررسی »به جرم شعر« سروده علی حاجتیان و »بادبادکهای 
دیار مادری« س��روده اصغر معاذی اختصاص خواهد داشت. سعید بیابانکی 
و س��عید میرزایی مجموعه شعر »به جرم ش��عر« را مورد نقد قرار می دهند و 
نشست نقد »بادبادک های دیار مادری« با حضور اسماعیل امینی و حمیدرضا 

شکارسری برگزار می شود.

چاپ چهارم کتاب ایرج خس��ته است نوش��ته داوود امیریان تولید دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب تهران، 
عرضه می ش��ود. به گزارش ایرنا، ایرج خس��ته است، یک کتاب طنز است 
که اولین بار در سال 1371 برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده و 

راوی داستان پسری به نام ایرج است.
 این کتاب در سال 73 منتشر و در همان سال سه بار تجدید چاپ شد، 
ولی از سال 73 تاکنون دیگر تجدید چاپ نشده و قرار است چاپ چهارم 
این کتاب توس��ط انتشارات سوره مهر در بیست و سومین نمایشگاه کتاب 

تهران عرضه شود.
 از داوود امیری��ان، تاکنون کتاب های متعددی چاپ ش��ده که از جمله 
آنها می توان به دو کتاب »رفاقت به سبک تانک« و »فرزندان ایرانیم« اشاره 
کرد. این دو کتاب که از جمله کتاب های طالیی انتشارات سوره مهر است، 
بارها تجدید چاپ شده اند. عنوان نشان کتاب طالیی، برای کتابهایی به کار 

می رود که جوایز معتبری را کسب کرده  باشند.

در گالری ها چه می گذرد؟

در سال 88:
راه اندازی بیش از 27 ایستگاه کتاب در 

مراکز بازپروری و ترک اعتیاد

لحظاتی سرگرم کننده در رادیو 
برای کودکان در »بچه ها سالم«

تحلیل مسائل استان در »میزگرد هفته« 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهار محال و بختیاری، 
برترین کمیته دهه فجر

پنجمین جشنواره شاهنامه خوانی و 
نقالی در لردگان برگزار می شود

»ایرج خسته است« نقد »بی خوابی عمیق« توسط شکارسری
به نمایشگاه کتاب عرضه می شود

نطنز- روستای طامه  عکس روز

مراسم خداحافظی علیرضا نوری با رادیو ایران برگزار شد
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فاطمه سلیمانی
 منتقد نقاشی و عکس 

 نوشته اول نمایشگاه را که خواندم، دانستم که 
نویسنده آن نباید راحت و بی دغدغه باشد. تابلوی 
اول درگیرم کرد. هیچ چیز مش��خصی در آن نبود. 
انسان، شیء، طبیعت، حتی خطوط مشخص! رنگ 
بود و منحنی و خط��وط در هم. مثل یک درگیری 
فکری، مثل یک آش��فتگی. ت��ار عنکبوتی رنگین، 
تنی��ده در دل اثر. جلوت��ر رفتم. م��دام کلماتی در 
ذهنم روش��ن و خاموش می ش��د: بره��وت، عدم، 
هبوط، سرگش��تگی.... انس��ان بود ولی انگار نبود. 
فقط می توانس��تی حدس بزنی که انس��ان است، نه 
چیزی بیشتر. اینکه مرد است یا زن، کودک است یا 
بزرگ، پیر است یا جوان؟! هیچکدام مشخص نبود؛ 
بدن بود، تنها جس��م، نه حتی اندام کامل، اس��کلت 

بود. دس��ت، پ��ا، جمجمه، دنده ه��ا. یک درگیری 
مدام را به ذهن متبادر می کرد. انگار کن که انس��ان 
در برهوتی پر قید و بند اس��یر اس��ت و راه رهایی 
ندارد. به نیمه های نمایش��گاه رسیده بودم که لپ 
تاپ روش��ن توجهم را جلب ک��رد. طرح هایی به 
صورت اس��الید در حال نمایش بود. چقدر قوی و 
متنوع. قبطه خوردم به طراح که چه خوب آنچه در 
ذهن دارد به تصویر نزدیک می کند. باید با او سخن 
می گفتم. چه صمیمانه کنارم نشست و چه صادقانه 
برایم توضیح داد. وی دانش آموخته ادبیات انگلیسی 
از دانشگاه مشهد است »اگر چهار سال در دانشگاه 
زبان خواندم، اما بیش از ده سال است که نقاشی کار 
کرده ام. زندگی من، حرفه ام، همه چیزم نقاشی شده 
است« او برایم گفت که »نزد استادان زیادی نقاشی 
را آموختم و پس از اینکه از نظر تکنیک قوی شدم، 

با توجه به عالقه زیادی که به آناتومی داشتم، شروع 
به کار کردم. بعد از مدتی نزد استاد میخک رفتم و او 
به من گوشزد کرد که نقاشی و هنر تنها حس و بازی 
با آن نیست، بلکه باید مسائلی را هم در آن گنجاند. 
م��ن با توجه به این حرف یکس��ال تمام کار کردم. 
چیزی نزدیک به دو هزار طرح متفاوت از دس��ت 
زدم و از آن مفهومی غیر از گذاش��تن و برداش��تن 
بدست آوردم. با بچه های ناشنوا مراوده داشتم، آنها 
که دس��ت را به  عنوان یک زبان به کار می برند. کم 
کم دس��تها و به  خصوص انگش��تان برایم بافت به 
خصوصی را به وجود آورد، سپس در این فرم هایی 
که به دست آوردم و شخصی شدند، فیگور را اضافه 
کردم و حاصل این شد که مشاهده می کنید.« وقتی 
از نمایشگاه خارج می ش��دم، حس کردم که انسان 
هنوز از قید و بندهایی که اسیر آن است، رها نشده.

نقاشی برای من یک مکاشفه است
به بهانه نمایش آثار طلوع ذبیحی در نقش خانه حوزه هنری

فرهنگ و هنر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توسعه سینما و بهبود وضعیت نشر 
دو دستاورد جديد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی


