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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
سالم سازی منطقه و اقتدار 

دنیای اسالم راهی 
جز وحدت ندارد

آیت اهلل محمدرضا ناصری در خطبه های نماز 
جمعه شهرکرد با تبریک فرارسیدن میالد پیامبر مکرم 
اس��الم، حضرت محم��د )ص(، و هفته وحدت به 
همه مسلمانان جهان افزود: آنچه عامل و مایه اقتدار 
و عزتمندی اسالم در دنیا می شود، همین وحدت و 

اتحاد مسلمانان در گوشه و کنار دنیاست...    

استاد رضا نور بختیار 
از یک عمر فعالیت هنری 

خویش سخن گفت
من رضا نور بختیار، عکاسی را در سال هایی 
که وارد دبیرستان سعدی شدم آغاز کردم. اصفهان 
آن س��ال ها تا این حد وس��یع نبود، کوچک بود، 
احساس می کردی زمانی که وارد شهر می شوی 
تا بعدازظهر همه را دیده ای، با یک دوربین کداک 
ابتدایی شروع کردم، و من نیز همانند تمام بچه ها 
در آن سن و س��ال نمی دانستم کاری را که شروع 
کرده ام تا پایان ادامه می دهم یا نه؛ اما بعد از گرفتن 

چند عکس عال قه ام دو چندان شد ...    

مس��ئول کمیته حفظ محیط زیس��ت ش��ورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه برنامه آتی ش��هرداری برای کاهش 
آالینده ها در ش��هر اصفهان اعمال محدودیت  برای تردد 
خودروها در س��طح شهر اس��ت، گفت: شهر اصفهان به 
دلیل داشتن بافت تاریخی برای حمل و نقل درون شهری 
از لحاظ استفاده از اتوبوس محدودیت هایی دارد که این 

مش��کل با راه اندازی متروی این ش��هر و بهره برداری از 
خط جنوب به شمال آن رفع می شود. 

وی اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه70 درصد 
آلودگی های ش��هر اصفهان ناش��ی از ت��ردد خودروهای 
فرس��وده است، محدودیت تردد خودروهای شخصی در 

برخی از محدوده های شهر اعمال می شود. 

فتح اهلل معین بیان داش��ت: با توجه ب��ه قرار گرفتن در 
موقعیت جغرافیایی خش��ک و در حاش��یه کویر و کمبود 
فضای س��بز در ش��هر، آلودگ��ی هوا در ش��هر اصفهان در 
سال های گذش��ته افزایش چشمگیری داشته است. مسئول 
کمیته حفظ محیط زیست شورای شهر اصفهان ادامه داد ...
ادامه در صفحه4

تردد خودروهای فرسوده
عامل 70 درصد آلودگی هوای اصفهان 

جنبه معنوی موضوعات تخصصی را 
فراموش کرده ایم 

همای��ش  در  بمانی��ان  دکت��ر 
تخصصی تعمی��ر و نگهداری ابنیه و 
تونل مشترک تأسیسات شهری که به 
میزبانی اصفهان برگزار ش��د با اظهار 
تأسف از فراموش شدن جنبه معنوی 

در رشته های تخصصی داخلی گفت: بناهای ماندگار اصفهان خود نوعی سازه 
شهری بوده اند اما معماری آنها را طراحی کرده و ساخته که به همه وجوه و 

کاربردهای گوناگون یک بنا توجه داشته است ...

آغاز هفته وحدت
مبارک باد

خطیب نماز جمعه تهران: 
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن، 
قدرت نمایی ملی بود

سر مربی الشباب:
 از تساوی با سپاهان راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال الشباب عربستان 
گفت: س��پاهان تیم قدرتمندی است 
و از نتیج��ه تس��اوی براب��ر این تیم 
خوش��حالم. جیم��ی پاتچیکو بعد از 
تس��اوی  یک - یک مقابل س��پاهان 

در نشس��ت خبری اظهار داش��ت: الش��باب با برنام��ه ریزی های ویژه 
وارد میدان ش��د. همان گونه که قبالً اشاره کرده بودم تیم سپاهان به عنوان 
قدرتمندترین تیم ایرانی کامالً فنی و تاکتیکی بازی می کند و توانست نمایش 

خوبی را در ریاض از خود نشان دهد ...

خطیب جمعه اصفهان :
ملت ایران خواهان ماندن 

زیر پرچم والیت است
 ام��ام جمعه موقت اصفهان گفت :  ملت ایران 
در مناس��بت ها و راهپیمایی نهم دی و 22 بهمن 
نش��ان داد که می خواهد زیر پرچم والیت بماند. 
حجت االس��الم » محمد تقی رهبر« درخطبه های 
نمازجمعه اصفهان که درمیدان امام )ره( این شهر 

برگزار شد، افزود ... 

ورزش

شهرستانها

)نوبت دوم( 

ــان در نظر دارد پروژه های عمرانی  ــتان اصفه اداره کل تربیت بدنی اس
ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان 
ــایت ــه می توانند به آدرس س ــرایط مناقص ــرای گرفتن مدارک و ش ب

 www.esfahansport.ir مراجعه نمایند.  همچنین پیمانکاران موظف هستند 
قبل از تکمیل اسناد مناقصه از محل و موقعیت پروژه بازدید بعمل آورند.

1- تکمیل سالن دهسرخ مبارکه               2- تکمیل سا لن  جزه
3- تکمیل سالن آقایان دهاقان

4- تکمیل سالن ورزشی باسا 1 )شهید بهشتی شاهین شهر(

آگهـی مناقصه

آگهـی مناقصه
ــر دارد  ــان در نظ ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
ــطح  ــگر آلودگی هوا در س ــو نمایش ــدادی تابل ــب تع ــاخت و نص س
ــذا از  ــد ل ــذار نمای ــه واگ ــق مناقص ــتان را از طری ــتانهای اس شهرس
ــور را  ــاخت تابلوهای مذک ــی س ــی و علم ــوان فن ــه ت ــرکتهایی ک ش
ــه حداکثر  ــت مدارک مناقص ــردد جهت دریاف ــد دعوت می گ دارن
ــان، میدان الله،  ــانی: اصفه ــت اداری 88/12/12 به نش ــا پایان وق ت

اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، آزمایشگاه هوا مراجعه نمایند.
شایان ذکر است پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود  

)نوبت دوم( 

روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

شهرستانها

شهرستانها

فرهنگ و هنر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
م الف: 17125 

ف
دی

ر

رشتهمحل اجراعنوان

1
برگزاری نمایش و فروش 

صنایع دستی و سوغات
شهرکرد – پارک الله

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

2
برگزاری نمایش و فروش 

صنایع دستی و سوغات
شهر سامان – پل زمانخان

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

3
برگزاری نمایش و فروش 

صنایع دستی و سوغات
بروجن – پارک ملت

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

4
برگزاری نمایش و فروش صنایع 

دستی و سوغات

لردگان – چشمه برم – 

اول جاده خوزستان

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

5
برگزاری نمایش و فروش 

صنایع دستی و سوغات

فارسان – فلکه گوجان – 

پارک ساحلی

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

6
برگزاری نمایش و فروش 

صنایع دستی و سوغات

چلگرد – آبشار کوهرنگ – 

چشمه دیمه

انواع رشته های صنایع دستی و 

سوغات محلی 

فراخوان ایجاد بازارچه های صنایع دستی
 استان در ایام نوروز

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در اجرای کاهش 

تصدی گری و همچنین حمایت از تولیدات بخش خصوصی و تعاونی های صنایع دستی استان، برگزاری بازارچه های 

نمایش و فروش صنایع دستی و سوغات در ایام نوروز باستانی 89 را در مناطق زیر واگذار نمایند.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری  

بدینوسیله به اطالع می رساند اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند تقاضاهای خود را همراه با سایر مدارک 
مثبته از تاریخ 88/12/5 بمدت یک هفته به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واقع 

در شهرکرد انتهای خیابان فارابی روبروی هتل آزادی ارسال نمایند.
شایان ذکر است حداکثر تاریخ تحویل اسناد 88/12/12 می باشد.

تقاضاهای ارسال شده بررسی گردیده و حائزین شرایط برگزاری بعنوان مجری اجرای طرح معرفی می گردند.
اجرای طرح طبق دستورالعمل اجرایی این اداره کل انجام می گردد و کارشناس معاونت صنایع دستی ناظر و 

تأیید کننده حسن انجام آن می باشد.
کلیه هزینه های اجرای طرح بر عهده متقاضی تأیید شده و نهایی توسط این اداره کل می باشد.

این اداره کل صرفًا متعهد به اخذ مجوز – انجام سایر هماهنگی ها و معرفی متقاضی به مراجع ذیربط می باشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند حداکثر برای دو منطقه متقاضی شوند.

هدف دولت، تسهیالت 80 درصدی 
مسکن مهر

وزیر مس��کن و شهرس��ازی 
گفت: هدف دولت تأمین تسهیالت 
75 تا 80 درصدی مس��کن مهر با 
نرخ سود حداکثر 12 درصد است. 
علی نیک��زاد در حاش��یه هفتمین 
جش��نواره روز ملی مهندس��ی در 

جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت تالش می کند نرخ سود در بخش مسکن 
مهر از این میزان پایین تر باشد، افزود: امیدواریم سال آینده سال شکوفایی 
مسکن دار شدن مردم باشد و کارهای بزرگی را برای تأمین مسکن مردم در 

شهرها و روستاها انجام دهیم ...
سراسری



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

بع��د از باره��ا و باره��ا توصی��ه ب��ه
 عالقه مندان تشرف به عتبات عالیات برای 
س��فر در قالب کاروانهای رسمی و پرهیز 
از س��فرهای انفرادی به جهت مس��ائل و 
مش��کالت عدیده ای که برای آنها در پی 
داشت، سرانجام ستاد عالی هماهنگی امور 
زائران تصمیم به ممنوع ساختن سفرهای 
انفرادی به عراق گرفت.براین اساس نیروی 
انتظامی مکلف است به هیچ فردی جز در 
قالب کاروانهای رسمی اجازه عبور از مرز 

برای سفر به عراق را ندهد.
عدم اعتنا به توصیه ها و س��فارش ها 
برای خودداری از سفر به عراق به صورت 
انفرادی، با نهایت تأسف حوادث و وقایع 
دردناکی مانند ش��هادت ش��ماری از این 
زائران، بازداش��ت آنها توسط نیروی های 
اشغالگر،  در دام قاچاقچیان انسان افتادن و 
نیز مسائلی مانند آوارگی در شهرهای عراق 
و در خوش��بینانه ترین وضعیت، س��فری 
بدون هیچ گونه خدمات و امکانات رفاهی 
را در پی داشت.در سالهای اخیر عالوه بر 
مسائل عدیده و فراوان امنیتی برای زائران، 
گزارش های بسیاری حاکی از رها سازی 
زائران در شهرهای عراق و اسکان آنها در 
محل های نامناس��ب دریافت شد که یک 
نمونه ت��ازه آن اس��کان دادن خانواده ای 

زائر در یک منزل فاقد کمترین امکانات و 
استفاده از وسایل فوق العاده ابتدایی برای 
تأمین گرمایش خانه در هفته گذش��ته بود 
که به آتش سوزی و مرگ دلخراش فرزند 
کوچک خانواده انجامید. ضرورت اعمال 
مدیریت واحد بر س��فرهای زیارتی مورد 
توجه مجلس شورای اس��المی نیز بود و 
موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی نیز به 
بحث گرفته ش��د. از نگاه این کمیس��یون، 
اعزام زائران ایرانی به کش��ورهای سوریه، 
عراق و عربستان به جهت امکان ورود افراد 
غیر مسئول ناوارد و بعضا سوء استفاده چی 
به حیطه اعزام زائران، ضرورت سازماندهی 

سفرهای زیارتی را ایجاب می کرد.

سرانجام  سفرهاي انفرادي به عراق ممنوع شد

ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر،
 آیت اهلل احمد جنتی در خطبه های نمازجمعه 
تهران با قدردانی از حضور گسترده مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن افزود: در حالیکه عده ای 
نشسته بودند که جشن پیروزی بگیرند و همه 
چیز را به نفع امریکا و اسرائیل ختم کنند، شما 
با حضور چشمگیر در این راهپیمایی نشان 
دادید پیمانی را که با امام راحل و مقام معظم 
رهبری بسته اید فراموش نکرده ا ید، خون 
شهدا را زیرپا نمی گذارید و قدرت اسالم و 
نظام را یک بار دیگر به جهانیان نشان دادید. 
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه مسئوالن باید به 
پ��اس این حضور، هرچه می توانند به مردم 
خدمت کنند، خطاب به آن��ان گفت: به داد 
مردم برسید مشکالت آنان را حل کنید، این 
همه کاغذب��ازی و امروز و فردا نکنید مردم 
را معطل نکنید از کار آنها گره گشایی کنید 
تا خدا از کار شما گره گشایی کند. خطیب 
نماز جمعه تهران افزود: این مردم هس��تند 

که شما را س��ر قدرت نگه داشته اند و اگر 
این راهپیمایی ها نبود دش��من بر ما مسلط 
می ش��د. پس باید قدر این ملت را دانست 
و به آنها خدمت کرد. آیت اهلل جنتی خطاب 
به فتنه گ��ران افزود: هنوز راه بازگش��ت باز 
اس��ت پس بازگردید. وی خاطر نشان کرد: 
اگر امریکایی و اسرائیلی نیستید چرا از شما 
تعریف می کنند؟ خطیب نمازجمعه تهران 
همچنین با گرامیداش��ت میالد پیامبر گرامی 
اسالم )ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع( 
گفت: پیامبر )ص( به دنیا آمد تا دل ها را به 

هم نزدیک کند.
آی��ت اهلل جنتی با تش��ریح وقایع زمان 
میالد حضرت رس��ول اک��رم )ص( افزود: 
پیامبر )ص( به دنیا آمد که کینه ها را برطرف 
و رحم��ت خدا را ش��امل حال م��ردم کند 
و انس��ان را با خدا آش��تی دهد. وی با بیان 
اینک��ه پیامب��ر )ص( دارای بهترین صفات 
و خصلت ها اس��ت تأکید کرد بش��ر توان 

شناخت مقام و مرتبت ایشان را ندارد. خطیب 
نمازجمعه با اشاره به روند تشکیل حکومت 
پیامبر )ص( در مدینه گفت: ایشان حکومتی 
اله��ی و جهانی و جاودان ت��ا روز قیامت را 
در مدین��ه برپا کرد. آی��ت اهلل جنتی گفت: 
رس��ول اکرم )ص( در جامع��ه ای که در آن 
قانون وجود نداش��ت، رؤس��ای عش��ایر و 
قبای��ل، حاک��م بودند، دش��منی ها و قتل و 
غ��ارت و هرزگی ها فراوان ب��ود و عدالتی 
وجود نداشت، حکومت عدل الهی تأسیس 
کرد. وی افزود: پیامب��ر )ص( با فراخواندن 
مسلمانان به مدینه و پرورش نیروی انسانی 
کارآم��د، حکومت قدرتمن��دی را به وجود 
آورد که توانایی برخورد با دشمنان و پیروزی 
در میدان ه��ای نظامی را داش��ت. خطیب 
نمازجمعه تهران اضاف��ه کرد: پیامبر )ص(، 
قانونی الهی را که از زمان تولد تا مرگ برای 
انس��ان برنامه دارد و معارف اسالمی را بیان 

می کند در حکومت خود پیاده کرد.

دس��تورالعمل بازنشس��تگی پیش از 
موعد نیروهای انسانی آموزش و پرورش 

در سال آینده لغو شد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون 
آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش 
گف��ت: فق��ط در ص��ورت بیم��ار بودن 
ش��اغالنی که ادامه فعالیتش��ان با مشکل 
مواجه باش��د امکان بازنشستگی پیش از 
موعد آنان وجود خواهد داشت. ابراهیم 
سحرخیز با بیان اینکه سال آینده خبرهای 
خوشی برای اس��تخدام معلمان خواهیم 
داشت، گفت: س��ال آینده همچنین برای 
فرهنگیان بیمه طالیی اختصاص خواهد 
یافت و در ابتدای طرح، فرهنگیان جانباز 
از مزای��ای آن به��ره مند خواهند ش��د. 

معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش 
و پرورش سال 89 را سال تجهیز مدارس 
با اولویت هنرس��تانها اعالم کرد و گفت: 
س��اماندهی م��دارس، آم��وزش معلمان 
چند مهارتی، برقراری عدالت آموزش��ی، 
ج��ذب دخت��ران بازمان��ده از تحصی��ل 
و تغیی��ر س��اختاری س��ازمان آموزش و 
پرورش اس��تانها در اولویت برنامه های 
آموزش و پرورش ق��رار دارد. قائم مقام 
وزیر آموزش و پ��رورش هم تأکید کرد: 
ب��ا حمایت رئی��س جمهور ت��الش این 
وزارت رساندن معلمان به جایگاه و شأن 
واقع��ی در جامعه اس��ت. رحیمی با بیان 
اینک��ه آموزش و پرورش رکن اساس��ی 
همه تحوالت ارزش��مند کش��ور ما بوده 

و هس��ت، اف��زود: اگر معلم��ان تقویت 
شوند نظام اسالمی مسیرهای پیشرفت را 

سریعتر طی خواهد کرد.

وزی��ر مس��کن و شهرس��ازی گفت: 
هدف دولت تأمین تس��هیالت 75 تا 80 
درصدی مسکن مهر با نرخ سود حداکثر 

12 درصد است. 
به گزارش واح��د مرکزی خبر، علی 
نیکزاد در حاش��یه هفتمین جشنواره روز 
ملی مهندس��ی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه دولت تالش می کند نرخ س��ود در 
بخش مس��کن مهر از این میزان پایین تر 
باش��د، افزود: امیدواریم س��ال آینده سال 
ش��کوفایی مسکن دار ش��دن مردم باشد 
و کارهای بزرگی را برای تأمین مس��کن 

مردم در شهرها و روستاها انجام دهیم. 
وی گفت: اقدام مهم افزایش تسهیالت 
برای سال 89 است که هفت و نیم میلیون 
تومان تسهیالت مسکن روستایی را به 10 
میلی��ون تومان ارتقا داده ایم و 15 میلیون 
تومان غیرصنعتی سازی مسکن شهری را 
به 20 میلیون توم��ان و 20 میلیون تومان 
صنعت��ی س��ازی را به 25 میلی��ون تومان 

افزایش داده ایم.
 وزیر مسکن اضافه کرد: این موضوع 
با موافقت رئیس جمهور و سیستم بانکی 
کشور صورت پذیرفت و از سال 89 اجرا 
خواهد شد. علی نیکزاد ادامه داد: اقساط 
بازپرداخت این وام ها به صورت پلکانی 

خواهد بود. 
وی گفت: بیش از یک میلیون و 200 
هزار مسکن در مناطق شهری و روستایی 
در دس��ت س��اخت اس��ت. وزیرمسکن 
اظهار داش��ت: از 200 هزار واحد مسکن 
روس��تایی هدفگ��ذاری ش��ده 156 هزار 
واحد پی سازی شده و در حال پیشرفت 

است. 
وی گف��ت: از ی��ک میلیون مس��کن 
مهر، 555 هزار واحد انعقاد قرارداد شده، 
ح��دود 450 هزار واح��د پروانه گرفته و 
پی ریزی 253 هزار واحد نیز انجام شده 

است. 
نیک��زاد گفت: س��اخت بیش از 400 
واحد مس��کونی در حال انجام اس��ت و 

حدود 2200 میلیارد تومان هم تسهیالت 
در بخش مس��کن شهر و روستا پرداخت 

شده است.
 وی ب��ا بی��ان اینکه 50 ه��زار واحد 
مس��کونی از 22 بهمن تا 28 اس��فند ماه 
تحوی��ل می ش��ود، افزود: ای��ن واحدها 
شامل مسکن مهر، مسکن اجاره به شرط 
تملیک، مس��کن مش��ارکتی و هم مسکن 
انبوه سازان )تبدیل به مسکن مهر( است. 
وزیر مس��کن درب��اره کنفران��س وزرای 
مسکن و شهرسازی کشورهای قاره آسیا 
و اقیانوس��یه در تهران هم گفت: ریاست 
هی��أت رئیس��ه ای��ن کنفرانس ب��ر عهده 

جمهوری اسالمی ایران است. 
نیک��زاد ادام��ه داد: با حض��ور هفت 
کشور ازجمله پاکستان، هندوستان، قطر، 
چین و اندونزی جلس��ه ای برگزار ش��د 
و اقدامات��ی که تاکنون در بخش مس��کن 

انجام شده است بررسی شد. 
وی گفت: بیشتر بررسی ها شامل مسکن 
و اس��کان بش��ر و موضوع حاشیه نشینی و 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بود. 
نیکزاد در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر 
افزایش بهای مس��کن و اجاره بها در یک 
ماه گذش��ته ب��ا تصویب هدفمن��د کردن 
قان��ون هدفمندکردن  اف��زود:  یارانه ه��ا 
یارانه ها تصویب ش��ده اما هنوز اجرایی 
نش��ده اس��ت. وی گفت: برخی از افراد 

س��ودجو در ط��ول ی��ک م��اه گذش��ته 
قیم��ت میلگ��رد را افزای��ش دادن��د در 
صورتی که چنی��ن موضوعی نباید اتفاق 

می افتاد. 
وزیر مس��کن ادام��ه داد: البته قیمت 
میلگرد و تیرآهن در حال کاهش اس��ت. 
وی گفت: دولت موظف اس��ت از منابع 
بازتوزیع هدفمندکردن یارانه برای مسکن 
و س��بد خانوار مسکن ش��هروندان یارانه 

بدهد. 
نیکزاد با بیان اینکه متأسفانه برخی ها 
میلگرد را انبار کردند تا گران بفروش��ند، 
افزود: اگر چنین کاری ادامه پیدا کند یقین 
بدانید دولت تعرفه آهن را آزاد و تیرآهن 

و میلگرد وارد خواهد کرد. 
نیکزاد درباره کاهش س��ود تسهیالت 
بانکی مسکن مهر افزود: رئیس جمهور در 
خراسان جنوبی گفته است نرخ 12 درصدی 
تسهیالت مس��کن مهر را به 3 تا 6 درصد 

برسانیم که پیگیری خواهیم کرد. 
وی گفت: اگر این موضوع در بخش 
مس��کن اتفاق بیفتد، کد رهگیری، بحث 
س��امانه، اخذ مالی��ات و ابزارهای قانونی 

اعمال خواهد شد. 
وزیر مس��کن ادامه داد: ب��ا توجه به 
ثبات قیمت زمین و مس��کن، روش های 
مختلف��ی را ب��رای خانه دار ش��دن پیش 

می گیریم و تسهیالت می دهیم.

لغو بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

هدف دولت، تسهیالت 80 درصدی مسکن مهر

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن، 
قدرت نمایی ملی بود

جهان نما

مذاکرات الریجانی و رئیس دیوان عالی ژاپن
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در 
دی��دار با رئیس دیوان عالی ژاپن تبادل نظر 
و تجربیات دو کش��ور در حوزه قضایی به 
وی��ژه در زمینه تدوین قوانی��ن حقوقی و 
قضایی و اج��رای آن را مهم توصیف کرد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، الریجانی با 
اشاره به مسأله پیشگیری از جرم و تأکید آن 
در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، 
خواهان تبادل تجربیات دو کش��ور در این 
زمینه شد. الریجانی همچنین دعوت رئیس 
قوه قضائیه کشورمان از رئیس دیوان عالی 
ژاپن برای س��فر به ایران را به تاکه س��اکی 
ابالغ کرد. رئیس دی��وان عالی ژاپن نیز در 
ای��ن دیدار به س��ابقه ارتباطات قضایی دو 
کشور و مشترکات قوانین حقوقی و قضایی 
ایران و ژاپن اش��اره ک��رد و گفت: به رغم 
اختالفات قومی، نژادی و فرهنگی دو ملت، 
قوانین، زبان مش��ترک دو ملت است. وی 
افزود: بر این اس��اس بای��د به موضوعات 

مهمی که در این زمین��ه وجود دارد توجه 
داشت و درباره آنها تبادل نظر کرد. مباحث 
مرب��وط به اس��ترداد و انتق��ال مجرومان و 
محکومان و معاضدت و همکاری قضایی 
دو کش��ور در زمینه های مختلف از دیگر 
محورهای تبادل نظر مقامات دو کشور در 

این دیدار بود.

   مرضیه محب رسول
طی روزهای گذش��ته در ترکیه شاهد 
محاکمه هفت ت��ن از افس��ران ارتش این 
کش��ور به جرم اقدام ب��ه کودتا علیه دولت 
بودی��م. این بازداش��ت ها موجب افزایش 
تن��ش میان ارتش س��کوالر ترکیه و دولت 
اس��المگرای این کش��ور ش��د. تقابل میان 
ارت��ش و دول��ت بع��د از روی کار آمدن 
اردوغان و حزب عدالت و توس��عه بسیار 
پررنگ تر شده اس��ت، ارتش که در ترکیه 
همواره حافظ اصول سکوالر جمهوری، در 
این کشور بوده معتقد است دولت اردوغان 
از گزارش��های براندازی دول��ت به عنوان 
اب��زاری ب��رای انتقاد و س��رکوب مخالفان 
اس��تفاده می کن��د. ارتش هم��واره دولت 
اردوغان را تهدیدی برای س��کوالریزم در 

این کشور می داند.
اردوغان اما از درون نهادهای اجتماعی 
وارد ریاست شد و برای پرهیز دادن ارتش 
از کودتا بیش از همه سعی کرد تا استقالل 
دین از سیاست را در این کشور حفظ کند. 
حزب عدالت و توس��عه به رهبری رجب 
طی��ب اردوغان زمان��ی که ب��رای بار دوم 
و ب��ا میزان رأی بیش��تری، اکثریت مجلس 
این کش��ور را به دس��ت گرفت سعی کرد 
تا نش��ان دهد این میزان دموکراس��ی بوده 
که اس��الم را انتخاب کرده است. اردوغان 
از عهده حل مناس��بات پیچیده میان دین و 
سیاست در ترکیه برآمد. او با گذار از اسالم 
گرایی به اس��الم خواهی و عبور از اس��الم 
حکومتی به اس��الم مدنی عصر تازه ای را 
در جنبش ه��ای اس��المی خاورمیانه آغاز 
ک��رد، عصری که بر بس��تری از الئیس��یته، 
اس��الم حاکم خواهد ش��د. ترکیه به دلیل 
اینکه از دیرباز یک��ی از مهمترین متحدان 
امریکا در منطقه بود و حضور اس��تراتژیک 
امریکا در این کش��ور منافع زیادی را برای 
امری��کا و ناتو به دنب��ال دارد از حمایت و 
توجه ویژه امریکا و اتحادیه اروپا برخوردار 
اس��ت. ارتش یکی از اصل��ی ترین ارکانی 
اس��ت که در این کش��ور از ط��رف امریکا 
حمایت می ش��ود. از طرف دیگر تحوالت 

در ترکیه می تواند بخش وسیعی از جنوب 
اروپا و کشورهای ترک نشین قفقاز را متأثر 
کند. بنابراین اسالم گرایی یک خطر جدی 
برای ارتش س��کوالرخواه ترکیه، امریکا و 
اتحادیه اروپا محس��وب می ش��ود. آنگوال 
فیلوته سخنگوی کمیسیون توسعه اتحادیه 
اروپ��ا در مورد محاکمات اخی��ر از دولت 
ترکیه خواست تا به اصول و مبانی حقوقی 
بازداش��ت ش��دگان توجه کنند. فشارهایی 
هم��ه جانب��ه از داخل و خارج کش��ور بر 
دولت اردوغان وارد می ش��ود. از یک سو 
ارتش در داخل مانع و س��دی بر س��ر راه 
دولت است و از سوی دیگر حمایت های 
غرب از ارتش موجب می شود تا ترکیه در 

آینده با تهدیدات جدی روبه رو باشد.
تا امروز اردوغان ی��ک مدیریت قوی 
در صحنه سیاس��ی ترکیه ارائه کرده است. 
او ت��الش می کند دین و مبانی دینی را در 
الیه های پایینی جامعه و قشر اکثریت مردم 
رواج داده ت��ا با حمای��ت و تکیه بر آنها به 
مقابله با س��کوالریزم در رئوس حکومت 
ترکیه بپ��ردازد. آنچه از س��وی اردوغان و 
یاران او دنبال می ش��ود یک حرکت کاماًل 
هوشیارانه و تدریجی به قصد حذف کامل 
سکوالریزم از این کشور است البته اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه نمی توانند ارتش 
و قدرت حاکمه آن را نادیده بگیرند اما نکته 
مهم این است که مدیریت ارتش و نهادهای 
مخالف دولت در جهت رسیدن به اهداف 
بلندمدت اسالم گرایانه در ترکیه می تواند 
حین حفظ آرامش و ثبات در این کش��ور، 
پایداری دولت اردوغان را تضمین کند.        

سفیر پاکس��تان در ایران تصریح کرد 
که کشورش هیچ نوع کارت هویتی برای 
عبدالمال��ک ریگی صادر نکرده اس��ت و 
هی��چ اردوگاهی متعلق به ریگی در خاک 
پاکس��تان وجود ندارد. به گزارش فارس، 
محمد بخش عباس��ی س��فیر پاکستان در 
ایران در نشستی خبری در محل سفارتخانه 
پاکستان در تهران، ضمن تبریک دستگیری 
ریگ��ی س��رکرده گروهک  عبدالمال��ک 
تروریس��تی، این لحظه را لحظه ای بسیار 
مس��رت  بخش ب��رای ایران و پاکس��تان 
برش��مرد و گفت: بعد از دستگیری ریگی 
تماس ها، ایمیل ه��ا و پیامک های تبریک 
زیادی را از پاکستان در این زمینه دریافت 
کرده است. وی موفقیت ایران را موفقیت 
پاکستان خواند و افزود: دستگیری ریگی 
نش��ان داد که هیچ جایی در پاکستان برای 
دشمنان ایران وجود ندارد. سفیر پاکستان 
با اش��اره به دس��تگیری عبدالمالک ریگی 
در خارج از خاک پاکس��تان اظهار داشت: 
پاکستان پیش از این تعدادی از اعضای این 
گروهک از جمله عبدالحمید ریگی برادر 
عبدالمال��ک را به ایران تحویل داده بود و 
این نش��ان می دهد که ما با ایران هس��تیم 
و روابط ما دوس��تانه اس��ت. وی ایران و 
پاکستان را همس��ایگان دیرینه برشمرد و 
تصریح کرد: هیچ ک��س نمی تواند تصور 
کند پاکس��تان علی��ه ایران اق��دام خواهد 
کرد. عباس��ی با اشاره به اینکه پاکستان در 
حال مبارزه علیه تروریس��م است، یادآور 
ش��د: گروه ه��ای تروریس��تی هیچ مرزی 
نمی شناسند و گاهی اوقات با گذرنامه های 
مصری و دیگر کش��ورهای آسیای میانه و 
گذرنامه ها و کارت های هویت جعلی اقدام 
به تردد می کنند. به گفته وی تروریست ها 
و کس��انی که در امر قاچاق انسان مشغول 
به فعالیت هس��تند، اغلب با گذرنامه های 
جعلی دس��ت به چنین اقداماتی می زنند. 
وی از رس��انه ها خواست که نقش مثبت 
خود را در این زمینه ایفا کرده و دو کشور 
ایران و پاکس��تان را ب��ه همدیگر نزدیک 
کنند. سفیر پاکستان در تهران در عین حال 
گفت: این اقدامات بدون همکاری پاکستان 
صورت نگرفته و پاکستان همواره از ایران 
حمایت کرده و خواهد کرد. عباس��ی بار 
دیگر ضمن ابراز خرس��ندی از دستگیری 
عبدالمالک ریگ��ی ابراز امیدواری کرد که 
هیچ گروهی وجود نداش��ته باشد که علیه 
ایران فعالی��ت کند. خبرنگاری از س��فیر 
پاکستان در خصوص همکاری این کشور 
در زمین��ه دس��تگیری عبدالمال��ک ریگی 
س��ؤال کرد که وی پاس��خ داد: به زودی 
روشن خواهد شد. سفیر پاکستان در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا نیروه��ای اطالعاتی 
پاکس��تان در زمین��ه دس��تگیری ریگی با 
ایران همکاری داشته اند؟ اظهار داشت: در 
حال حاضر هیچ پاس��خی برای این سؤال 

ندارم. خبرنگاری نیز پرسید: گفته می شود 
ریگی ب��ا مقامات امریکایی در پاکس��تان 
دیدار داش��ته که وی گفت: هیچ اطالعی 
در این زمینه ندارم. عبدالمالک ریگی بعداً 
در مورد فعالیت ه��ا و ارتباطاتش توضیح 

خواهد داد. 
وی بار دیگر ه��دف از برگزاری این 
کنفرانس خبری را ابراز خرسندی پاکستان 
از دس��تگیری س��رکرده ای��ن گروه��ک 
تروریس��تی عنوان کرد و افزود: جزئیات 
بیش��تری وجود دارد که باید صبر کنیم تا 
روشن شود. عباسی با بیان اینکه پاکستان 
هم دنبال این بوده که ریگی را دستگیر کند، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر گزارشات 
مختلفی در رسانه ها منعکس شده که باید 
صبر کنیم تا حقایق بیشتری روشن شود. 
یکی از خبرنگاران درباره نقش انگلستان و 
حمایت این کشور از ریگی سؤال کرد که 
سفیر پاکستان گفت: ریگی خودش باید در 
ای��ن زمینه صحبت کند. وی در خصوص 
صدور مدارک هویتی برای ریگی، تصریح 
کرد: پاکستان هیچ نوع کارت هویتی برای 
ریگی صادر نکرده اس��ت. سفیر پاکستان 
در تهران درب��اره حش��مت اهلل عطارزاده 
دیپلمات ربوده شده ایرانی در پیشاور نیز 
اب��راز امیدواری کرد ک��ه در آینده نزدیک 
ش��اهد برگزاری کنفرانس��ی خب��ری در 

خصوص آزادی عطارزاده باشیم.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات وزیر 
کشور جمهوری اسالمی ایران که گفته بود 
ایران مدارکی در خص��وص اردوگاه های 
مزدوران ریگی در خاک پاکستان به مقامات 
پاکستانی ارائه داده و قول پاکستانی ها مبنی 
بر برچیدن این اردوگاه ها، از سفیر پاکستان 
در خصوص اقدامات انجام ش��ده در این 
زمینه س��ؤال کرد که وی با بیان اینکه این 
اردوگاه ها برچیده ش��ده اند، تصریح کرد: 
هی��چ اردوگاهی متعلق به ریگی در خاک 
پاکس��تان وجود ندارد. وی در پاس��خ به 
پرسش��ی به کنفرانس سه جانبه بین ایران، 
افغانس��تان و پاکستان در خصوص مبارزه 
با تروریس��م، قاچاق انسان و قاچاق مواد 
مخدر اش��اره کرد و افزود: قرار است در 
ماه مارس این کنفرانس در پاکستان برگزار 
ش��ود و همه این امور در کنفرانس مزبور 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. سفیر 
پاکس��تان در تهران در پاس��خ به پرسشی 
با اش��اره به تردد گروه های تروریستی در 
منطقه مرزی پاکس��تان، افغانستان و ایران 
خاطرنشان کرد: این عوامل به دلیل تغییر 
چهره به راحتی قابل شناس��ایی نیستند اما 
مبارزه برای دس��تگیری ای��ن عوامل ادامه 
دارد. عباسی در خص                  وص 
همکاری عبدالمالک ریگی با سرویس های 
جاسوس��ی موس��اد و س��یا اظهار داشت: 
می توانید از خود ریگی سؤال کنید که چه 

کسی از آن حمایت کرده است.

 ترکیه و مشکالت تازه

سفیر پاکستان در تهران:
هیچ اردوگاهي متعلق به ریگي در خاک 

پاکستان وجود ندارد

بیش از 97 درصد از روستاهاي
 شهرستان ري از نعمت گاز برخوردار هستند

رئیس آموزش و پرورش: 
خرده فرهنگها مدارس استان تهران را گرفتار 

کرده است

رئیس شرکت گاز منطقه 8 تهران گفت: 
بیش از 57 روس��تا در حوزه شهرستان ری 
گازرس��انی شدند که بیش از 97 درصدشان 
از نعم��ت گاز بهره مند هس��تند. عبدالرضا 
اسدبیگی در گفتگو با ایرنا افزود: فقط چند 
روستای معدود این شهرستان از نعمت گاز 
بی بهره اند که این روس��تاها هم، در دست 
طراحی یا در دس��ت اقدام هستند و یا اینکه 
گازرسانی به آنها به خاطر تعداد کم خانوار 
و صرف هزینه های گزاف، توجیه اقتصادی 
ندارد. وی در ادامه، وظایف عمده این شرکت 
را نگهداری و محافظت از سیستم ها خواند 
و اظهار داش��ت: وظیفه اصلی ما نگهداری، 
بهره برداری، حفاظت و تعمیر ش��بکه ها و 
سیستم ها بوده که این بخش پنهان فعالیت ما 
است. وی افزود: بالغ بر 70 ایستگاه شهری 

در این منطقه وجود دارد که هر روزه به آنها 
سرکشی می شود و 350 ایستگاه صنعتی که به 
منظور نگهداری و تأمین ایمنی، ساالنه تعمیر 
و اصالح می شوند. اسدبیگی مهمترین خط 
مشی سازمان گاز را رضایتمندی مشترکین 
و اصل مش��تری مداری، حفظ، نگهداری و 
بهینه س��ازی تأسیس��ات، ایجاد محیط کار 
ایمن و س��بز و مس��ائل زیس��ت محیطی 
و بهب��ود مداوم سیس��تم عن��وان کرد. وی 
در خص��وص کمیت��ه بح��ران گاز گفت: 
ش��بکه های گاز بلوکبن��دی ش��ده اند ن��ا 
در مواق��ع بحران س��ریعتر ب��ه بلوک مورد 
نظر رس��یدگی شود.اس��دبیگی یادآور شد: 
خط��ر بالقوه در لوله های گاز حساس��یت 
و مش��کالت خاصی را ایج��اد می کند که 

سازمانهای حفار باید بسیار مراقب باشند.

رئی��س س��ازمان آم��وزش و پرورش 
شهرستانهای استان تهران گفت: مهاجرپذیر 
بودن تهران، باعث حضور خرده فرهنگ ها 
در مدارس حومه پایتخت شده و مشکالتی 
را برای مدارس اس��تان پدید آورده اس��ت. 
به گزارش ایرنا، س��ید علی یزدی خواه در 
جمع رؤس��ای آموزش��ی گ��روه راهنمایی 
تحصیلی در میهمان س��رای فرهنگیان شهر 
ری افزود: از آنجا که اس��تان تهران استانی 
مهاج��ر پذی��ر اس��ت، اف��رادی ب��ا خرده 
زندگ��ی  آن  در  متف��اوت  فرهنگ ه��ای 
می کنن��د.وی تصری��ح ک��رد: ای��ن خرده 
فرهنگ ها موجب بروز مشکالتی در اداره 
مدارس و تأمین فضای آموزشی مناسب در 
شهرستانهای اس��تان تهران شده است. هم 
اکنون شهرستانهای استان تهران 27 منطقه 

آم��وزش و پ��رورش دارد و یک میلیون و 
50 ه��زار نفر دانش آموز در مدارس تحت 
پوشش آن تحصیل می کنند. به گفته یزدی 
خواه، جمعیت دانش آموزی این مناطق در 
س��ال جاری نس��بت به چهار سال گذشته 
کاهش 200 هزار نفری را نش��ان می دهد. 
وی ن��رخ قبول��ی دوره تحصیلی راهنمایی 
را در اس��تان 96 درصد اع��الم کرد. رئیس 
س��ازمان آموزش و پرورش شهرس��تانهای 
اس��تان تهران درباره اف��ت تحصیلی دوره 
دبیرس��تان در م��دارس تابعه این س��ازمان 
گفت: در دوره دبیرس��تان ب��ه دلیل حجم 
کتاب، چینش برنامه، سنگینی کتاب و ورود 
ب��ه دوره جدید تحصیلی با افت ش��دیدی 
مواجه هستیم اما بخشی از این ضعف ها را 

باید در دوره راهنمایی نیز جستجو کنیم. 
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اشاره

زلزله چیست؟
ل��رزش ناگهانی پوس��ته های جامد 
زمی��ن، زلزل��ه ی��ا زمی��ن ل��رزه نامیده 

می شود. 
دلیل اصلی وق��وع زلزله را می توان 
افزایش فش��ار بیش از حد داخل سنگها 

و طبقات درونی زمین بیان کرد.
 این فش��ار به حدی اس��ت که در 
سنگ گسس��تگی به وجود می آید و دو 
قطعه س��نگ در امتداد سطح شکستگی 

نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. 
به سطح شکستگی که توأم با جابه جایی 

است، گسل گفته می شود.
 وقتی که س��نگ شکس��ته می شود، 
مقدار ان��رژی در زمان طوالنی در برابر 
شکس��تگی حالتهای مختلف��ی را برای 
آزادس��ازی انر ژی نهفته شده به وجود 
می آورد. ب��ه طوری که در ابتدا فش��ار 

و نیروهای درونی ممکن اس��ت باعث 
ایج��اد یکس��ری لرزه ه��ای خفی��ف و 
کوچک در س��نگها ش��ود که پیش لرزه 

نامیده می شود. 
بع��د از اینک��ه فش��ار درون��ی ب��ر 
مقاومت س��نگها غلبه کرد انرژی نهفته 
آزاد می ش��ود و زمین ل��رزه اصلی رخ 
می ده��د، البته نبای��د از اثر لرزش��های 
کوچکی که بعد از زمین لرزه اصلی نیز 
اتفاق می افتد و ب��ه نام پس لرزه معروف 
هستند، چشم پوشی کرد. لرزه، پیش لرزه، 
لرزه اصل��ی و پس ل��رزه مجموعًا یک 

زمین لرزه را نشان می دهند. 
باید توجه داش��ت تم��ام زلزله ها با 
پی��ش لرزه ها همراه نیس��ت و همچنین 
پیش لرزه را نمی توان مقدمه وقوع یک 
زلزله بزرگ دانست، زیرا در بسیاری از 
موارد یک زلزله مخرب خود یک پیش لرزه 

فوق الع��اده مخربی بوده اس��ت که در 
تعقیب آن اتفاق افتاده است. 

همچنین در بسیاری از زمین لرزه ها 
زلزل��ه اصلی ب��دون هیچ ل��رزه قبلی و 
یکب��اره اتفاق می افتن��د، زلزله هایی هم 
در اث��ر عوامل دیگر مثل ریزش��ها )مثاًل 
ریزش س��قف بخارهای آهکی و زمین 
لغزشها( و یا در بعضی موارد فعالیتهای 
آتشفشانی نیز به وجود می آید که مقدار 

و شدت آنها کمتر است.

چرا زلزله به وجود می آید؟
به درستی مشخص نیست چرا زلزله به 
وجود می آید اما همان طور که قباًل اش��اره 
ش��د تجمع ان��رژی در درون زمین از یک 
طرف و افزایش نیروی زیاد در درون زمین 
و عدم تحمل طبقات زمین برای نگهداری 
این انرژی از طرف دیگر موجب شکسته 
شدن زمین در بعضی نقاط آن شده و انرژی 

از محل آن آزاد می شود. 
این شکستگی که اکثراً با جابه جایی 
زمی��ن اتفاق می افتد باع��ث خطرات و 

ایجاد ل��رزش زمین می ش��ود که به آن 
زلزله گفته می شود. 

اما این انرژی از کجا می آید؟ 
از  زمی��ن  ک��ه  معتقدن��د  برخ��ی 
ورقه هایی تش��کیل شده اس��ت که این 
ورقه ها با صفحاتی که در کنار هم قرار 
دارن��د ب��ه یکدیگر فش��ار وارد کرده و 
باعث می ش��وند که ورقه هایی که دارای 
وزن کمتری هس��تند به داخل زمین فرو 
روند )این پدیده در اصطالح علمی فرو 

رانش صفحات گفته می شود(. 
همچنی��ن ممکن اس��ت ورقه ها در 

کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. 
در اث��ر ف��رو، ران��ش و پایین رفتن 
صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش 
فشار و دمای طبقات درونی، ورقه شروع 
به گرم ش��دن و ذوب ش��دن می کند و 
مواد مذاب حاصله سبک شده و مجدداً 
به س��مت باال حرکت کرده و فشاری را 

به طبقات مجاور وارد می کند. 
ترکیب این نیروه��ا در درون زمین 

باع��ث ایجاد ی��ک حالت ع��دم تعادل 
انرژی می ش��ود، این وضعیت تا زمانی 
که طبق��ات فوقان��ی و س��طحی زمین 
تحم��ل مقاومت در برابر آن را داش��ته 

باشند حفظ می شود. 
اما زمانی که سنگها دیگر تحمل این 
فشارها را نداشته باشند، انرژی به یکباره 
آزاد می ش��ود و زلزله ب��ه وجود می آید. 
البت��ه این بدان مفهوم نیس��ت که تمامی 
زلزله ها بدین طریق ایجاد می شوند، بلکه 
می توان گفت بخش اصلی زمین لرزه ها، 

با این فرضیه قابل توجیه است. 
باید توجه داش��ت که رابطه گس��ل 
- زلزل��ه دو طرف��ه اس��ت؛یعنی وجود 
گس��لهای فراوان در یک منطقه س��بب 

بروز زلزله می شود.
این زلزله به نوبه خود س��بب ایجاد 
گس��ل جدیدی ش��ده و نتیجت��ًا تعداد 
شکستگیها زیادتر شده و به این ترتیب 
قابلی��ت ل��زره خی��زی منطق��ه افزایش 

می یابد.

شناخت علمی زلزله

آیا پیش بینی ممکن است؟ 
بحث بر س��ر آنکه آیا اساسًا امکان پیش بینی 
زلزله توس��ط بش��ر وجود دارد یا نه همچنان بین 
محققان دنیا جریان دارد اما واضح اس��ت پس از 
یک س��ده تحقیقات جدی، هنوز یک روش قابل 

اطمینان برای پیش بینی زلزله ارائه نشده است. 
ب��ه عبارت دیگر، دانش نوین در آس��تانه قرن 
بیس��ت و یک��م راهی طوالنی تا یافتن روش��های 
پی��ش بین��ی دقی��ق زلزل��ه در پی��ش رو دارد. اما 
معموالً، پیش از وقوع انواع زلزله ها مجموعه ای 
از اتفاق��ات غیر عادی در طبیعت رخ می دهند که 
می ت��وان آنها را عالئم هش��دار دهن��ده ای برای 
وقوع زلزله به حساب آورد. از جمله این اتفاقات 
تغیی��رات ناگهان��ی در وضع آب و هوا، تش��کیل 
ابرهای��ی با ویژگی های خ��اص در منطقه زلزله، 
ناهنجاری های رفت��اری در حیوانات، صداهایی 
که از داخل زمین ش��نیده می ش��ود، باال یا پایین 
رفتن س��طح آب های زیر زمینی، برقهای ناگهانی 
ک��ه بالفاصله قبل از وقوع زلزله در آس��مان دیده 
می شود و پیش لرزه ها را می توان نام برد. بدون شک 
دس��تاورد های تحقیقات انجام شده در این زمینه 
می تواند چشم اندازی روشن را هم در زمینه پیش 
بین��ی زلزله و هم در ارتباط با سرنوش��ت فناوری 
ماه��واره ای که در حال حاضر مرکز س��نجش از 
راه دور ایران متولی آن اس��ت، ترس��یم کند. الزم 
به ذکر اس��ت تصاویر مورد استفاده در تحقیقات 
اخیر در حال حاضر در کش��ور ما توسط مرکز یاد 

شده و برخی دیگر از سازمان های دولتی به طور 
مس��تقیم دریافت و در طرحهای متعددی از جمله 
بررسی خشکس��الی، سیل، آتش سوزی و بالیای 
عمده دیگر استفاده می شوند. نکته ای که کماکان 
باید بر آن تأکید کرد تفاوت میان پیش بینی علمی 
و پی��ش بینی پدیده ای طبیعی مانند زلزله اس��ت، 
مجدداً تأکید می ش��ود که هنوز هیچ روش علمی 
برای پیش بینی دقیق زلزله ارائه نش��ده اس��ت اما 
تحقیقات بر روی روش��های گوناگونی که بتواند 
زلزله را تا چند س��اعت پی��ش از وقوع پیش بینی 

کند، به موفقیت هایی دست یافته است. 
درک تف��اوت اینگونه پی��ش بینی های علمی 
با پیش بینی ای که تنها بر اس��اس گوش��ه ای از 
ش��واهد رخ می دهد )حتی اگر به واقعیت تبدیل 
ش��ود( نکته ای است که باید آن را در نظر داشت 
و این دو را به جای هم قرار نداد، اگر چه تحقیق 
بر روی روش��های پیش بینی زلزل��ه که بر مبنای 
مشاهدات تجربی استوارند، می تواند پروهشگران 
را در رسیدن به روش علمی برای پیش بینی علمی 

و دقیق زلزله یاری دهد.
ــی زلزله در  ــد در پیش بین ــتاورد جدی دس

ایران
در س��ال جاری پژوهشگران کشور با ساخت 
دستگاه پیش نش��انگر الکترومغناطیسی، به توانایی 
پیش بین��ی زلزله های کوچک و متوس��ط دس��ت 
یافتند. معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی 

و اکتش��اف معدنی ب��ا تأکید بر اینک��ه میان پیش 
نش��انگرهای الکترومغناطیس��ی زمی��ن و وق��وع 
زلزله ارتباط وجود دارد، گفت: »محققان کش��ور 
موفق به س��اخت دس��تگاه ثبت پیش نشانگرهای 
الکترومغناطیس��ی زلزله ش��ده اند که این دستگاه 
ب��ه صورت آزمایش��ی راه اندازی ش��ده اس��ت.« 
دستگاه پیش نشانگر، دس��تگاهی است که با ثبت 
ناهنجاری های زمین، بش��ر را قادر می سازد زلزله 

را پیش بینی کند. 
با توجه به پیچیدگی های زمین لرزه، پیش بینی 
زلزل��ه عماًل ممکن نیس��ت؛ ولی با بررس��ی های 
انجام گرفته مش��خص شده اس��ت میان تغییرات 
الکترومغناطیس��ی زمین و وقوع زلزل��ه، ارتباطی 
وج��ود دارد. ای��ن دس��تگاه دارای ی��ک بوبی��ن 
س��اده الکترومغناطیسی اس��ت که می تواند امواج 
الکترومغناطیسی درون زمین را ثبت و اندازه گیری 
کند. این دستگاه در عمق زمین نصب می شود تا 
از امواج الکترومغناطیس موجود در س��طح زمین 
دور باش��د. چن��دی قب��ل نمونه هایی از دس��تگاه 
س��اخته شده به طور آزمایش��ی در اطراف تهران، 
در نزدیکی گسل های شمال تهران و امامزاده داود 
در چاه هایی به عمق 30 متر تعبیه ش��د. مسئوالن 
مربوطه با راه اندازی آزمایش��ی این دستگاه و ثبت 
پیش نش��انگرها و ناهنجاری های زمین، توانستند 
زلزله های کوچک و متوس��ط را 2 تا 3 روز قبل از 

وقوع پیش بینی کنند. 
زمین لرزه بزرگ پاکس��تان و زلزل��ه قم نیز از 
نمونه زلزله هایی بوده که با اس��تفاده از ثبت امواج 
الکترومغناطیسی زمین موفق به پیش بینی موفقیت آمیز 
آنها  ش��ده اند. این مس��ئول با اب��راز امیدواری از 
اینک��ه با موفقیت این طرح و گس��ترش ش��بکه، 
می توان زلزله ه��ا را در بازه های زمانی کوتاه مدت 
و میان مدت پیش بینی ک��رد، افزود: »در این زمینه 
پژوهش��گاه زلزله نیز اقداماتی انجام داده و ما نیز 
در س��ازمان زمین شناس��ی تحقیقات��ی را در این 
ح��وزه آغ��از کردیم ک��ه در حال حاض��ر در فاز 
مطالعاتی اس��ت. همچنین با توج��ه به تجربیات 
کش��ورهای ژاپن، امریکا و چین در زمینه ساخت 
دستگاه پیش نش��انگر و ویژگی های زمین شناختی 
کش��ور، می توان با آزمایش و تحقیقات بیش��تر به 

ایجاد شبکه پیش بینی زلزله امیدوار بود.
ــی امواج زلزله  ــترش مدلهای کاهندگ گس

در ایران

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله با اشاره به بخشی 
از طرحهای پژوهشی که در زمینه های زلزله شناسی 
و ژئوپلیتیک در این پژوهشگاه مطرح است، می گوید: 
طرح توسعه مدل های کاهندگی امواج زلزله توسط 
محققان کش��ورمان در حال انجام اس��ت. همچنین 
پژوهش هایی که در پژوهشگاه زلزله انجام می شود 
در زمینه ه��ای متعددی از جمله پژوهش های زمین 
شناسی، زلزله شناسی و ژئوپلیتیک است و در این راه 
هر کدام از 40 عضو هیأت علمی در موضوعات متعدد 
کار می کنند. وی با اشاره به این نکته که ممکن است 
نتیجه همه پژوهش هایی که در زمینه زلزله شناس��ی 
صورت می گیرد به طور مس��تقیم قابل بیان نباش��د، 
اضافه کرد: پروژه های تحقیقاتی متعدد در زمینه زلزله 
شناسی و ژئوپلیتیک می تواند به دقت در پروژه های 
اقتصادی کمک کند. توسعه مدل های کاهندگی امواج 
زلزله در ایران یکی از جدیدترین تحقیقات در زمینه 
پژوهش اس��ت که برای این کار مدل های جدیدی 
در نظر گرفته ش��ده با این هدف که رسیدن به کانون 
زلزله سرعت یابد. می دانیم وقتی از کانون زلزله دور 
می شویم شدت زلزله کم می شود، این موضوع تابع 
یک قانون فیزیکی اس��ت و این مدلها در پیدا کردن 
س��ریع کانون زلزله مهم اس��ت. معاون پژوهش��گاه 
زلزله یادآور ش��د: این مدل ها به ویژه برای طراحی 
و مهندسی زلزله اهمیت دارند تا پارامترهای دقیق تری 
در زمان زلزله گزارش شوند. در زمینه پیش بینی زلزله 
هم در تهیه مدل های لرزه خیزی کارهایی انجام شده 
اس��ت که با این کار می توان مدل های احتمالی لرزه 

خیزی را تشریح کرد. 
کارکن��ان ای��ن مؤسس��ه همچنین توانس��ته اند 
مدل های آماری زلزله را تهیه کنند که البته انجام کامل 

این کار نیازمند اطالعات بیشتر و دقیق تر است. 
در گامه��ای اولی��ه تطبیق اطالع��ات موجود 
با زلزل��ه هایی که رخ داده صورت گرفته اس��ت و 
در مرحل��ه بعدی ای��ن مدلهای آماری ب��ا داده های 

زمین شناسی تطبیق داده می شود. 
معاون پژوهش��گاه زلزل��ه در این زمین��ه افزود: 
زمینه های متعدد کارهای پژوهش��ی نیازمند سرمایه 
گذاری اولیه اس��ت و در ای��ن راه به طور مثال وقتی 
نقش��ه گسلها تهیه می شود باید این نقشه را با دیگر 
بخش هایی زمین شناسی و طرح های زلزله شناسی 
تطبیق داد به همین علت اگر بخواهیم مطالعات دقیقی 
در زمینه زلزله شناسی انجام دهیم باید انواع آزمایشها 

را با تحقیقات جدید هماهنگ کنیم. 

کشورهاي فقیر از حوادث طبیعي مانند زلزله 
آسیب بیشتري مي بینند

در مقابل خشم طبیعت، مردم کشورهای مختلف 
جهان یکسان نیستند. زمین لرزه ای که اخیراً هائیتی 
را زی��ر و رو ک��رد، مثالی تازه و دردن��اک برای این 
واقعیت است. اگر چه این زلزله ویرانگر بود و نیمی 
از ساختمانهای منطقه پورتوپرنس، یک سوم ساخت 
و س��ازهای پایتخت و تا 90 درصد دیگر شهرهای 
هائیتی را تخریب کرد و ده ها هزار کش��ته بر جای 
گذاش��ت اما این حد از ویرانی ها و تلفات بیش از 
آنکه به علت قدرت این زمین لرزه باشد، به آسیب پذیری 
هائیتی یعنی آس��یب پذیری مردم و بناهای دولتی 
و آس��یب پذیری زیرس��اخت های این کشور باز 
می گردد. در همایش اخیر درب��اره خطرات زلزله، 
سه محقق به نام های دنیس هاتزفلد، ژئوفیزیکدان 
دانشگاه گرونوبل یک، جیمز جکسون مدیر دپارتمان 
زمین شناسی دانشگاه کمبریج انگلیس و بریان توکر 
رئیس سازمان غیر دولتی حوادث طبیعی بین المللی 
امریکا نتایج تحقیقی را ارائه کردند که بر اساس ارقام 
و آمار نشان می داد ش��مار تلفات زمین لرزه ها به 

فعالیت های زمین لرزه ای 
یا حتی به تراکم جمعیت 
ارتباط��ی ن��دارد بلکه این 
ثروتمن��د ب��ودن و فقی��ر 
بودن مردم است که میزان 
تلفات و خرابی ها را تعیین 

می کند. 
این محققان همه زمین 
لرزه های رخ داده از س��ال 
ه��زار و نهص��د تاکنون را 
مورد بررس��ی ق��رار داده 
و تلف��ات انس��انی آنها را 

بررسی کرده اند. 
در نتیجه مش��اهده شده اس��ت در حالی که 
فعال ترین مناطق زلزله خیز در حوالی اقیانوس آرام 
و رشته کوه های هیمالیا قرار دارد اما زمین لرزه هایی 
که بیش از ده هزار کشته برجای گذاشته است بیشتر 

در آسیا و امریکای التین رخ داده است. 
دانیل هاتزفلد می گوید: »زمین لرزه ها بیشتر در 
کش��ورهای فقیر کشنده تر هستند تا در کشورهای 
توسعه یافته زیرا کشورهای ثروتمند به طور تدریجی 
نحوه حفاظ��ت از خود را یاد گرفته اند.« از هر یک 
میلیون نفر ساکن امریکا، ساالنه 92 نفر در معرض 
خطر مرگ ناش��ی از زمین لرزه قرار دارند. این رقم 
برای ترکمنس��تان 41 نفر، برای ایران 29 نفر و برای 
پرو 25 نفر است. این در حالی است که همین رقم 
برای س��اکنان کالیفرنیا که بر روی یک گسل بسیار 
فعال قرار دارد بیش از 0/6 نفر )در یک میلیون نفر( 
نیست. همچنین به ازای هر یک میلیون نفر از ساکنان 
فرانسه که چندان زلزله خیز نیست، ساالنه فقط هشت 
هزارم نفر در معرض مرگ ناشی از زلزله قرار دارند. 
پرخطرترین کشورها در زمینه زلزله کشورهایی هستند 

که تولید ناخالص داخلی کمتری به ازای هر یک از 
ساکنانشان دارند. طی دو دهه اخیر، حوادث طبیعی 
بیش از دو میلیون نفر را به کام مرگ فرستاده است 
که 98 درصد آنها ساکن کشورهای فقیر بوده اند. به 
این ترتیب، در حالی که فیلیپین و ژاپن متحمل تلفات 
اندکی می شوند و پرو نیز شاهد حوادث طبیعی به 
اندازه این دو کشور است اما شمار قربانیان ناشی از 
ح��وادث طبیعی در مجمع الجزایر اقیانوس آرام 17 
بار بیشتر از قربانیان برجای مانده در مجمع الجزایز 
ژاپن اس��ت. به این ترتیب شاهد اختالف فراوان در 
هزینه های اقتصادی این فجایع در کشورهای فقیر و 
غنی هستیم. بانک جهانی نیز اعالم کرد زیان ناشی از 
فجایع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، از لحاظ 
درصد تولید ناخالص داخلی، بیست برابر بیشتر از 
کشورهای توسعه یافته است. همچنین به این علت 
که تغییرات آب و هوایی هر چند در زلزله و سونامی 
ظاهراً بی تأثیر اس��ت اما پدیده ه��ای آب و هوایی 
شدید از جمله بارندگی و سیل از یک طرف و پدیده 
خشکس��الی را از طرف 
دیگر تشدید کرده و بدون 
شک توفانهای شدیدتری 

را باعث خواهد شد. 
به این ترتی��ب، باز 
هم کشورهای فقیر بیشتر 
در معرض این تغییرات 
آب و هوای��ی قرار دارند 
و تهدید می شوند. یک 
مطالعه انج��ام گرفته در 
انگلیس نیز نشان می دهد 
هائیتی،  س��ومالی،  ک��ه 
افغانس��تان و سریالنکا در معرض خطر فوق العاده 

شدید پدیده گرم شدن زمین قرار دارند. 
این درحالی است که از بین 28 کشور در معرض 

خطر باال، 22 کشور در قاره آفریقا هستند. 
بانک آسیایی توسعه نیز هش��دار داده است که 
ذوب شدن یخ های هیمالیا تأمین آب یک میلیارد و 
ششصد میلیون نفر از ساکنان کشورهای جنوب آسیا 
را در معرض خطر قرار داده است، منطقه ای که نیمی 

از افراد در فقر مطلق قرار دارند. 
اکنون این س��ؤال مطرح اس��ت که در مقابل 
این مش��کالت چ��ه کاری می توان انج��ام داد. 
کش��ورهای ثروتمند ساخت بناهای ضد زلزله را 
یاد گرفته اند، هر چند اینگونه بناها امنیت مطلق 
را تضمین نمی کند اما می تواند زندگی انس��انها 
را نجات دهد. یکی از س��ازمان های غیر دولتی 
فعال در این زمینه پیش��نهاد می کند ده درصد از 
منابع اختصاص داده ش��ده به بازس��ازی هائیتی 
برای پیشگیری از خطرات زمین لرزه هزینه شود 
تا به این ترتیب فجایع ناش��ی از حوادث طبیعی، 

فاجعه ای ناشی از فقر نباشد .

پدیده ای که ما آن را س��ونامی می نامیم 
یک سری امواج اقیانوسی با طول بسیار بزرگ 
است که در وهله نخست در اثر زمین لرزه هایی 
ایجاد می ش��ود ک��ه در زیر با نزدیکی بس��تر 

اقیانوس رخ می دهند. 
فورانهای آتشفشانهای زیردریایی و زمین 
لغزشها هم می توانند سونامی ایجاد کنند. در 
اقیانوس��های عمیق امواج س��ونامی با سرعت 
بیش از 800 کیلومتر در ساعت )500 مایل در 
ساعت( و ارتفاع موج چند ده سانتیمتر )1 فوت( 

یا کمتر در اقیانوس منتشر می شوند. 
امواج س��ونامی به واس��طه طول زیادشان 
در بین قله های موج از دیگر امواج اقیانوسی 
مش��خص می ش��وند، اغلب به بیش از 100 
کیلومتر )60 مایل( یا بیشتر هم می رسد و به 
واسطه زمان میان این قله ها که از 10 دقیقه تا 

1 ساعت در تغییر است. 
هنگامی که س��ونامی ب��ه  آبهای کم عمق 
ساحلی می رس��د امواج کند و آهسته شده و 
آب می توان��د به صورت دی��واری به ارتفاع 
ده ه��ا مت��ر )30 فوت( یا بیش��تر تجمع یابد، 
هنگامی که موج به س��مت خش��کی حرکت 

می کند در جایی که یک خلیج بندر یا مرداب 
نفوذ می کند این اثر تشدید می شود. 

س��ونامی های بزرگی ش��ناخته ش��ده که 
ارتف��اع آنها به بی��ش از 30 متر )100 فوت ( 

می رسد. 
حتی س��ونامی ب��ا ارتفاع 3 ت��ا 6 متر هم 
می تواند بسیار مخرب باشد و سبب صدمات 

و تلفات زیادی شود. 
س��ونامی ها ب��رای جان  و مال س��اکنین 
س��احل ک��ه در نزدیک��ی اقیان��وس زندگی 

می کنند تهدیدی به شمار می روند. 
از سال 1990 بیش از 4000 نفر در اثر 10
 سونامی مردند که بیش از 1000 نفر آنها در 
سونامی 1992 منطقه فلورس اندونزی و 2200

 نفر در سونامی 1998 اپتایه گینه نو کشته 
شدند.  صدمات مالی آنها در ایاالت متحده نزدیک 
ب��ه1 میلی��ون دالر ب��ود اگر چ��ه 80 درصد 
س��ونامی ها در اقیان��وس آرام رخ می دهند 
ام��ا س��ونامی ها می توانند خطوط س��احلی 
کش��ورهای نواح��ی دیگ��ر در اقیانوس هند، 
دریای مدیترانه، منطقه کاربین و حتی اقیانوس 

اطلس را هم تهدید کنند.

سرزمین ایران از لحاظ لرزه خیزی در یکی از 
مناطق فعال کره زمین قرار دارد. 

اگر زمی��ن لرزه ه��ای رخ داده در جهان طی 
س��الیان اخیر را روی نقش��ه ای پیاده کنیم، با دو 
کمربن��د عم��ده و بزرگ ل��رزه خی��زی روبه رو 
می شویم که ش��امل کمربند دور اقیانوس آرام و 

کمربند آلپ – هیمالیا است. 
ایران روی قس��مت میانی کمربند لرزه خیزی 

آلپ - هیمالیا قرار دارد. 
همان طور که قباًل اش��اره ش��د، روند حرکت 
قاره ها نس��بت به ه��م در حال حاض��ر نیز ادامه 
داش��ته که یکی از این حرکات مربوط به باز شدن 

بین دو لبه در بستر دریای سرخ است. 
این عم��ل باع��ث حرکت و تص��ادم صفحه 
عربس��تان به سمت ایران و فشردگی پوسته فالت 

ای��ران بین دو صفحه آفریقایی - عربی در جنوب 
و روسیه در شمال می شود. 

در نتیج��ه، این فش��ردگی باعث تجمع انرژی 
در گس��ل های پوس��ته ایران و در نهای��ت ایجاد 
زمین لرزه های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف 

کشور می شود. 
س��از و کار این فش��ردگی به گونه ای است 
که ایران را به س��ه منطقه متمایز لرزه خیز تقسیم 
می کند. این مناطق وسیع ش��امل: زاگرس، ایران 

مرکزی )لوت( و البرز است. 
ویژگی های زلزله های احتمالی در این مناطق 

از نظر بزرگی و عمق با هم متفاوت هستند. 
برای مثال، زلزله منطقه زاگرس، عمومًا عمیق 
ب��ا بزرگ��ی کم و تع��داد رخداد زیاد اس��ت و به 
عکس در منطقه ش��رق کش��ور عمومًا زلزله ها با 

دوره بازگشت طوالنی )تعداد رخداد کم در سال( 
ولیکن بزرگی زیاد و عمق کم هستند.

ــران: اکثر ش��هرهای  ــهر ته ــرزه خیزی ش ل
کش��ور، در معرض تهدید زمین ل��رزه قرار دارند 
اما برخی از این ش��هرها با دارا بودن ویژگی های 

خاص، پتانسیل خطر باالتری دارند. 
ش��هر تهران ب��ا دارا بودن بیش��ترین جمعیت 
ش��هری در کش��ور، تمرک��ز اکثر مراک��ز اداری و 
اقتصادی در آن و موقعیت ویژه زمین شناس��ی، از 
جمله نقاط بسیار حساس و در معرض خطرهای 

ناشی از رویداد زمین لرزه های بزرگ است. 
تهران در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز، بر 

روی رسوبات آبرفتی بنا شده است. 
این ش��هر اگر چه بیش از 200 س��ال س��ابقه 
شهرنشینی ندارد اما تجسم شگرفی از ری باستان 

را که از بزرگ ترین شهرهای تاریخ ایران بوده و در 
طول قرن ها، بارها ش��اهد رویداد زمین لرزه های 
مخرب بوده اس��ت، به دس��ت می دهد. عالوه بر 
سابقه لرزه خیزی تاریخی تهران و پیرامون، وجود 
گس��ل های متعدد در اطراف این شهر باعث شده 
تا خطر روی��داد زمین لرزه به ص��ورت تهدیدی 

جدی برای این شهر و ساکنانشان درآید. 
باید به این موضوع توجه کنیم که هر کدام از 
ما در ش��هری زندگی می کنی��م که در آن احتمال 

وقوع زلزله وجود دارد. 
لذا باید هر ش��هروند با مد نظر قرار دادن این 
موضوع، این مس��أله را به موازات س��ایر مس��ائل 
روزمره خود بدون هیچ ترس و واهمه ای به طور 
پیوسته دنبال کند و آگاهی های الزم را تا رسیدن 

به مرز آمادگی کسب کند.

زلزله در ایران

سونامی، زلزله ای دیگر
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پرسش



شهرکرد

شهرکرد اصفهان

اصفهان
نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:

مسائل زنان محدود به  چند مقاله و همایش نشود
شهرکرد

خبرنگار زاینده رود 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
گفت: از جمله مسائلی که با سالمت روحی و 
روانی زنان گره خورده و به نوعی از مهمترین 
مشکالت آنها محسوب می شود، اشتغال این 

قشر است.
آیت اهلل محمدرضا ناص��ری در همایش 
ارتقای س��طح س��المت زنان ب��ر ضرورت 
عملیاتی شدن موضوعات راجع به امور زنان 
و خالصه نکردن آن در چند مقاله تأکید کرد و 
اظهار داشت: مسئوالن باید تدابیری بیندیشند تا 
موضوعات مطرح شده در یک همایش کاماًل 
به کار بس��ته شده و نتایج آن در جامعه هویدا 
شود. وی با بیان اینکه سالمت یک مفهوم کلی 
اس��ت که هم سالمت جس��م و هم سالمت 
روح و روان را شامل می شود، گفت: توجه به 
هر دو مقوله سالمت یک نیاز اساسی است که 
باید در برنامه ها و طرح های مختلف پیگیری 
شود. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
افزود: در دنیای امروز برخی با استفاده از ابزار 
و ادوات گناه به دنبال تأمین سالمت انسان ها 
هس��تند که این امر مطابق با فطرت انس��ان ها 
نیس��ت. وی با بیان اینکه توجه به ارزش ها و 
معنویات انسانی مطابق با فطرت انسانی است، 
ادامه داد: در ارتقای س��طح س��المت انسان ها 
باید به فطرت انسانی و ارزش های الهی توجه 
ویژه ای کرد. امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: 
در جهان امروز جامعه سالم و آرامی را شاهد 
نیستیم و استرس ها و ناآرامی های زیادی وجود 
دارد که انسان های زیادی را درگیر خود کرده 
اس��ت. ناصری به تأمین س��المت انسان ها از 
دیدگاه اس��الم اشاره کرد و گفت: از نظر دین 
مبین اسالم باید دستورات الهی را رعایت کرد 
تا به سالمت دست پیدا کرد و این امر در حوزه 

زنان برجسته تر است. وی به معضالت روحی 
و روان��ی زنان در جامعه اش��اره کرد و افزود:
 از جمله مسائلی که با سالمت روحی و روانی 

زنان ارتباط دارد اشتغال این قشر است.
ناص��ری همچنین نخس��تین و واالترین 
تکلیف��ی که خداوند بر دوش زن��ان قرار داده 
را تربیت فرزندان دانس��ت و ادامه داد: زنان با 
اداره صحیح زندگی و تربیت مطلوب فرزندان 
می توانن��د تأثیرات مثبتی در س��المت جامعه 
داشته باشند و از سوی دیگر عدم ایفای صحیح 
نقش زنان به عنوان مادر خانه می تواند تأثیرات 
س��وء و بدی را در خانواده و جامعه بگذارد. 
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: چنانچه بخواهیم جامعه ای 
سالم و الهی توأم با تربیت آسمانی داشته باشیم 
بای��د زن وظیفه اصلی خ��ود را به عنوان مادر 
خانه به خوبی ایفا کند و سپس به کار خارج از 
خانه بپردازد. ناصری از جمله معضالت جامعه 
امروزی را عدم وجود روحیه معنوی و تربیت 
اخالقی دانست و تصریح کرد: در سوی مقابل 
ایثار و از خودگذشتگی زنان راهکار فائق آمدن 
بر این معضل و تأمین س��المت روانی جامعه 
است. امام جمعه ش��هرکرد در پایان سالمت 
و آسایش جامعه را در گرو اجرای دستورات 
و فرامی��ن الهی عنوان ک��رد و از همه به ویژه 
مس��ئوالن خواست تا نس��بت به اجرای این 

فرامین اهتمام بیشتری داشته باشند.

خوراسگان
خبرنگار زاینده رود

اس��تاندار اصفه��ان در حاش��یه هفتمین 
جش��نواره دانش��جویان ممتاز، مبتکر و نوآور 
بس��یجی ش��اهد و ایثارگر، در دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان با اشاره به پیشرفتهای 
ای��ران در عرصه ه��ای مختلف علمی گفت: 
اصفهان درحوزه انرژی هسته ای، هوا- فضا، 
نانوتکنولوژی، سلولهای بنیادی و تولید پوست 
طبیعی، به واسطه حضور دانشمندان بومی در 

کشور و دنیا نمونه شده است. 
ذاکر اصفهان��ی با ی��ادآوری تحریمهای
 اعمال شده علیه ایران، بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی این مسأله را محرک پیشرفتهای فعلی 
کشور ارزیابی کرد و افزود: خودکفایی که االن 
در انرژی هسته ای و سایر بخشهای علمی داریم 
ناشی از همین بود که انقالب اسالمی با شعار 
بازگش��ت به خویش از غرب و استعمارگران 
بی نیاز شد. استاندار اصفهان در بخش دیگری 

از سخنان خود ریش��ه های علمی، فرهنگی، 
صنعتی و... اصفهان را در گذشته عنوان کرد و 
با اشاره به تبلیغات ضد ایرانی رسانه های بیگانه 
علیه ای��ران از طراوت و نش��اط اصفهان ابراز 
خرسندی کرد. وی رضایتمندی گردشگران و 
اعتراف آنان به نظم، آرامش، پیشرفت و تدین 
مردم اصفهان را نشانه بی اثر بودن تبلیغات سوء 
علیه ایران برش��مرد. ذاکر اصفهانی، همچنین 
با تأکید ب��ر خودباوری و لزوم اعتماد به نفس 
در میان ایرانیان، »ما می توانیم« را شعار و رمز 

موفقیت های ایرانیان عنوان کرد.

در سال جاری 15 عدد والف اصلی شبکه 
توزیع آب ش��هرکرد که دچار فرسودگی شده 
بودند توسط اکیپ حوادث آب و فاضالب این 
شهر نوس��ازی شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 
تعوی��ض این والفها که در قط��ر 150 تا 250 
میلیمتری بوده اند عالوه بر فراهم شدن تسریع 
در ارائه خدماتی نظیر شستش��وی شبکه ها، 

انجام تعمیرات و دیگر امور مربوطه، در کاهش 
هدر رفت آب نیز تأثیر بس��زایی دارند. برپایه 
این گ��زارش برای تعویض ای��ن والفها 750 
میلیون ریال هزینه شده است.گفتنی است در 
حال حاضر طول شبکه آبرسانی شهر شهرکرد 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری 283 کیلومتر 
اس��ت که آب شرب سالم و بهداشتی 45433 

فقره مشترکین این شهر را توزیع می کند.  

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش 
و پرورش استان اصفهان در این نشست عباسیان 
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 
ابت��دا به س��ؤاالت مطرح ش��ده توس��ط گروه 
مشاوران جوان پاسخ داده و طی سخنانی گفت: 
قدر خدمت و نعمت های خداوند را بشناسیم 
و در کار س��ازمانی محبت را سرلوحه کار خود 
قرار دهیم. شخصیت خودتان را مدیریت کنید 
و فرصت معن��وی برای خودت��ان ایجاد کنید، 
قدرشناس نعمت امامت و والیت و انقالب باشید 

و عزمتان را برای خدمت بیشتر و بی ادعا جزم 
کنید. خوشبختانه پتانسیل های خوبی از جوانان 
در آموزش و پرورش استان وجود دارد که باید از 
آن به بهترین نحو استفاده شود. شایان ذکر است 
در این جلس��ه ابتدا مشاور جوان رئیس سازمان 
آموزش و پرورش در ارتباط با اهداف تشکیالت 
گروه مشاوران جوان سخنانی ایراد کرد و گفت: 
مشاوران جوان بازوان فکری مسئوالن آموزش 
و پرورش بوده و با تمام توان در جهت پیشبرد 

اهداف و برنامه های سازمان تالش می کنند.

127 کافوی فیبر نوری در س��طح اس��تان 
اصفهان به اینترنت پرس��رعت مجهز و امکان 
واگذاری هف��ت هزار و 216 پ��ورت اینترنت 

پرسرعت )ADSL( به مشترکین فراهم شد.
بنابر اعالم روابط عمومی شرکت مخابرات 
استان اصفهان، کافوهای فیبر نوری )DLC( که 
تاکنون قابلیت سرویس دهی اینترنت پرسرعت 
)ADSL( توسط ش��رکتهای PAP و یا خود 
شرکت مخابرات را نداش��ته اند، از این پس در 
کلیه مراکز مخابراتی ش��هر اصفهان و شهرهای 
کاشان، شهرضا، شاهین شهر و دولت آباد قادر 

به ارائه سرویس اینترنت پرسرعت خواهند بود. 
متقاضیان این سرویس باید با در دست داشتن کپی 
شناسنامه، کارت ملی صاحب خط و آخرین قبض 
پرداختی با مراجعه به مرکز تلفن شهید خرازی 
در اصفهان و امور مش��ترکین مراکز مخابراتی در 
شهرستان ها نسبت به ثبت نام ADSL با سرعت 
Kbps128 اق��دام کنن��د.   هزینه اش��تراک این 
سرویس ماهیانه 102 هزار و 200 ریال است و مبلغ 
103 هزار ریال، هزینه راه اندازی اولیه است.  الزم 
به ذکر است این سرویس در آینده نزدیک در بقیه 
شهرستان های استان نیز راه اندازی خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، این مرکز در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد راه اندازی شده است 
و تأمین فضا و تأسیس��ات پایه برای استقرار 
واحدها و هس��ته های فناوری بر عهده این 
واحد دانشگاهی است. به گفته قاسم مصلحی، 
رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
خدمات پش��تیبانی و حمایت ه��ای مالی و 
معنوی مورد نیاز تیم های مستقر در این مرکز 
از س��وی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تأمی��ن و ارائه می ش��ود و تیم های متقاضی 
استقرار در این مرکز به وسیله شهرک پذیرش 
می شوند. وی بر اولویت پذیرش دانشجویان 
و دان��ش آموختگان دانش��گاه آزاد اس��المی 
نجف آباد در این مرکز رشد تأکید کرد و بیان 
داشت: مراکز رشد با آسان تر کردن زمینه های 
ارتباطی مؤسسات نوپا با مجامع دانشگاهی، 
صنایع، سازمان های اجرایی، مراکز تحقیقاتی 
و مجام��ع بی��ن المللی، ب��ه حمایت معنوی 

می پردازد و در حال حاضر ش��ش مؤسس��ه 
دانش محور در این مرکز، مس��تقر و تعدادی 

نیز متقاضی پذیرش هستند.
مصلحی شاخص ترین مزیت این مرکز 
رشد را قرارگرفتن فن آفرینان در یک فضای 
پژوهش��ی عنوان کرد و ادامه داد: تبادل افکار 
ب��ا دیگر محقق��ان و مؤسس��ات تحقیقاتی، 
پ��روژه یاب��ی، اط��الع رس��انی، خدم��ات 
آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقاتی از 
دیگر مزایای اس��تقرار واحدها و هسته های 
فناوری در این مرکز رش��د ش��هرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در دانش��گاه نجف آباد 
است. گفتنی است، متقاضیان استقرار در این 
مرکز رش��د که دارای ایده متکی بر فناوری، 
تیم کارآفرین و برنامه اقتصادی متکی بر بازار 
هستند، می توانند به مسئول مرکز رشد شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان واقع در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

مراجعه کنند. 

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

قائ��م مقام س��ازمان مدیری��ت بحران 
کشور، از دستیابی محققان ایرانی به دستگاه 
پی��ش بینی و هش��دار زلزله تح��ت عنوان 
»شتاب نگارنده زلزله« خبر داد. رحمت اهلل 
شیشه گر در گفتگو با زاینده رود افزود: این 
دس��تگاه از س��وی محققان و پژوهشگران 
مرکز تحقیقات س��اختمان وزارت مسکن 
و شهرس��ازی طراح��ی و تولی��د ش��ده و 
مش��ابه خارجی ندارد. به گفت��ه وی، این 
دس��تگاه هم اکنون مراحل آزمایشی خود 
را طی می کند. شیش��ه گر گفت: این هفته 
نخستین دستگاه شتاب نگارنده زلزله در ستاد 
مدیریت بحران نصب خواهد شد و در زمینه 
پیش بینی زلزله فعال خواهد ش��د. به گفته 
وی، ه��م اکنون 120 دس��تگاه رصد زلزله 
در کش��ور فعال اس��ت. قائم مقام سازمان 
مدیریت بحران کش��ور گف��ت: هم اکنون 
ساالنه 10 هزار زلزله در ایران رخ می دهد 
که ای��ن تعداد زلزله با یک ریش��تر به باال 
ثبت می ش��ود. شیش��ه گر گف��ت: تعداد 
حوادث و بالی��ای طبیعی در ایران در 10 

ماهه سال 88 با کاهش 9 درصدی همراه بود. 
وی تصریح کرد: ای��ران از نظر وقوع بالیای 
طبیعی جزء 10 کشور نخست دنیاست ولی 
در زمینه مدیریت بحران بنا بر گزارش رسمی 
سازمان ملل متحد در منطقه به عنوان یکی 
از کشورهای پیش��رو برگزیده شده است. 
شیش��ه گر گفت: هم اکن��ون مرکز کاهش 
خط��ر پذیری لرزه ای آس��یا در ایران قرار 
گرفت��ه و به جهت ن��وع مدیریت و توجه 
ایران به مدیریت بحران این مرکز به تهران 
انتق��ال یافته اس��ت. به گفته وی، امس��ال 
نزدی��ک به 40 ه��زار میلیارد ری��ال اعتبار 
ب��رای انج��ام مراحل چهارگان��ه مدیریت 

بحران تأمین شد.

امام جمعه موقت اصفهان گفت :  ملت 
ایران در مناس��بت ها و راهپیمایی نهم دی 
و 22 بهمن نش��ان داد که می خواهد زیر 

پرچم والیت بماند. 
حج��ت االس��الم » محمد تق��ی رهبر« 
درخطبه های نمازجمعه اصفهان که درمیدان 
امام )ره( این شهر برگزار شد، افزود:  حضور 
گس��ترده مردم در صحنه های مختلف، پیام 
روش��نی برای دشمنان دارد که بی جهت آب 
در ه��اون نکوبند چرا ک��ه ملت ایران محکم 
و با اقت��دار از رهبر خ��ود حمایت می کند. 
خطیب جمعه اصفهان تصریح کرد: مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن فتنه گران و تفرقه افکنان 
و پرچم ش��یطان را زیر پای خود گذاش��ت. 

حجت االس��الم  محمد تقی رهبر  با اشاره به 
روز حمایت از مصرف کنندگان اظهار داشت: 
دستگاههای نظارتی با توجه به پایان سال مراقب 
باشند تا برخی با سوء  استفاده، اجناس را گران 
نکنند. وی همچنین با قدردانی از اقدام نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی از دس��تگیری »عبدالمالک 
ریگی« گفت:  متأسفانه بسیاری از اشرار پشت 
س��ر این خبیث قراردارند و آمریکا،  انگلیس، 
صهیونیست ها و برخی مرتجعان منطقه نیز با 
دادن پول و آموزش های نظامی از او حمایت 
کردند.وی همچنین بر رعایت شئونات اسالمی 
ازجمل��ه رعایت حجاب وعف��اف درجامعه 
تأکید کرد و گفت:  دستگاههای نظارتی مراقب 

رعایت صحیح این مسائل در جامعه باشند.

آیت اهلل محمدرضا ناصری در خطبه های 
نماز جمعه شهرکرد با تبریک فرارسیدن میالد 
پیامبر مکرم اسالم، حضرت محمد )ص(، و 
هفته وحدت به همه مسلمانان جهان افزود: 
آنچه عامل و مایه اقتدار و عزتمندی اس��الم 
در دنی��ا می ش��ود، همین وح��دت و اتحاد 
مس��لمانان در گوشه و کنار دنیاست. وی بر 
ضرورت توجه مسلمانان بر وجوه اشتراک و 
پرهیز از اختالفات تأکید کرد و اظهار داشت: 
در شرایطی که دشمن در صدد مقابله با نفوذ 
اسالم است، مسلمانان هم باید برای موفقیت 
و کامرانی دین مبین اس��الم بن��ا به فرموده 
پیامبر بزرگوار خود یک دس��ت واحد علیه 
بیگانگان باشند. امام جمعه شهرکرد تصریح 
کرد: به ملت ها و سران کشورهای اسالمی 
توصی��ه می کنم با چش��مان باز دوس��ت و 
دشمن خود را از هم تشخیص داده و بیش 
از این به یاوه سرایی های غرب توجه نکنند 
که خود را در برابر ملت هایش��ان و در برابر 
تاری��خ بی اعتبار می کنن��د. نماینده ولی فقیه 

در چهارمح��ال و بختیاری ب��ا دعوت همه 
کشورهای اسالمی و به ویژه سران عربی به 
درس گرفتن از تاریخ، اظهار داشت: دشمنان 
اسالم و به ویژه صهیونیست ها ایجاد اختالف 
و تفرقه افکنی در کشورهای اسالمی را با قوت 
بیشتری در دستور کار خود قرار داده اند. وی 
بیداری اسالمی و لزوم هوشیاری مسلمانان 
در براب��ر توطئه های این رژی��م را ضروری 
دانس��ت و تأکید ک��رد: مس��لمانان برای به 
دست آوردن اقتدار خود و سالم سازی منطقه 
راهی به جز اتحاد و همدلی ندارند.  نماینده
 ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری همچنین 
به انتخابات پیش روی مردم عراق اشاره کرد 
و گفت: امریکا و انگلیس در صدد هس��تند 
تا با صرف هزینه های گزاف دوباره بعثی ها 
را به قدرت بازگردانند و جایگاه خود را در 
منطقه مستحکم کنند. وی تصریح کرد: ملت 
مسلمان عراق باید هوشیار باشند، اتحادشان 
را حفظ کنند و کشورشان به دست بیگانگان 

ندهند.

رئیس پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی کشور در اصفهان اعالم کرد:

جنبه معنوی موضوعات تخصصی را فراموش کرده ایم 
   زاینده رود

دکتر بمانیان در همایش تخصصی تعمیر 
و نگهداری ابنیه و تونل مشترک تأسیسات 
ش��هری که به میزبانی اصفهان برگزار شد با 
اظهار تأسف از فراموش شدن جنبه معنوی 
در رش��ته های تخصص��ی داخل��ی گفت: 
بناه��ای ماندگار اصفهان خود نوعی س��ازه 
ش��هری بوده اند اما معماری آنها را طراحی 
کرده و ساخته که به همه وجوه و کاربردهای 
گوناگون یک بنا توجه داشته است، کسانی 
مانند شیخ بهایی که حکیمانی بوده اند با نبوغ 
و ذوق در مسائل معنوی، اجتماعی، فرهنگی 
و هنری. رئیس پژوهشکده مدیریت شهری 
و روستایی س��ازمان همیاری شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور همچنی��ن از نبود 
برنامه ریزی که پایه و اساس هر کاری است، 
انتقاد کرد و گفت: بیشتر مسئوالن از مراحل 
گوناگونی که یک پروژه پیش از ساخت باید 
بگذراند فقط جنبه عمرانی و طراحی کار را 

می بینند و می دانند.
تصمیم گیری و اجرای آنی پروژه ها 

به ما ضربه می زند
رئیس پژوهش��کده مدیریت شهری و 
روستایی س��ازمان همیاری شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با این باور که پروژه های 
داخلی، آنی تصمیم گیری و اجرا می شوند، 
گفت: متأسفانه در بیشتر اوقات مدیران کاری 
به اقدامات مسئول قبلی ندارند و یا همه آنها 
را اشتباه تصور می کنند. دکتر بمانیان با بیان 
اینکه تصمیم گیریهای بدون پشتوانه و مبنای 
علمی به ما ضربه وارد می کند، گفت: سال 
72 که قانون ساخت تونل مشترک تأسیسات 
شهری تصویب شد، موضوع آنقدر با اهمیت 
بود که مجل��س با فوری��ت آن را تصویب 
و ش��ورای نگهب��ان تأیید کرد و قرار ش��د 
آیین نامه اجرای کار ظرف سه ماه تنظیم شود 
در حالی که این کار 48 برابر زمان پیش بینی 

شده یعنی 12 سال طول کشید.
دفع آبهای سطحی بزرگترین مشکل 

شهرها
وی با استناد به نتیجه تحقیقی که دو سال 
قبل در این پژوهشکده انجام شد، مهمترین 
مشکل شهرها را دفع آبهای سطحی معرفی 
کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ 
از جمله تهران یک بارندگی باعث می شود 
کل ش��هر را آبهای س��طحی فراگیرد و هر 
ش��هرداری هم سر کار می آید قول حل این 

مشکل را می دهد.
ــی پـس از  ــای عمـرانـ پــروژه هـ

بهره برداری رها می شوند
علیرضا قاری قرآن معاون عمرانی شهری 
شهرداری اصفهان نیز هدف از برگزاری این 
همایش را هم اندیش��ی درباره تأسیس��ات 
ش��هری و تعمیر و نگه��داری آنها بیان کرد 

و گفت: تأسیس��ات ش��هری با نظر مجلس 
به شهرداری ها واگذار شده تا شاهد موازی 
کاری نباشیم. وی گفت: در بیشتر پروژه های 
عمرانی چه طرحهای سنگین و چه کوچک 
یا متوس��ط کار از مرحله ای��ده و پیرایش تا 
بهره برداری دنبال می ش��ود و این مش��کل 
گریبانگیر همه دستگاههای اجرایی است که 
پیگیری های پس از بهره برداری را فراموش 
می کنند. قاری قرآن از نبود برنامه ای منسجم 
و کامل برای زمان بهره برداری از تأسیسات 
ب��رق، آب، گاز، مخابرات و عمرانی ش��هر 
انتقاد کرد و گفت: وقتی این پروژه ها آماده 
استفاده می شوند به دلیل تالقی با یکدیگر 
مجموعه ش��هری را دچار مشکل می کنند 
چون طراحان و مجریان وزن و اهمیتی برای 

دوران بهره برداری قائل نبوده اند.
برنامه ریزی برای بهره برداری عمر 

سازه را طوالنی می کند
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
با اش��اره به اینکه برنامه ریزی برای استفاده 
از پروژه های عمرانی عمر مفید سازه ها را 
طوالن��ی می کند و صرفه اقتص��ادی آنها را 
افزایش می دهد، گفت: باید نگاه کلی تری 
به دوره های ابتدایی ش��کل گیری و مسائل 
دوره انتهای��ی پروژه ها داش��ته باش��یم و از 
الزامات امنیتی سازه های آموزشی، ورزشی، 
فرهنگی، تفریحی و... غافل نمانیم. وی یکی 
از مهمترین معضالت اصفهان را تأسیسات 
ش��هری در بخش های گوناگون اعالم کرد 
و گفت: تونل مشترک برای عبور تأسیسات 
ش��هری در هیچ نقطه ش��هر اصفهان وجود 

ندارد. 
سرانجام معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان از تشکیل اداره تعمیرات و نگهداری 
ابنیه فنی در ای��ن معاونت خبر داد و گفت: 
وظیفه این تشکیالت تدوین بخشنامه، تهیه 
شناس��نامه و رسیدگی به س��ازه های اصلی 
ش��هر است، کار اجرایی هم از پلهای بزرگ 

شهری و بناهای حساس شروع شده است.

ــا و نظرات  ــل از طرحه حمایت کام
مدیران شهرداری 

نایب رئیس شواری اسالی شهر اصفهان 
یادآور شد شورای شهر پیش از تنظیم منشور 
خ��ود در زمینه های حم��ل و نقل عمومی، 
کاهش آلودگی هوا، ارتقاء فرهنگ شهروندی 
و... سه موضوع اصلی را تصویب کرد. نخست 
انتخاب مدیران بر اساس شایسته ساالری، دوم 
حمایت کامل از طرحه��ا و نظرات مدیران 
ش��هرداری و سومین مسأله اینکه در شرایط 
بحران اقتصادی دو س��ال گذش��ته شورای 
شهر سعی کرده راهکارهای جایگزینی برای 
کس��ب درآم��د و اداره پروژه های عمرانی 

پیدا کند.
س��ید کری��م داودی با مقایس��ه نمودار 
سازندگی امسال با سالهای گذشته گفت: این 
نمودار نشان می دهد بیشترین سازندگی و 
پروژه های عمرانی در سال جاری بوده است. 
وی با اشاره به موضوع همایش یعنی حفظ 
و نگهداری ابنیه و تونل مشترک تأسیسات 
شهری نیز گفت: این کار در اصفهان شروع 
ش��ده و اولین گام اجرای��ی اش هم انتخاب 
مدیر مس��تقیم یا تعریف تش��کیالتی برای 

تعمیر و نگهداری سازه های شهری است. 
نایب رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
از ل��زوم تهیه شناس��نامه ب��رای پروژه های 
عمرانی، نقش��ه، وضع تأسیس��ات، خرابی 
ها، س��وابق تعمیرات و... گفت و ادامه داد: 
ای��ن کار باعث می ش��ود پ��س از تغییر و 
جابه جای��ی مدیران هم رس��یدگی به بنا با 
استناد به پرونده ادامه یابد. وی کنار هم بودن 
تمام تأسیسات خدماتی، راحت و روان بودن 
تعمیر و نگهداری از آنها و توسعه شبکه را از 
مهمترین ویژگی های تونل مشترک شهری 
بیان کرد و گفت: شرکت مخابرات اصفهان 
بارها برای توسعه شبکه یا ایجاد فیبر نوری 
در معابر اصلی و فرعی، تونل حفر کرده در 
حالی که داشتن چنین تأسیساتی این مشکل 

را برای همیشه حل می کند.

 شعبه جدید مرکز رشد شهرک
 علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز به کار می کند

قائم مقام سازمان مدیریت بحران:
ایران به نوعي فناوري پیش بیني زلزله 

دست یافت

خطیب جمعه اصفهان :
ملت ایران خواهان ماندن زیر پرچم والیت است

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:
سالم سازي منطقه و اقتدار دنیاي اسالم 

راهي جز وحدت ندارد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امید به زندگی در این استان 
10 تا 15 سال افزایش یافته است. به گزارش فارس، رجبعلی صادقی 
در همایش ارتقای س��طح س��المت زنان در ش��هرکرد با بیان اینکه 
بیش از نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، اظهار داشت:
 بر همین اس��اس توجه به نقش و حضور زنان در راس��تای ارتقای 
سالمت جامعه و پیشرفت های مادی و معنوی بیش از پیش ضرورت 
دارد. وی زنان را منبع سرشار عاطفی و معنوی در جامعه برشمرد و 
افزود: این درحالی اس��ت که چنانچه جامعه در مسیر رشد و اعتالی 
خود از این نیروی سرشار بهره نگیرد دچار فقر عاطفی و معنوی شده 
و در نتیجه ارزش های الهی و انس��انی در آن جامعه مهجور خواهد 
ماند. صادقی توجه به س��المت زنان را بسیار مهمتر از مردان ارزیابی 
کرد و گفت: زنان نه تنها مس��ئولیت س��المت خود را بر عهده دارند 
بلکه وظیفه تأمین بهداشت و س��المت خانواده خود را نیز بر عهده 
دارند از این رو اهمیت توجه به سالمت زنان دوچندان می شود. وی 
تصریح کرد: بروز مش��کالتی اعم از س��وء تغذیه، زایمان های مکرر 
و فعالیت های طاقت فرس��ا نه تنها س��المت زنان جامعه را به خطر 
می اندازد بلکه س��المت خانواده های آنان را نیز دچار آسیب خواهد 
کرد. استاندار چهارمحال و بختیاری تالش در راستای تأمین سالمت 
زنان را بهترین و مطمئن ترین راه برای حفظ سالمت جامعه دانست و 
افزود: سالمت زنان پیش نیاز اصلی برای نیل به اهداف جامعه است که 
باید در برنامه ریزی های بهداشتی و توسعه به این امر مهم توجه ویژه 
کرد. وی ادامه داد: اس��تان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه 
و ارتقای جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان گام های بسیار 
مثبتی را برداش��ته که در مقایسه با آمار کشوری و نسبت به سال های 
پیش از انقالب چش��مگیر و قابل تقدیر اس��ت. صادقی به اقدامات 
چشمگیر استان در حوزه سالمت زنان و ارتقای جایگاه زنان در استان 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرخ باسوادی در استان بیش از 84 
درصد است که در مقایسه با آمار به ثبت رسیده در پیش از انقالب که 
37/2 درصد بوده از یک رشد بسیار چشمگیری برخوردار شده است. 
وی با بیان اینکه تعداد دانشجویان استان در پیش از انقالب اسالمی 
کمتر از 600 نفر بوده، گفت: این در حالی اس��ت که در حال حاضر 
بی��ش از 42 ه��زار نفر دانش��جو در 15 دانش��گاه و در بیش از 170 
کد رشته تحصیلی مشغول به فراگیری علم و دانش هستند. استاندار 
چهارمح��ال و بختیاری از افزایش 10 تا 15 س��ال امی��د به زندگی در 
استان خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 10 بیمارستان به مجموع 
بیمارستان های استان افزوده شده است و همچنین مراکز بهداشتی از 50 
مرکز به 143 خانه بهداشت در سطح استان و تعداد تخت های بیمارستانی 

از 258 تخت به  هزار و 400 تخت بیمارستانی ارتقا یافته است.

مس��ئول کمیته حفظ محیط زیست شورای شهر اصفهان با بیان 
اینکه برنامه آتی ش��هرداری برای کاهش آالینده ها در ش��هر اصفهان 
اعمال محدودیت  برای تردد خودروها در س��طح شهر است، گفت: 
ش��هر اصفهان به دلیل داشتن بافت تاریخی برای حمل و نقل درون 
ش��هری از لحاظ اس��تفاده از اتوبوس محدودیت های��ی دارد که این 
مشکل با راه اندازی متروی این شهر و بهره برداری از خط جنوب به 

شمال آن رفع می شود. 
وی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 70 درصد آلودگی های شهر 
اصفهان ناش��ی از تردد خودروهای فرس��وده است، محدودیت تردد 
خودروهای شخصی در برخی از محدوده های شهر اعمال می شود. 

فتح اهلل معین بیان داش��ت: با توجه به ق��رار گرفتن در موقعیت 
جغرافیایی خش��ک و در حاشیه کویر و کمبود فضای سبز در شهر، 
آلودگی هوا در شهر اصفهان در سال های گذشته افزایش چشمگیری 
داشته است. مسئول کمیته حفظ محیط زیست شورای شهر اصفهان 
ادامه داد: افزایش خودروهای فرس��وده ش��هر و اس��تقرار واحدهای 
صنعتی پرآالینده در اطراف شهر سبب دو چندان شدن آالینده ها در 

اصفهان شده است. 
وی افزود: نیروگاه های اطراف ش��هر اصفهان تا دو سال پیش از 
س��وخت گاز در واحدهای خود استفاده می کردند ولی به دلیل افت 
فش��ار گاز در سال  های اخیر این واحدها از سوخت مازوت استفاده 
کردند که این س��وخت علت بسیاری از آالینده های موجود در شهر 
است. معین تصریح کرد: تبدیل اراضی کشاورزی در سال های اخیر 
س��بب کاهش فضای سبز در اصفهان و افزایش ذرات معلق در فضا 
ش��ده است. مسئول کمیته حفظ محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: قطع آب زاینده رود در سال های گذشته سبب خشکی 
تاالب گاوخونی و کاهش سطح زیرکشت در اطراف این تاالب شده 
ک��ه در پی آن گچ و ذرات معلق موجود در هوای ش��هر اصفهان به 

شدت افزایش یافته است. 
معین ادامه داد: در برنامه اول و دوم توس��عه، اراضی مش��خصی 
برای ایجاد کمربند سبز در کالنشهرها پیش بینی شد که هزینه های آن 
از سوی واحدهای صنعتی استان تأمین شود و سازمان محیط   زیست 
بر آن نظارت کند که با وجود برنامه ریزی برای این طرح، تبصره های 
آن در برنامه های بعدی تکرار نشد. مسئول کمیته حفظ محیط  زیست 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: با توجه به اینکه تملک اراضی و 
احداث این کمربند هزینه های گزافی را بر شهرداری اصفهان تحمیل 
می ک��رد، دولت هم عماًل کمکی برای ایجاد این کمربند حیاتی برای 
شهر اصفهان نکرده است. وی تصریح کرد: با وجود مصوبه مجلس 
شورای اسالمی برای جایگزینی خودروهای فرسوده در کشور تاکنون 

هیچ خودرویی در اصفهان در این طرح جایگزین نشده است.

استاندار اصفهان:
اصفهان در دنیا نمونه است

تعویض 15 والف اصلی
 شبکه های آبرسانی در شهرکرد

نشست رئیس سازمان آموزش و پرورش 
اصفهان با گروه مشاوران جوان

واگذاری اینترنت پرسرعت بر روی فیبر نوری

اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاري:
امید به زندگي در چهارمحال و بختیاري

 15 سال افزایش یافت

تردد خودروهای فرسوده
شهرکردعامل 70 درصد آلودگی هوای اصفهان 
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اصفهان
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آگهی احضار
تاریخ: 88/11/27

شماره: 880457 ک 105
چون آقای حس��ن آقایی دهاقانی فرزند کریم شکایتی علیه آقای مهرداد کیوانی مبنی بر ایراد ضرب و جرح 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 880457 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/1/23 
ساعت 9 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 کثیراالنتش��ار محلی طبع ونش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 16980/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی مزایده
شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی در نظر دارد در پرونده اجرائی کالسه 355/88 ج / 4 له آقای مجید منصوری 
و علیه آقای احمدرضا کریمی فرزند اکبر به نشانی اصفهان، خیابان مشتاق دوم، بعد از پل غدیر، خیابان مهر، 
کوچه علیخانی بعد از تاکس��ی تلفنی س��اختمان سفید رنگ مجتمع سامان طبقه سوم و بخواسته مطالبه مبلغ 
35/880/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه کارشناسی و حق الدرج و همچنین مبلغ 1/775/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای را برای روز چهارش��نبه مورخ 88/12/26 ساعت 10 الی 11 صبح در 
شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی واقع در خیابان نیکبخت- ساختمان دادگستری طبقه همکف اطاق 031 
برگزار نماید. و در این خصوص اموال مورد مزایده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری عبارتست از 
1- سه تخته فرش دستباف نائین در ابعاد 214×305 و 214×298و 203×350 به ترتیب زمینه کرم بند اسلیمی 

آبی و زمینه کرم حاش��یه نخودی ترنج خورش��یدی و زمینه کرم حاشیه کرم ترنج ستاره های بند اسلیمی که 
مستعمل می باشد به ارزش 15/680/000 ریال 2- یکدستگاه سی دی سونی با دو عدد بلندگو مارک سونی 

مدل MHC-W55SONY CD به ارزش 800/000 ریال 3- یکدستگاه کامپیوتر با مشخصات 
MONITOR LG FLATRON T 730BH + CASEMEC + MOSE FRASOO + 
KEYBOARD FARASOO 2880 + RAM 128 + CPU CELLERON + SPEKER
ب��ه ارزش 2/500/000 ریال 4- یکدس��تگاه تلویزیون س��ونی م��دل f29MFINO 1114594  به ارزش 
3/000/000 ریال 5- یک سرویس مبلمان هفت تیری دسته باال سه پاپیون با روکش برگ طالیی و صورتی 
کرم به ارزش 2/000/000 ریال 6- یک س��رویس مبلمان راحتی ش��ش نفره چوبی و یکعدد میز نهارخوری 
و ده ع��دد مبل نهارخوری روکش کرم مدل دو گل فرانس��وی به ارزش 5/000/000 ریال و جمع کل اقالم 
توقی��ف فوق الذکر با توج��ه به وضعیت موجود و در نظر گرفتن جمیع جه��ات مؤثر در قیمت ها به مبلغ 
28/980/000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از اموال 
توقیفی فوق الذکر واقع در آدرس محکوم علیه بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادی هس��تند که باالترین قیمت کارشناس��ی را پیشنهاد نموده و 10 % از مبلغ کارشناسی را نقداً به 

همراه داشته باشند.
17070/ م الف

ملکی- دادورز شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 286-88 / 28

شماره دادنامه: 88/11/11-837
مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آیت ا... یوسفیان
خوانده: قاسم مهدوی نژاد نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه
گردش��کار: با عنای��ت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای آیت ا... یوسفیان به طرفیت قاسم مهدوی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون 
و صد هزار تومان بابت خس��ارت ناش��ی از تصادف خودرو خواهان پراید به شماره پالک 381/31 ق 68 با 
خودرو خوانده قاس��م مهدوی نژاد پیکان به ش��ماره پالک 12254- تهران- د با توجه به گزارش کالنتری 
مورخ 88/5/10 مبنی بر صحت تصادف مابین خودرو خواهان و خوانده همچنین کروکی تصادف علت تامه 
را بی احتیاطی از جانب خوانده راننده پیکان به شماره 12254- تهران – د به علت عدم رعایت فاصله مقصر 
در تصادف اعالم نموده نظر به اینکه پاسخ استعالم از راهنمایی و رانندگی آقای قاسم مهدوی نژاد را مالک 
رس��می خودرو پیکان 12254- تهران- د اعالم نموده و با توجه به عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی 
با وصف نشر آگهی در روزنامه شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و خوانده بنام قاسم مهدوی نژاد 
را به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان طبق نظریه 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی است و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
17018/ م الف 

موسوی- قاضی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به حسینعلی چهرازی فرزند علی اکبر 

تاریخ: 88/11/20
کالسه پرونده: 812/88 ح 6

وقت رسیدگی: 89/3/16-8/30 صبح
خواهان: خانم شهناز چوپانی با وکالت آقای محمدحسن آخوند زاهد وکیل دادگستری

خوانده: حسینعلی چهرازی فرزند علی اکبر مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اقساط وام پرداختی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و 

تأخیر تأدیه
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 آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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.16986/ م الف 
فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تأسیس شرکت تالی فور سپاهان سهامی خاص

تاریخ: 1388/11/19
شماره: 4364/ث 88/103

ش��رکت فوق در تاریخ 1388/11/19 تحت شماره 39660 و شناسه ملی 10260573220 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1388/11/19 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1 – موضوع شرکت:

طراحی، س��اخت، مشاوره، نصب و راه اندازی انواع تابلوهای فشار قوی )ام و ی( و فشار ضعیف )ال 
وی( و پی ال س��ی – طراحی، س��اخت، نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری انواع سیس��تمهای برق 
– کابل کش��ی پروژه های فشار قوی )ام وی( فش��ار ضعیف )ال وی( و پی ال سی – طراحی، ساخت، 
مش��اوره و نصب قطعات س��ینی کابل و نردبانی – طراحی و اجرای روش��نایی مجتمع های مسکونی، 
تجاری، معابر و چراغهای تزئینی – طراحی، مشاوره و ساخت انواع اسکلت و بدنه های فلزی – اجرای 
خطوط انتقال نیرو )ال وی – ام وی – اچ وی( – اجرای سیس��تمهای ام وی و ال وی و ابزار دقیق – 

اجرای کلیه پروژه های برق مرتبط با موضوع شرکت.
2 – مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 – مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان باغ فردوس، کوچه انقالب، پالک 24

4 – سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 330131 مورخ 1388/10/26 نزد 
بانک صادرات شعبه سه راه سیمین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5 – اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای فرزاد عادلی تلی به سمت رئیس هیأت مدیره

2-5- آقای اسحاق هاشمی بنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3-5- آقای سید رسول موسوی قهفرخی به سمت عضو هیئت مدیره

4 -5- آقای سید رسول موسوی قهفرخی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیأت 

مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.
7 – اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8 – بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای هدایت اله صالحی هاردنگی به عنوان بازرس اصلی

2-8- آقای مجتبی رئیسی وانانی به عنوان بازرس علی البدل
رونوشت به:

شرکت برق منطقه ای اصفهان بازگشت به شماره 3736052 مورخ 1388/11/18. 
16690/ م الف

سر خط

پاس��خ های محمدجواد الریجانی به سؤاالت 
و شیطنت های کریس��تین امانپور، به نمایش غلبه 

منطق ایرانی در مقابل اتهامات غرب تبدیل شد.
بخشی از متن برنامه:

امانپور: آقای الریجانی به برنامه ما خوش آمدید. 
ش��ما در ژنو حضور دارید ت��ا از وضعیت حقوق 
بشر در ایران دفاع کنید. انتقادهای فراوانی در مورد 
عملکرد ایران، س��رکوب معترض��ان و غیره مطرح 
اس��ت. ش��ما در این نشست س��ازمان ملل در ژنو 

چه مطالبی را ذکر کردید؟
محمد جواد الریجانی: ما با جزییات کامل این 
موضوع را تشریح کردیم که ایران گرچه بزرگترین 
دموکراسی نیست اما تنها دموکراسی در خاورمیانه 
اس��ت بنابرای��ن اگ��ر اعتراضی نس��بت ب��ه نتایج 
انتخابات وجود دارد، اتفاق عجیبی در یک کش��ور 
دموکراتیک نیست. در کشوری که هر ساله ما یک 
انتخابات داریم، باید به مناقش��ات بر س��ر مسائل 
سیاس��ی عادت کنی��م. با جزییات ای��ن موضوع را 
تشریح کردیم که سابقه ایران در تبعیت و احترام به 
حقوق بش��ر، ارزشها و تعهدها بسیار روشن است. 
بنایراین این درس��ت است که امریکا و شماری از 
کش��ورهای غربی از ما در این رابطه انتقاد می کنند 
اما این انتقادها بیش��تر کلیش��ه و حرفهای تکراری 
اس��ت. از طرف دیگر بس��یاری از کش��ورها نیز از 

مواضع ما حمایت می کنند.
امانپور: بس��یار خ��وب. بیایید گام ب��ه گام در 
م��ورد برخ��ی از ای��ن موضوعات صحب��ت کنیم. 
ش��ما کمیسیونر ارشد حقوق بش��ر سازمان ملل را 
به ایران دعوت کردید. به رغم دعوت رس��می که 
به س��ال 2003 برمی گ��ردد، اکنون نه کمیس��یونر 
ارش��د حقوق بشر س��ازمان ملل و نه هیچ کدام از 
دیگر کمیسونرهای س��ازمان ملل نتوانسته اند طی 

پنج س��ال گذشته و یا سالهای قبل تر به ایران سفر 
کنند. چه زمانی به آنها اجازه خواهید داد تا به طور 
مستقل بر آنچه که می گویید »استانداردهای حقوق 

بشر« در ایران است، نظارت کنند؟
ــی: ابتدا باید بگویم دعوت رس��می ما  الریجان
همچنان وجود دارد. شمار مسئوالن حقوق بشری 
که به ایران س��فر کرده اند فراتر از شمار مسئوالنی 
بوده که به هر کشور دیگری در جهان سفر کرده اند؛ 
حتی کش��ورهای غربی. بنابراین دعوت ما همچنان 
پابرجا است. این یک موضوع فنی است که ما باید 
در م��ورد اینکه آنها چه زمانی باید به ایران س��فر 
کنند و با برنامه های ما س��ازگار ش��وند، بررس��ی 
هایی انجام دهیم. ایران گرچه بزرگترین دموکراسی 

نیست اما تنها دموکراسی در خاورمیانه است.
امانپور: بس��یار خوب بیایید در مورد س��ابقه و 
فعالیت های ش��ما صحبت کنیم. زمانی که موضوع 
س��رکوب های پ��س از انتخاب��ات در ایران مطرح 
می ش��ود، جهانی��ان آنچه را که در ای��ران رخ داد 
را مش��اهده کردند. از ضرب و ش��تم معترضان در 

خیابان تا محاکمه و زندانی کردن افراد.
ــی: هیچ کس ب��ه خاطر اعت��راض در  الریجان
ایران زندانی نیس��ت. تنه��ا دلیلی که افراد به خاطر 
آن زندانی می شوند، خش��ونت است که همراه با 
اعتراض ها بوده. خش��ونتی که باعث کش��ته شدن 
بیش از 20 بس��یجی و 13 ش��هروند عادی ش��د و 
همچنی��ن ب��ه ام��وال و زندگی و س��المت مردم 
خساراتی وارد کرد. هر دولتی وظیفه دارد تا به هر 

نوع خشونت پایان دهد. 
فک��ر می کنم ضرب و ش��تم از س��وی پلیس 
در ایران بس��یار کمتر از س��رکوب ها توسط پلیس 
در نیوی��ورک و ل��س آنجل��س بوده اس��ت. حتی 
خشونت ها در تهران بس��یار کمتر از خشونت ها 

در پاریس بود. پاریس س��ه م��اه در آتش بود. اگر 
اعتراضی در ایران هس��ت اینگونه در غرب عنوان 
می ش��ود اما اگر در لس آنجلس یا پاریس باش��د 

نشانه دموکراسی است.
امانپور: در ایران برای آنچه که دش��منی با خدا 
توصیف ش��ده، حکم مرگ و یا مجازات س��خت 

صادر می شود.
ــی: البته ب��رای فعالیتهای تروریس��تی.  الریجان
اش��تباه نکنید. محاربه یا دش��منی با خدا یک کلمه 
حقوقی اس��ت. اف��رادی که ب��ه انج��ام فعالیتهای 
تروریس��تی متوس��ل می ش��وند - با هدف تغییر 
نظ��ام یا دولت- و ی��ا قصد کش��تار دارند و برای 
امنیت مردم مش��کالتی ایجاد می کنند، این جنگ 
با خداس��ت. اگر به زندگی مردم صدمه بزنید، این 
جنگ علیه اراده خداوند است. بنابراین افرادی که 
به فعالیتهای تروریس��تی تن می دهند توسط قانون 
تحت پیگرد قرار می گیرند و محاکمه می ش��وند 
و اگ��ر جرم آنها ثابت ش��ود با محکومیت بس��یار 

شدیدی روبه رو خواهند شد.
امانپور: ب��ه موض��وع تظاهراتها در ای��ران باز 
گردیم. آنچه که می خواهم بدانم این است که چرا 
عده زیادی از مردم ایران به دنبال حفاظت از آرای 

خود بوده اند؟ آیا آنها تروریست هستند؟
ــی: خی��ر. ب��ه هی��چ وج��ه. معترضان  الریجان

تروریست نیستند. اعتراض اقدام تروریستی نیست. 
تفاوت زیادی میان این دو موضوع  وجود دارد.

امانپور: در مورد سه امریکایی دستگیر شده که 
هم اکنون در ایران زندانی هستند و نمی توانند وکیل 
ی��ا خانواده ش��ان را مالقات کنند آی��ا قصد دارید 
اجازه دهید که اعضای خانواده و یا مادرانش��ان به 
ایران س��فر کنند؟ و اینکه روند دادگاه آنها چگونه 

پیش می رود؟
ــی: س��فارت س��وئیس در ای��ران ب��ه  الریجان
موضوعات��ی همچ��ون پرونده این س��ه امریکایی 
دسترس��ی دارد و اخی��راً نی��ز درخواس��تی به من 
داده ان��د مبنی بر اینکه خانواده این س��ه امریکایی 
قص��د مالقات با فرزندانش��ان را دارند. ما در حال 

بررسی این درخواست هستیم. 
امیدوارم که این س��ه امریکایی از اتهاماتش��ان 
تبرئه ش��وند ام��ا آنها باید در رون��د بازجویی قرار 

داشته باشند. 
ای��ن موضوع ب��رای چند ایرانی ک��ه در عراق 
ربوده ش��ده بودند نی��ز رخ داده ب��ود. چند ایرانی 
در عراق توس��ط امریکایی ها ربوده شدند و هرگز 
اج��ازه نیافتند تا با خانواده ش��ان مالقات کنند. بله 

این اقدامی بود که امریکایی ها انجام داده بودند.
ــور: از حضورتان در این مصاحبه بس��یار  امانپ

تشکر می کنم.

تضاد شخصیتي از عوامل اصلي گرایش به 
سوء مصرف مواد مخدر است

مس��ئوالن اندون��زی اع��الم کردن��د، ش��مار 
کش��ته های رانش زمین در منطق��ه جاوه غربی در 

این کشور به بیست و یک نفر رسیده است.
این مس��ئوالن تصریح کردن��د نیروهای امداد 
تع��دادی جس��د دیگر را از زی��ر گل و الی خارج 
کردن��د و به نظر می رس��د افراد ناپدید ش��ده نیز 
که ش��مار آنان بیس��ت و دو نفر اعالم شده است، 

در این حادثه جان باخته باشند.
مب��ارزه  س��ازمان  از  اودگوالبران��ا  س��یجیت 
ب��ا ح��وادث غی��ر مترقب��ه در منطقه ج��اوه غربی 
گف��ت: این اجس��اد در منطقه ای به مس��احت 35 

هکت��ار و در عمق حدود س��ه متری زمین کش��ف 
شده است.

وی تصری��ح کرد: ح��دود 600 روس��تایی از 
مناط��ق نزدیک محل این حادث��ه تخلیه و به اماکن 

امن منتقل شده اند.
ب��ه گزارش خبرگزاری آلمان، س��یلی از گل و 
الی ناش��ی از بارندگیهای ش��دید اخیر دست کم 
35 خانه، یک کارخانه، یک مرکز ورزش��ی و چند 
تأسیس��ات دولتی را در منطقه کوهستانی معروف 
به کش��ت چای در روستای باسیر جامبو در منطقه 

سیویدی فرا گرفت.

به گفته کارشناسان، تضادهای شخصیتی ناشی 
از چندگانگی تربیتی، از اصلی ترین عوامل گرایش 
افراد به س��وء مصرف مواد مخدر به منظور کسب 
آرام��ش کاذب و دوری از اس��ترس، اضطراب و 
پوش��اندن مشکالت درونی است. تأمین بهداشت 
روانی، پیش��گیری از بروز بیماری های روحی و 
سالم سازی محیط اجتماعی است تا افراد جامعه 
بتوانن��د با برخورداری از تع��ادل روانی با عوامل 
محیط خود رابطه منطقی و س��ازش برقرار کنند. 
روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند 
ک��ه میان رفت��ار و کنت��رل او در مواجه ش��دن با 
مش��کالت اجتماعی تعادل وجود داش��ته باشد. 
در زمینه گرایش به س��وء مصرف مواد مخدر، به 
عوامل مختلف بیرونی همچون جامعه، اعتیاد پدر 
و مادر، فراوانی و در دسترس بودن انواع مواد مخدر 
و حت��ی به عوامل ژنتیکی و انتقال صفات اش��اره 
ش��ده است. اما در این بین عوامل درونی و فردی 
نقشی بس��یار تأثیرگذار و مهم دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد. به گفته کارشناسان، نقش عوامل 
محیطی در س��وء مصرف م��واد مخدر حدود 17 
درصد است. با توجه به اینکه خانواده کوچکترین 
تشکل جامعه محسوب می شود باید به بهداشت 
روانی آن بیش��تر پرداخته ش��ود تا افراد در روابط 

اجتماعی و رویارویی با مشکالت موفق باشند.
بررس��ی ها و پژوهش های انجام شده روی 
معتادان نش��انگر آن اس��ت که اکثر ای��ن افراد در 
زندگی خود دچار تضادهای ش��خصیتی شده اند. 
تضاد ش��خصیتی ک��ه حاصل دوگانگ��ی در نوع 
تربیت، ارزش ها و اعتقادات خانوادگی، با بینش، 
اعتق��ادات و ارزش ه��ای فرد اس��ت، اس��ترس، 
اضطراب، ناپایداری و ناتوانی را به همراه خواهد 
داشت. جامعه شناسان تضاد شخصیتی را وضعیت 
ناخوش��ایندی می دانند که فرد را از حالت عادی 
خارج کرده و از نظ��ر روانی در حالت نامتعادلی 
قرار می ده��د. اضطراب )به هم ریختگی، توقف 
رفتار عادی( ناش��ی از این وضعیت، فش��ارهای 
روح��ی و روانی فراوانی ب��ه فرد تحمیل می کند 
که موجب می ش��ود برخی از اف��راد برای فرار و 
رس��یدن به آرام��ش، به مواد مخ��در روی آورند. 
یک روانش��ناس می گوید: در افرادی که رفتار و 
اعتقادات خالف جامعه دارند، تضاد شخصیتی و 
بحران های روانی و دوگانگی نمود پیدا می کند و 
حضور این افراد در اجتماع موجب مختل ش��دن 
روابط اجتماعی و به خطر افتادن س��المت س��ایر 

افراد جامعه می شود.
به گفته اسماعیلی، ریشه بسیاری از بیماری ها 
و اخت��الالت روان��ی در خان��واده، بی توجه��ی 
بهداشت روانی است در حالی که با اهمیت دادن 
به این موضوع می توان سالمت روانی خانواده را 
تأمین کرد و از ناهنجاری های موجود در جامعه 
کاس��ت. یکی از کارشناسان روانشناسی بالینی در 
گفتگ��و با ایرنا اظهار داش��ت: برخی از جوانان و 
نوجوانان که دچار تضاد شخصیتی شده اند برای 
فرار از مشکالت به سیگار و انواع مواد مخدر روی 
می آورند تا به خیال خود به آرامش برسند که البته 
این احس��اس آرامش کاذب بیشترین جذابیت را 

برای فرد به دنبال دارد. 
وی اف��زود: احس��اس بزرگ ش��دن، تفریح، 
تقاضای دوس��تان و دسترس��ی راحت به مواد که 
از ط��رف برخی افراد به عنوان عامل گرایشش��ان 
مطرح می شود، بیش��تر یک بهانه و دلیل بیرونی 
است برای مصرف و در حقیقت چیزی نیست جز 
پوشاندن مشکالت درون و دور کردن استرس ها 

و اضطراب های آنان.
همان طور که پیشتر گفته شد، در حال حاضر 
بیشتر نظرها به س��وی عوامل بیرونی جلب شده 
ولی باید بدانیم انگیزه های درونی قوی تر هستند. 
معتادان��ی ک��ه ب��ه تخری��ب رس��یده ان��د، 
مواد مخدر را برای تسکین دردها و آالم درونشان 
می خواهن��د. آنان در حقیقت ب��ه نوعی از خود 
و واقعیت درونش��ان فرار می کنن��د زیرا قدرت 
و مه��ارت ایس��تادن و مب��ارزه ک��ردن را ندارند. 
ی��ک معلم می گوی��د: اغلب دان��ش آموزانی که 
در مدرس��ه منزوی، بی انضباط، پرخاشگر، سهل 
انگار و... هستند در خانواده هایی تربیت شده اند 
ک��ه بهداش��ت روان��ی در آن خانواده ه��ا نادیده 
گرفته ش��ده اس��ت و این افراد هن��گام ورود به 
جامعه با مشکالت بیش��تری مواجه خواهند شد. 
یزدان پناه ادامه می دهد: مدارس باید با شناسایی این 
دانش آموزان و برگزاری کالس های آموزش��ی و 
مشاوره برای والدین تأثیر بهداشت روانی را برای 
خانواده بیان کنند تا آینده س��ازان کشور در روابط 
اجتماعی خود دچار سردرگمی و یأس نشده و به 

دامن اعتیاد پناه نیاورند.
به نظر می رسد ایجاد امنیت روحی و روانی 
و آرام��ش در جامع��ه و خصوص��اً خان��واده ها، 
می تواند یکی از مهمترین گزینه های پیشگیری از 

سوء مصرف مواد مخدر باشد.

حوادث

الریجانی3 - کریستین امانپور صفر

21 کشته و 22 ناپدید در حادثه رانش زمین 
در اندونزي

شماره 221             جدول

افقی:
1- از وس��ایل کش��اورزی و اختراع هالت-    

     تخماق
2- خواب ش��یرین و کتاب امیل زوال- درس
     کشیدنی- لیاقت و شایستگی هر شخص
3- فرش��ته زمینی- مس��افرخانه غ��ذا- نیزه

     کوتاه
خان��ه س��قف  ه��اون-  پوس��تین-   -4
5- ث��روت- آخری��ن نازی- س��وء عاقبت- 

     بی آن نتوان زیست
6- صومعه- آس��مانها- از بسم اهلل می ترسد
7- اتومبیلران��ی در مس��ابقات- یگانه- آتش

    برافروخته شده
8- پدر علم کالبدش��کافی- کفش پیاده روی

     ورزشی
9- سقف اول- کارگردان روزهای بیقراری و 

    دلباخته- کتاب ابن سینا
10- دور دهان- مخترع رادیو- غیرمس��لمان
11- شگون- سنگ قپان- روستا- تیراندازی
12- ش��اعر مدیح��ه س��رای قرن شش��م که
            خاوری تخلص او بود- لوس و ننر- شایعه
13- ش��هر زلزله- عروس هزار داماد- اویس
14- ت��وان بدنی- بعضی س��اعت ها دارند- 

      وقت حرف زدن زبانش می گیرد
15- نویس��نده کتاب وداع با اسلحه و زنگها 
       برای که به صدا درمی آیند که وقت پاک
                          کردن اسلحه گلوله ای از تفنگش خارج شد 
              و او را کشت وی برنده نوبل سال 1954 هم 

      شد- علم کالبد شکافی.
عمودی:

1- می��زان الحراره- سلس��له ای با 91 س��ال
    حکومت در صدر اسالم

2- چهره- یغما- چاق و فربه- مادر عرب
3- مجرد- عشقه و پیچک- میوه تازه به بازار 

    آمده
4- می��وه نارس- اس��تانی در ای��ران- کتاب

    داستان
5- اهمالگر- برد معروف- دیگ سرشکسته
6- پرگفت��ن- کاف��ی- بدن- نیم��ه راضی- 

     هیوال و غول
7- نوع��ی کارمن��د- حرف نزدن و س��اکت

     ماندن
8- هوی��دا- از وس��ایل زینت��ی خان��م ه��ا
خردمن��د مجه��ول-  ع��دد  کدخ��دا-   -9
10- اث��ر چربی روی لباس- رادار پرنده- بله
       پوتی��ن و ورودوف- ش��کم بن��د طبی
11- باز- اس��تان- عظیم تری��ن جانور آبزی
12- رط��ب- مول��د ب��رق- ش��هر افغان��ی
13- توت فرنگی- قاعده و روش- بین س��ر

      و سینه قرار دارد
14- چه وقت؟- بلندی- قبض انجمن- اندک

15- برنج آشی- اهل چین ملی است. 
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یک متخصص ارتوپد گفت: برداشتن اجسام به صورت ایستاده 
و خمیده به دیس��ک بین مهره ها و عضالت کنار مهره های س��تون 
فقرات فش��ار وارد می کند. دکتر محمد رضا اعتمادی فر در گفتگو با 
س��المت نیوز، اظهار داشت: به منظور پیشگیری از دیسک، کمر درد 
و کشیدگی عضالت، بدن هنگام جابه جایی وسایل سنگین و خانه 
تکانی باید فرم خاص و مناس��بی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه، 
اجسام سنگین باید به حالت نشسته برداشته شوند، افزود: خانم های 
خانه دار باید توجه داشته باشند، برداشتن اجسام به صورت ایستاده و 
خمیده به دیسک بین مهره ها و عضالت کنار مهره های ستون فقرات 

فشار وارد می کند.
این متخصص ارتوپد تصریح کرد: توانایی جسمی در جابه جا 

کردن اجسام بسیار مهم است و افرادی که توانایی الزم را ندارند نباید 
نسبت به جابه جایی وسایل سنگین اقدام کنند. اعتمادی فر گفت: بر 
اساس یک فرمول ساده، فردی که می خواهد جسمی را از زمین بلند 
کند باید بتواند آن را با پا حل دهد در غیر این  صورت به ستون فقرات 
و عضالت فشار زیادی را وارد می آورد. وی ادامه داد: همچنین هنگام 
تمیز کردن شیشه و پنجره بدن باید فرم ایده آل و نرمال داشته باشد تا 
کمر و عضالت مرتبط فش��ار کمتری را تحمل کند. این متخصص 
ارتوپد اظهار داش��ت: در ایام نزدیک عید و خانه تکانی خانم ها مدت 
طوالنی ایستاده مشغول به کار هستند و فشار زیادی به ستون فقرات 
و کمر وارد می آورند به همین دلیل باید به طور متناوب تغییر حالت و 

موقعیت داده و نشسته به فعالیت بپردازند.

دانش��مندان فرانس��وی و استرالیایی 
می گویند؛ روش جدید تحویل سلولهای 
بنیادی می تواند در آینده منجر به یک تزریق 
منفرد برای ترمیم و بازسازی استخوانها و 

مفاصل شکسته و بیمار شود. 
دکتر فرانک کاروس��و در مرکز علوم 
اعصاب و فناوری اعصاب دانشگاه ملبورن 
و دس��تیاران وی نتایج این تحقیقات خود 
را در نشریه پیشرفتهای آکادمی ملی علوم 

منتشر کرده اند. 
دکتر کاروسو در تشریح این دستاورد 
جدی��د گفت: در این روش از یک فاکتور 
رش��د و س��لولهای بنیادی در شکل قابل 

تزریق استفاده می شود. 
در ه��ر نقطه از ب��دن که نیاز به تولید 
مجدد اس��تخوان وجود داشته باشد از این 

روش می توان بهره گرفت. 
دکتر کاروسو و دستیارانش، کپسولی 
را از جن��س پلیمرهای مصنوعی طراحی 
کرده اند که حاوی فاکتورهای رشد است 
و تمایز بین سلولهای بنیادی به سلولهای 

بافت اس��تخوانی را موجب می شود. این 
کپسولها بسیار کوچک و در ابعاد نانومتری 
تهیه می ش��وند. محققان، این کپسول ها را 
با سلولهای بنیادی جنینی در یک ترکیب 
ژالتینی، ادغام کردند، سپس این ترکیب را 
به حیوانات آزمایشگاهی تزریق و دریافتند 
کپسول فوق می تواند رشد مجدد استخوانها 

را تحریک کند. 
اگر این روش روی انسان با موفقیت 
انجام ش��ود، نیاز به درمان های پرهزینه با 

سلولهای بنیادی برطرف خواهد شد.   

کلیات گیاه شناسی 
درخت بادام به بلندی 8 متر می رس��د. 
درختی اس��ت زیبا ک��ه از زمانهای قدیم در 
نواح��ی مرک��زی و غربی آس��یا مخصوصًا 
افغانستان و ایران، سوریه و فلسطین پرورش 
می یافته است. ریشه درخت بادام بسیار قوی 
اس��ت. این درخت می توان��د حتی با کمی 
رطوبت نیز رش��د کند. برگه��ای آن بیضی، 
باریک، نوک تیز و به رنگ سبز است. گلهای 
آن بس��یار زیبا و به رنگ صورتی است. در 

اوایل بهار شکوفه های بادام ظاهر می شود.
به طور کلی دو نوع بادام وجود دارد:
Sweet Almond  1- بادام شیرین
.Bitter Almond      2- بادام تلخ

میوه درخت بادام به صورت شفت است 
که قش��ر خارجی آن سبز رنگ و پوشیده از 
کرک اس��ت که در داخل آن بادام با پوست 
س��خت وجود دارد. در ابتدای تشکیل میوه 
پوش��ش خارجی س��بز رنگ و گوشت دار 
اس��ت که پوش��یده از کرک است و هنوز به 
درس��تی رش��د نکرده که آن را چغاله بادام 
می نامن��د ک��ه دارای خ��واص مخصوص 
است. پس از رسیدن بادام به تدریج پوشش 
خارجی سبز رنگ خشک شده و پوست آن 
نیز س��فت و سخت می شود و مغز بادام در 
داخل آن رشد کرده و آماده استفاده می شود. 
مغز بادام بیضی شکل و مسطح بوده که یک 
طرف آن نوک تیز است. مغز بادام در داخل 
پوسته نارک قهوه ای رنگی است که می توان 
آن را ب��ه کمک آب گ��رم از آن جدا کرد که 
مغز بادام سفید رنگ در داخل آن است. مغز 
بادام ش��یرین و طعم مالیم و خوش��مزه ای 
دارد و به سهولت از بادام تلخ تشخیص داده 
می ش��ود. از کلیه قسمت های درخت بادام 
شیرین مانند شکوفه، برگ و میوه آن استفاده 

طبی می شود.
خواص دارویی

بادام شیرین از نظر طب قدیم ایران کمی 
گرم و تر است.

1( بادام ملین بوده  و روغن بادام ضد یبوست 
است مخصوصاً از روغن بادام می توان برای 

رفع یبوست برای بچه ها استفاده کرد.
2( بادام سینه را نرم می کند.

3( شیر بادام برای رفع سرفه، ناراحتی حنجره 
و تنگی نفیس مفید بوده و خلط آور است.

4( ب��ادام برای درمان زخم روده ها و مثانه و 
اسهال مفید است.

5( ب��ادام بو داده مقوی مع��ده بوده و قابض 
است.

6( بادام تقویت کننده نیروی جنسی است و 
تولید اسپرم را زیاد می کند.

7( بادام را آس��یاب کرده و با عسل مخلوط 
کنید برای درد کبد و سرفه مفید است.

8( چغاله بادام لثه و ریش��ه دندان را تقویت 
می کند.

9( چغال��ه ب��ادام برای خش��کی دهان مفید 
است.

10( شکوفه بادام را دم کنید و به عنوان مسهل 
برای اطفال استفاده کنید و دیگر خواصی که 

بیان آنها در این مجال نمی گنجد.
خواص بادام تلخ

چون بادام تلخ دارای اس��ید سیانیدریک 
اس��ت در مصرف آن باید نهایت دقت را به 

عمل آورد.
مغ��ز بادام تلخ از نظر ط��ب قدیم ایران 

خیلی گرم و خشک است.
1 -  بادام تلخ را آس��یاب کرده و با س��رکه 
مخلوط کنی��د ضماد خوبی برای س��ر درد 

است، همچنین مالیدن آن بر دور چشم برای 
تقویت بینایی مفید است.

2- خوردن بادام تلخ برای تنگی نفس، سرفه 
و ورم ریه مفید است.

3- بادام تلخ با عس��ل بخورید کبد و طحال 
را تمیز می کند.

4- ب��رای رف��ع درد کلیه ها ب��ادام تلخ را با 
نشاسته و نعناع بخورید.

5- بادام تلخ با عسل برای قولنج مفید است.
6- ب��رای از بی��ن ب��ردن س��نگ کلی��ه و 
ناراحتی های کلیه، بادام تلخ را با شیره انگور 

مخلوط کرده و بخورید.
7- اگر عادت ماهیانه خانم ها عقب می افتد 
بهترین طرز درمان آن قرار دادن شیاف بادام 

تلخ در مهبل است.
8- برای از بین بردن لک های صورت، بادام 
تلخ را پودر کنید و با س��رکه مخلوط کرده و 
ضمادی از آن درس��ت کنید و روی پوست 

بما لید.
9- ضماد بادام تل��خ برای درمان زخم های 

کهنه، خارش و مخملک به کار می رود.
10- ضماد ریش��ه درخت ب��ادام تلخ برای 
درمان انواع دردها مفید است و خواص فوق 

العاده دیگر. 
طرز استفاده: 

روغن بادام: برای به دست آوردن روغن 
بادام، مغز بادام را پس از تمیز کردن و خشک 
کردن خ��رد می کنند و به صورت خمیر در 
می آورند و س��پس آن را تحت فش��ار قرار 
داده  و روغن آن را اس��تخراج می کنند. این 
روغن را فش��ار اول می نامند. تفاله بادام را 
که از فش��ار اول باقیمانده تحت اثر حرارت 
و مواد شیمیایی قرار داده و روفن فشار دوم 
را به دس��ت می آورند. به دلیل اینکه روغن 
بادام گران اس��ت معموالً تقلب کرده و آن را 
با روغن های دیگر مانند روغن مغز هس��ته 
زردآل��و و هلو مخلوط کرده و با روغن بادام 
می فروشند. همانطور که گفته شد اگر روغن 
ب��ادام تلخ یا مغز زردآل��و و یا هلو تحت اثر 
آب قرار گیرند اسید س��یانیدریک و آلدئید 
بنزوئیک تولید می ش��ود که س��می اس��ت 
بنابراین برای گرفتن روغن از این هس��ته ها 

نباید از آب استفاده کرد.
ــانس بادام تلخ: این اسانس مایعی  اس
زالل و بیرنگ اس��ت که در اثر کهنه شدن به 
رنگ زرد کمرنگ در می آید. بوی آن قوی، 
طعمش سوزاننده و تلخ و بسیار سمی است. 
اس��انس بادام تلخ به سهولت با اکسیژن هوا 
ترکیب و اکسید می شود. بنابراین باید همیشه 
محتوی آن کاماًل پر و در بسته بوده و در جای 

تاریک و سرد نگهداری شود.
پوست میوه بادام: به صورت جوشانده 
مصرف می شود. طرز تهیه آن به این صورت 
اس��ت که 50 گرم پوست بادام شیرین را در 
یک لیتر آب ریخت��ه و مدت چند دقیقه آن 
را می جوشانند س��پس آن را صاف کرده و 

مصرف می کنند.
مغز بادام: معموالً به صورت خش��ک 

شده و خام و یا بو داده مصرف می شود.
مضرات: بادام از نظر اینکه دارای مواد 
مغذی بسیاری است بنابراین غذای بسیار 
خوبی اس��ت ول��ی چون س��نگین و ثقیل 
الهضم اس��ت نباید در خ��وردن آن افراط 
ک��رد و مقدار آن نباید در روز بیش از 10 
دانه باش��د. بادام همچنین برای معده های 
ضعیف و س��رد خوب نیست و اشخاصی 
که معده ضعیف دارند بهتر اس��ت بادام را 

با شکر بخورد.

عطاری

نقش تغذی��ه در بیماری های عفونی را 
مجموعاً به چهار گروه می توان تقسیم کرد:

1- تغذی��ه در رابطه با ایج��اد بیماری های 
عفون��ی، ش��امل بیماری ه��ای گوارش��ی 
و مس��مومیت های غذای��ی )بوتولیس��م(، 
بیماری ه��ای روده ای مث��ل اس��هال های 
میکروبی و بیماری های عفونی سیستمیک 

)بروسلوز و تیفوئید (
2- تغذیه در بیماران عفونی )محدودیت ها 

و ممنوعیت ها(
3- درم��ان س��وء تغذیه به عن��وان یکی از 

عارضه های بیماری های عفونی
4- تغذیه در بیماران با نقص دفاعی شدید.

ــه در رابطه با ایجاد بیماریهای عفونی تغذی
در م��ورد نقش تغذیه در ایجاد مقاومت 
در مقابله با بیماری های عفونی بررسی های 
زیادی انجام گرفته است. مثالً دیده شده اگر 
به یک گروه غذای کافی برسانیم و به گروه 
دیگری واکسن سل بزنیم، آنهایی که تغذیه 
کافی دارند، کمتر از آنهایی که واکسن زده اند 
به سل مبتال می شوند. البته احتمال بروز سل 
در افرادی که تغذیه کافی داشته اند و واکسن 

سل هم زده اند، بسیار کمتر می شود.
نقش تغذیه در ایجاد بیماری ها

غذا ب��ه عنوان منب��ع تولید ان��رژی در 
بدن، اگ��ر دچ��ار آلودگی ه��ای میکروبی 
باشد، می تواند منشاء بیماری های مختلف 
و در رأس آنه��ا بیماری ه��ای گوارش��ی و 
مس��مومیت های غذایی باشد. ما در فصول 
مختلف، در معرض مسمومیت های غذایی 
هس��تیم. به خص��وص زمانی ک��ه هوا گرم 
می ش��ود، ما ش��اهد بیماری های روده ای 
بیشتری هستیم که خطرناک ترین آنها »وبا« 
است. مسمومیت های غذایی هم در ارتباط با 
غذاهای مانده و آلوده بروز می کنند به دلیل 
آنکه غذاها به طور بهداشتی تهیه نمی شوند 
و ما بر مراکز تولید غذا و رستوران ها کنترل 
واقعی نداریم. یعنی هر کس که بیکار مانده 
در زمینه تغذیه کار می کند و خیلی از افراد 
از اصول بهداشتی غذا آگاهی ندارند و برخی 
از آنها هنگامی که از نظر ابتال به بیماری های 
انگلی بررس��ی می شوند، بیش از یک انگل 
دارند و می توانن��د آلودگی و بیماری های 
انگلی را از طریق دس��ت ب��ه دیگران انتقال 
دهند. به عبارت دیگر هم در تولید مواد غذایی 
و هم در توزیع آن نکات بهداشتی را رعایت 
نمی کنیم. در بس��یاری م��وارد، مواد غذایی 
کنسرو شده که خراب می شوند، از رده خارج 
نمی شوند که بسیار خطرناک هستند. همین 
طور کشک هایی که در ظرف های مخصوص 
نگهداری می شوند، اگر دچار فساد و آلودگی 
شوند، می توانند باعث بیماری های مهلکی 
مثل بوتولیسم -که یک بیماری خطرناک و 
کشنده است- شوند. تب روده یا تیفوئید یا 
حصبه هم از بیماری های خطرناکی است که 
از طریق آب و غذای آلوده انتقال می یابد و 
با توجه به مقاومت آنها نسبت به آنتی بیوتیک 
در سال های اخیر، مشکالت زیادی را برای 

مبتالیان به همراه دارند. 
این میکروب ها از طریق آب و غذا انتقال 
می یابند که می توانند در افراد به خصوص 
نزد کودکان سبب ایجاد اسهال های شدید و 

بیماری های عفونی خطرناک شوند. 
الزم به ذکر اس��ت حصبه به وسیله آب 
آلوده ایجاد می شود و معموالً از بیمار به فرد 
دیگر انتقال پیدا می کند و اگر چنین اتفاقی 
بیفتد فقط به دلیل عدم رعایت بهداشت است. 
نکته دیگر اینکه به دلیل باورهای غلط در مردم 
و حتی برخی از پزشکان و پرستاران، بیماران 
تیفوئی��دی را چنان از خ��وردن غذا محروم 
می کنند که منجر به سوء تغذیه شدید و مرگ 
آنها می شود.)مثالً می گویند بیمار حصبه ای 
نباید نان بخورد. ( یکی از بیماری های مهمی 
که از طریق خوردن مواد آلوده در ایران شیوع 
دارد، تب مالت است. همان طور که می دانید 

تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و 
دام است. میکروب این بیماری در گوسفند، 
ب��ز، گاو و در حیوان��ات دیگری مثل خوک 
و سگ می تواند ایجاد بیماری کند و انسان 
به طور اتفاقی در تم��اس با این حیوانات و 
با مصرف مواد آلوده و بیشتر شیر نجوشیده، 
به این میکروب آلوده می شود. معموالً پنیر 
را باید سه ماه در آب نمک نگه دارند و بعد 
توزیع کنند که این اصل رعایت نمی ش��ود. 
به هر حال مصرف پنیر آلوده، سبب بیماری 
ت��ب مال��ت در انس��ان می ش��ود. یکی از 
بیماری های مهمی که از طریق آب و مصرف 
غ��ذای آلوده برای انس��ان ایجاد می ش��ود، 
اسهال های آمیبی اس��ت که آن هم در تمام 
فصول وجود دارد و در غالب شهرها شیوع 
دارد ولی در فصل تابس��تان شایع تر است. 
همی��ن طور مصرف جگر نیم پز گوس��فند 
منجر به بیماری »توکسوپالسموز« می شود 
که کیست انگل وارد معده انسان می شود و 
تحت تأثیر اس��ید معده باز می شود و انگل 
آزاد می ش��ود و از طریق مخاط روده جذب 
و وارد کبد و بعد وارد غدد لنفاوی می شود. 
اگر خانم بارداری دچار این بیماری شود، این 
انگل را به جنین می رساند و در جنین ایجاد 
بیماری مغ��ز و اعصاب می کند و می تواند 
منجر به گرفتاری مرکز عصبی حساس چشم 
و مغز ش��ود که یکی از بیماری های ایجاد 
کننده سقط در زمان حاملگی است. بیماری 
انگل��ی دیگ��ری که از طری��ق تغذیه منتقل 
می شود، کرمک است که در تمام کشورهای 
شیوع بسیار دارد و در بچه ها بیشتر از بالغین 
اس��ت. بیماری های انگلی از نوع کرم های 
کدو و قالب دار نیز در رابطه با تغذیه ایجاد 

می شود.
نقش تغذیه در بیماری های عفونی

جای تأس��ف اس��ت که بگوییم نه تنها 
عام��ه مردم دچار س��وء برداش��ت هایی در 
م��ورد بیماری های تب دار هس��تند، بلکه 
خیلی از پزشکان و پرستاران هم تحت تأثیر 
بد آموزی های سنتی ما قرار دارند. بیمار تب 
دار به علت سوزاندن بیشتر انرژی نیاز بیشتری 
به تأمین انرژی دارد. بیماری که تب دارد ممکن 

است به علت دردهای گلو و دستگاه گوارش 
نتواند به مقدار کافی غذا بخورد و یا ممکن 
است به علت اختالل در سطح هوشیاری او، 
نتواند از راه دهان تغذیه مناسبی داشته باشد. 
متأسفانه یکی از نکاتی که همیشه فراموش 
می شود تغذیه این بیماران است. در حالی که 
از همان ابتدا باید فکر کنیم بیمار چقدر کالری 
احتیاج دارد و این کالری را محاسبه و تأمین 
کنی��م و بعد به ازای هر درجه تب حس��اب 
کنیم چقدر کالری و آب نی��از دارد. یکی از 
تفکرات غلط در م��ورد بیماران تب دار این 
است که به بیمار حصبه ای نباید نان داد. در 
حالی که اگر بخواهیم بر بیماری او غلبه کنیم، 
باید او را از نظر غذایی تقویت کنیم که در این 
صورت حتی با ندادن دارو، بیمار بعد از یکی 
دو هفت��ه خوب خواهد ش��د. پس می توان 
گفت چیزی که بیمار حصب��ه ای را از بین 
می برد سوء تغذیه است؛ یعنی محروم کردن 
او از خوردن گوش��ت، ن��ان و میوه که اصاًل 
کار درستی نیست. بلکه باید هر چه اشتهای 
بیمار طلب می کند در اختیارش بگذاریم. در 

مورد سرماخوردگی نیز همین باورهای غلط 
وج��ود دارد. البته ما می دانیم بعضی از مواد 
غذایی و میوه ها مثل خربزه و انگور تشدید 
کننده حالت س��رماخوردگی هستند و اگر 
بیمار حساسیت نشان دهد و گلویش ناراحت 
شود، بهتر اس��ت این مواد غذایی را نخورد. 
ولی به طور عام و از نظر علمی محدودیتی 
نداریم. بیماری که س��رماخورده است، باید 
سبزی، مواد پروتئینی و مواد کربوهیدراتی را 
به مقدار کافی مصرف کند، مگر اینکه بیماری 
خاصی مثل دیابت و یا اوره داش��ته باشد که 
توصیه می کنیم مواد قندی و مواد گوشتی را 
کمتر مصرف کند. همچنین کودکان یا حتی 
بزرگس��االن وقتی دچار اس��هال می شوند، 
بهتر است شیر مصرف نکنند. البته تغذیه با 
ش��یر مادر در در زمان اسهال کودک ضرری 
ندارد. در بیماران مزمن عفونی مثل مسلولین و 
بیمارانی که دچار یک بیماری مزمن هستند و 
عفونت یک عارضه ثانویه در آنها است )مثاًل 
بیماران سرطانی یا بیمارانی که فلج هستند( 
کاهش قدرت عضالن��ی و الغری آنها قبل 
از آنکه مربوط به بیماری شان باشد، مربوط 
به سوء تغذیه است. یعنی باید در هر شرایط 

غذای کافی به آنها برسانیم.
ــوء تغذیه در بیماری های عفونی درمان س
در بیماری های عفونی در اثر سم تولید 
شده توس��ط میکروب در بدن و تأثیر آن بر 
سیس��تم مغز و اعصاب و مرکز اشتها، بیمار 
دچار کم اش��تهایی و در نتیجه س��وء تغذیه 
می شود. به عالوه در بیماری های تب دار به 
علت سوزاندن بیش از حد کالری توسط بدن، 
ضعف و الغری ایجاد می شود. وظیفه اصلی 
ما ب��رای درمان، جبران انرژی تحلیل رفته و 
یا جبران کاهش وزن است. به همین منظور 
در همه بیم��اران عفونی، تغذیه را اصل قرار 
می دهیم. خیلی از مردم فکر می کنند، عامل 
بروز الغری مص��رف انواع آنتی بیوتیک ها 
است که کامالً نادرست است. آنتی بیوتیک 
برای درمان بیماری است. مثالً اگر در بیماری 
ذات الریه آنتی بیوتیک مصرف نشود، احتماالً 
به مرگ بیمار می انجامد. واقعیت این است 
که ه��ر بیماری عفونی باع��ث کاهش وزن 
می شود. کاهش وزن باعث کاهش فعالیت 
سیستم دفاعی بیمار می شود و یکی از علل 
شایع مرگ بیماران، بروز عفونت های ثانویه 
است که در اثر سوء تغذیه و کاهش مقاومت 
بدن ایجاد می شود. وقتی صحبت از نقص 
شدید سیس��تم دفاعی بدن می کنیم، بیشتر 
عفونت پذیری مورد نظرمان اس��ت. ممکن 
اس��ت در حالت عادی، غذای سمی کنسرو 
را بخوریم ولی دچار بیماری عفونی نشویم 
اما در شرایطی که دچار نقص شدید سیستم 
دفاعی باش��یم، اگر از همین غ��ذا بخوریم 
ممکن است دچار بیماری شویم. به بیمارانی 
که دچار نقص در سیستم دفاعی بدن هستند، 
به خصوص افرادی ک��ه تعداد گلبول های 

س��فید خون آنها زیر 1000 یا کمتر اس��ت، 
توصیه می کنیم از غذای خام استفاده نکنند 
و حتی میوه ها را به صورت کمپوت مصرف 
کنند و در مدتی که تعداد گلبول های سفید 
آنها زیر 1000 است، از مصرف خشکبار نیز 
خودداری کنند. آب آشامیدنی نیز باید کاماًل 
تصفیه شده و عاری از میکروب باشد. البته 
به محض آنکه تعداد گلبول های سفید خون 
آنها به باالی 2000 و 3000 رسید، می توانند 
از مواد خام هم به طور طبیعی استفاده کنند. 
متأس��فانه چیزی که امروزه به آن توجه نمی 
شود، زیان های پرخوری و مصرف بیش از 
حد انرژی ب��ه خصوص در جوامع صنعتی 
و پیش��رفته دنیا است. واقعیت این است که 
افراد چاق مستعد ابتال به دیابت هستند و افراد 
دیابتی نیز بالقوه عفونت پذیر هستند. بنابراین 
عفونت نزد افراد چاق خطرناک است. مثاًل 
ذات الریه در یک آدم چاق بیشتر باعث مرگ 
می شود تا در آدمی با وزن مناسب. بنابراین 
تأکی��د می کنیم پرخ��وری و چاقی یکی از 

بالهایی است که بشر را تهدید می کند. 

با تغذیه صحیح از ابتال به 
بیماری های عفونی جلوگیری کنید

بادام

توصیه یک متخصص ارتوپد برای حفظ سالمت در خانه تکانی

تولید کپسول هاي حاوي 
سلولهاي بنیادي براي ترمیم 

عضو هی��أت علمی دانش��گاه علوم استخوانهاي شکسته
پزشکی ش��هید بهشتی اظهار کرد: اغلب 
غذاه��ا از جمله گوش��ت قرم��ز، مرغ، 
حبوب��ات و آجیل منابع��ی غنی از روی 
محسوب می ش��وند این در حالی است 
که درصد باالیی از مردم کشور از کمبود 
روی رنج می برند و به عوارض بسیاری 
از جمله تضعیف سیستم ایمنی و ابتال به 

بیماری های دیگر دچار می شوند. 
دکتر منص��ور بهرام��ی عضو هیأت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهشتی در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان این 
مطلب گفت: افراد با رژیم غذایی گیاهی 
و اغلب رژیم های غذایی نامناس��ب، به 
میزان 50 درصد بیش��تر نس��بت به افراد 
با رژیم ح��اوی پروتئین  های حیوانی و 
حاوی روی به مصرف قرص های روی 

نیازمند هستند. 
وی افزود: روی بر سیستم ایمنی بدن 
اثر مس��تقیم دارد و با کمبود آن، کارایی 

سیستم ایمنی هم کاهش می  یابد. 
همچنی��ن مش��اهده ش��ده روی بر 
ش��دت و م��دت عالئم س��رماخوردگی 
هم تأثیرگذار اس��ت. به ع��الوه وقتی از 

قرص های روی در درمان اسهال مزمن 
استفاده می ش��ود، نتیجه بس��یار خوبی 

حاصل خواهد شد. 
بهرام��ی تصریح ک��رد: کمبود روی 
زمانی ایجاد می  ش��ود ک��ه مقدار آن در 
رژیم غذایی کم اس��ت ی��ا جذب آن در 
بدن کاهش می  یابد. توجه داش��ته باشید 
در زم��ان ابت��الی فرد ب��ه بیماری  های 
عفونی، ش��یردهی و یا ب��ارداری نیاز به 

روی افزایش می  یابد.
مکمل روی

ای��ن متخصص کودکان ادامه داد: در 
مواردی که روی به عنوان مکمل غذایی 
اس��تفاده می  ش��ود، می  تواند به تسریع 
بهبود زخم  ها، س��رعت درمان عفونت، 
جلوگی��ری از ری��زش موه��ا، کنت��رل 
س��رماخوردگی، تقویت سیس��تم ایمنی 
کودکان و نوجوانان و تأمین کمبود روی 
)Zinc( م��ادران باردار و ش��یرده کمک 
کند. دکتر بهرام��ی در پایان توصیه کرد: 
از مصرف خودسرانه مکمل  های روی، 
قرص ها و شربت های روی خودداری 
کرده و تنها با مش��ورت و تجویز پزشک 

آن را مصرف کنید. 

اثر کمبود روی بر سیستم ایمنی

بهداش��ت محیط خانه از ابعاد مختلف، 
دارای اهمیت است. 

رفع نیازهای جس��می و روح��ی افراد 
ساکن در منزل، جلوگیری از انتشار بیماریها، 
دفع بهداش��تی فاضالب و زباله، داشتن نور 
و تهویه مناس��ب، نبودن سر و صدای بیش 
ازحد، پیش��گیری از حوادث برای کودکان و 
سالمندان و... از جمله موارد اهمیت بهداشت 

محیط خانه است. 
در صورت��ی که بدانیم کمبود نور منازل، 
رطوب��ت و گرد و غبار، هر یک س��بب چه 
بیماریهای��ی خواهند ش��د به این م��وارد در 
بهداش��ت محی��ط خانه ها توجه بیش��تری 

خواهیم کرد.
ــتی چنین  ــکن بهداش معیارهای مس

است:
1- مسکن بهداشتی، حفاظت جسمی و 

سر پناه انسان را تأمین می کند.
2- جای شایسته برای کارهای آشپزی، 

غذاخوری، شستشو و دفع را تأمین می کند.
3- س��اخت و نگهداری آن به گونه ای 
اس��ت که از انتش��ار بیماریه��ای واگیردار، 

جلوگیری می کند.
4- ساکنان را در برابر خطر آلودگی و سر 

و صدا حفاظت می کند.
5- در س��اخت آن از م��واد خطرناک و 

سمی استفاده نشده است.
رعایت نکاتی که برای تأمین معیارهای 

بهداشتی، ضروری است
ــه: خانه بای��د در جای  ــل خان 1- مح

مناسب و باالتر از محیط اطراف باشد.
2- ظرفیت اتاقها: رعایت ظرفیت اتاقها 

با توجه به تعداد افراد خانواده اهمیت دارد.
ــب:  3- تأمین حرارت و تهویه مناس
برای تأمین س��المتی افراد خانواده، حرارت 
داخل س��اختمان در فصول س��رد س��ال 18 
درج��ه و در فصول گ��رم 21 درجه توصیه 

می شود.
4- نور و روشنایی: محل ساختمان اتاقها و 
در و پنجره های آن باید به گونه ای باشد که نور 

خورشید بتواند به راحتی به درون اتاق بتابد.
ــگیری از حوادث و سوانح در  5- پیش
ــه: کارهای مربوط به پخت و پز باید در  خان

آشپزخانه یا محل مجزایی انجام گیرد.
6- توالت و دستشویی: منازل مسکونی 
باید مجهز به توالت و دستشوییهای بهداشتی 

و قابل شستشو باشند.
ــه: جمع  ــع زبال ــع آوری و دف 7- جم
آوری و دفع زباله در محل مس��کونی باید به 

طور صحیح انجام شود.
ــتاها: در  ــی در روس ــل زندگ 8- مح
روستاها محل زندگی انس��ان، باید از محل 

نگهداری دامها کاماًل مجزا باشد.
همانطور که اشاره شد محیط خانه تأثیر 
زیادی بر سالمت و کیفیت زندگی ما و افراد 

خانواده مان دارد.
خانم ه��ای خان��ه دار چون مس��ئولیت 
بیشتری در خانه به عهده دارند، کارهایی مانند 
آشپزی و سرو سامان دادن به کارهای خانه را 
انجام می دهند و مشارکت سایر افراد خانه در 
کارهای خانه هم معموالً با اطالع و نظر خانم 
خانه انجام می شود و نقش مهم و حیاتی در 

تأمین سالمت و ایمنی افراد خانه دارند.
- سالمت خانه از ایمنی شروع می شود: 
یک خانه سالم خانه ای است که نکات ایمنی 
در آن رعایت شود. کارشناسان ایمنی معتقدند 
س��المت خانه از ایمنی آن ش��روع می شود. 
طبق مطالعات انجام ش��ده در مؤسسه ایمنی 
خانه امریکا، سقوط و مصدومیت تصادفی دو 

علت اصلی حوادث خانگی هستند. بنابراین 
توصیه می ش��ود خانه را از نظ��ر وجود این 
خطرات مورد بررس��ی قرار داده و ش��رایط 
ایج��اد این ح��وادث را به حداقل برس��انید. 
در بررس��ی ایمنی خانه و از بین بردن نقاط 
خطر دقت و توجه کنید و به یاد داشته باشید 
داروها، وسایل کمک های اولیه و ویتامین ها 
هم در صورت اس��تفاده نادرست می  توانند 
خطرآفرین باش��ند. خطر برق گرفتگی را هم 
فراموش نکنید و تمام وسایل و لوازم خانگی 
برقی را از نظر ایمنی بررس��ی کنید. در مورد 
خطر افتادن و سقوط هم مراقب سرامیک های 
کف حمام و آشپزخانه باشید. پس از شستشو 
آنها را سریع خش��ک کنید و با دمپایی ابری 

روی آن راه نروید.
- هوای خانه  را ت��ازه کنید: اجازه دهید 
هوای تازه و تمیز وارد خانه ش��ود. به علت 
آشپزی و بخار ش��دن حالل ها، شوینده ها و 
مواد شیمیایی گاهی هوای داخل خانه ممکن 

است آلوده تر از هوای بیرون باشد. 
تا جایی که می توانید آلودگی هوای داخل 
خانه را کاهش دهید. در و پنجره ها را باز کنید 
و اجازه دهید هوای تمیز در خانه جریان پیدا 
کند و آلودگی و رطوبت را از بین ببرد. هنگام 
آشپزی هود را روشن کنید و با تعبیه سیستم 
تهویه مناسب از آلوده شدن هوای داخل خانه 

پیشگیری کنید.
- خانه را میکروب  زدایی کنید: میکروب ها 
میهمان ه��ای ناخوانده ای هس��تند که در هر 
خانه ای س��ر و کله ش��ان پیدا می شود. برای 
پیشگیری از ایجاد بیماری و داشتن خانه ای 
س��الم باید از انتشار میکروب ها و آلودگی ها 
پیشگیری کنید. شستن مرتب دست ها یکی 
از راه های پیشگیری از انتشار آلودگی در خانه 
اس��ت. اگر هنگام تهیه غذا و تماس دست با 
گوشت خام، در یخچال را باز و بسته کنید، 
میکروب ها و آلودگی ها به افراد دیگری که در 
یخچال را باز می کنند، منتقل می شود. بنابراین 
بهتر است پس از دست زدن به گوشت خام 
حتماً دست هایتان را بش��ویید. طبق توصیه 
کارشناسان بهداشت، بهتر است دستانتان را 
با آب گرم و صاب��ون و حداقل به مدت 15 

ثانیه بشویید.
- ه��وای قلب خانه را داش��ته باش��ید: 
می گویند آش��پزخانه قلب خانه است. برای 
داشتن خانه ای س��الم و بهداشتی الزم است 
آش��پزخانه را تمی��ز نگ��ه  داری��د. توجه به 
بهداشت و سالمت مواد غذایی و تهیه و طبخ 
و نگهداری مناسب مواد غذایی به پیشگیری 
از بیماری ها و مسمومیت های غذایی کمک 

می کند. 
گوش��ت را در دم��ای مناس��ب بپزید و 
مطمئن شوید قس��مت های داخلی گوشت 
به خوبی حرارت دیده اس��ت. مراقب باشید 
خونابه گوش��ت خام به سایر مواد غذایی به 
ویژه م��واد غذایی که به ط��ور خام مصرف 
می ش��وند )نان، میوه ها و س��بزی ها( منتقل 
نشود. دمای یخچال را زیر 4 درجه سانتیگراد 

تنظیم کنید.
- خان��ه را بهش��ت کنی��د: خان��ه برای 
خیلی ه��ا امن ترین جای دنیاس��ت و جایی 
اس��ت که می توانند طعم ش��یرین آسایش و 
امنی��ت را تجربه کنند. محی��ط خانه را تمیز 
و مرتب نگه دارید. اس��باب و وسایلی را که 
آزارت��ان می دهد، بردارید. ق��رار دادن گل و 
گیاهان در خانه را فراموش نکنید و با استفاده 
از رنگ ه��ای آرام بخش خانه ت��ان را طوری 
طراحی کنید که موجب آس��ایش و آرامش 

افراد خانه شود.

طعم شیرین تمیزی
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مرتضی محص��ص عض��و کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال درباره عملکرد تیم فوتبال 
استقالل ایران مقابل االهلی عربستان گفت: در 
تیم استقالل فرهاد مجیدی و محمد محمدی 
از مهره ه��ای اصلی بودند که این پیروزی را 
رقم زدند. تمام بازیکنانی که در طول 90 دقیقه 
بازی کردند و به می��دان آمدند خوب ظاهر 
ش��دند. وی اظهار کرد: استقالل در این بازی 
خیلی خوب دفاع کرد و استراتژی آن براساس 
دف��اع منس��جم و اس��تفاده از ضدحمالت 
ب��ود. بازیکنان و کادرفن��ی این تیم عملکرد 
موفقیت آمیزی داش��تند. وی اف��زود: اما باید 

بدانیم که مسابقات هنوز تمام نشده گرچه بازی 
نخست در این رقابت ها به لحاظ ارتقای سطح 
روانی بازیکنان فوق العاده مهم است و باعث 
تقویت و اعتماد به نفس و انگیزه در میان آنها 
می ش��ود و فراموش نکنید استمرار این روند 
است که می تواند در نهایت موجب موفقیت 
ما ش��ود. صمد مرفاوی س��رمربی اس��تقالل 
تعویض های ب��ه موقع و کارآمدی داش��ت 
ضمن اینکه به بهزاد غالمپور مربی دروازه بان 
این تیم هم برای آماده کردن چنین دروازه بانان 
خوبی تبریک می گویم. مربی تیم استقالل در 
لیگ قهرمانان آس��یا با بیان اینکه به علت درد 

کم��رش و س��ختی در راه رفتن و همچنین 
داشتن کالس های مربیگری در ایران نتوانسته 
این تیم را در ب��ازی با االهلی همراهی کند، 
درباره عملکرد خط دفاع استقاللی ها توضیح 
داد: ای��ن تیم در مقاطعی ب��ا 9 بازیکن دفاع 
می کرد. البته خط دفاعی ما اشتباهاتی داشت 
که درخشش محمدی فرصت ها را از حریف 
گرفت. بهترین تیم های دنیا هم حتی زمانی 
که با اکثر بازیکنانش��ان بازی می کنند دچار 
اش��تباهاتی در خط دفاعی می شوند اما این 
فوتبال است و خاصیت خودش را دارد. فکر 
می کنم اس��تقالل مقابل االهلی با تالشی که 
داشت توانست پیروز شود. شاید دفاع االهلی 
خوش شانس بود که بیش از 2 گل از تیم ما و 
فرهاد مجیدی دریافت نکرد. مهم کسب پیروزی 
بود که استقالل موفق شد آن را به دست بیاورد. 
گام بعدی ما بازی با استیل آذین است و قطعًا 
اگر بتوانیم با جدیت تمریناتمان را ارائه دهیم 
می توانیم در آن بازی هم موفق باشیم. وی در 
ارزیابی اش از تیم االهلی گفت: آنها تیمی بسیار 
قوی با سازماندهی کامالً مشخص بودند. خط 
دفاعشان کمی ضعیف بود اما نقطه قوت این 
تیم حتی در بازی های گذشته هم خط میانی 
و مهاجمان زهردارش هستند. سرمربی این تیم 
را می شناسم. او زمانی که من در کره جنوبی 
کالس های مربیگری داش��تم در آن کالسها 
حضور داشت. االهلی مهره های توانمندی دارد 
و شاید بتواند در ادامه بازی ها بهتر عمل کند.  

مس کرمان موفق شد در اولین دیدار خود 
در آس��یا، االهلی امارات را با نتیجه 4 بر 2 از 
پیش رو ب��ر دارد. لوکا بوناچیچ در کنفرانس 
خبری پس از بازی گفت: این دیدار یک بازی 
ملی برای تیم ما محسوب می شد و می دانستم 
بازیکنان با کیفیتی دارم که با وجود مشکالت 
با انگیزه و روحیه خوبی در این بازی به میدان 
رفتند. م��ا از ابتدای ب��ازی صاحب توپ و 
میدان بودیم. مس مش��کالت زیادی دارد که 
در تالش هس��تیم آنها را به حداقل برسانیم. 
در ای��ن بازی ادینهو و جیوانینی را در اختیار 
نداشتم و عباس محمدی نیز حین گرم کردن 
مصدوم ش��د، با این وجود با ارائه یک بازی 
بی نقص توانستیم پیروز میدان باشیم. زمانی 

که 2 بر یک عقب افتادیم هم نا امید نشدیم و با 
3 مهاجم به سمت دروازه حریف حمله بردیم 
و توانستیم در پایان نتیجه الزم را بگیریم. وی 
درخصوص متفاوت بودن مس در لیگ ایران و 
لیگ قهرمانان آسیا گفت: من هم در امارات و 
هم در ایران مربیگری کرده ام و معتقدم سطح 
لیگ ایران بسیار باالتر از لیگ امارات است و به 
نظرم این حریف اماراتی، حریف قدری نبود. 
مس به جز بازی با اس��تقالل، از زمان حضور 
من نتایج خوبی گرفته و معتقدم بدشانسی در 
لیگ گریبان تیم ما را گرفته است. وی ادامه داد: 
اولویت ما موفقیت در لیگ برتر است و پس از 
آن لیگ قهرمانان آسیا. با ملوان و در جام حذفی 
ب��ازی داریم که در این مس��ابقه از 8 بازیکن 

اصلی خود استفاده نخواهیم کرد. وی با تمجید 
از عملکرد بازیکنانش گفت: در این بازی ما 
یک تی��م بودیم به نام مس که نمایش خوبی 
داشتیم. از مسئوالن مس تشکر می کنم که ما 
را حمایت کردند و این پیروزی یک موفقیت 
برای فوتبال ایران است. لوکا درخصوص بازی 
بعدی مس با الهالل گفت: سطح این تیم باالتر 
از االهلی است اما این موضوع باعث نمی شود 
از پیش بازنده باشیم. مس در مسابقات آسیایی 
از هیچ حریفی نمی ترسد. پیش از این هم 2 
بار در ریاض حاضر ب��ودم که در هر 2 بازی 
تیم پیروز میدان بودیم. وی در پایان با اش��اره 
به تشویق های تماشاگران گفت: از هواداران 
می خواهم همیشه ما را حمایت کنند و تنها 
یکی، دو نفر را مقصر ندانند. من مسئول تیم 
هستم و از هواداران می خواهم حتی در شرایط 

بحرانی نیز ما را حمایت کنند. 

مرتضی محصص: 

استقاللی ها خوب ظاهر شدند
دروازه بان تیم فوتبال اس��تقالل گفت: 
خدا را شکر که توانستم سهمی در موفقیتهای 
استقالل داشته باشم اما این پیروزی متعلق 
به همه استقاللی ها است. وی اظهارداشت: 
بازی خوبی مقابل االهلی به نمایش گذاشتیم 
و مستحق کسب پیروزی بودیم. در نیمه اول 
توانستیم قدر موقعیت های خود را بدانیم 
و یک گل به ثمر برسانیم. در نیمه دوم آنها 
چندین موقعیت گلزنی داشتند که خوشبختانه 
گل نشد و ما توانستیم در یک ضدحمله گل 
دوم را هم بزنیم و به پیروزی برسیم.  وی در 
مورد عملکرد مطلوبش در این دیدار تصریح 

کرد: خدا را ش��کر که توانس��تم سهمی در 
موفقیت های استقالل داشته باشم. امیدوارم 
بتوانم این روند را ادامه دهیم و در لیگ هم 
نتایج خوبی کسب کنیم. دروازه بان استقالل 
در مورد شرایط تیمش افزود: شرایط خوبی 
داریم و تالش می کنیم مقابل استیل آذین هم 
به پیروزی برسیم و دل هواداران خود را شاد 
کنیم. می خواهیم در لیگ هم سهمیه آسیایی 
را کس��ب کنیم. محم��دی در پایان گفت: 
بچه ها همقسم شده اند رضایت هواداران را 
جلب کنند و در این راه نیز از هیچ کوششی 

دریغ نخواهند کرد.

مدیریت باشگاه استقالل به بازیکنان این 
تیم مبلغ 100 میلیون تومان پاداش خواهند 
داد. تیم فوتبال استقالل موفق شد در  اولین 
دیدار خود در لیگ قهرمانان آس��یا در جده 
میزبانش االهلی را شکست دهد و به همین 
منظور امیررضا واعظی آش��تیانی مدیرعامل 

آبی پوشان، به بازیکنان این تیم پاداش ویژه 
100 میلیون تومانی خواهد داد. قرار اس��ت 
این مبلغ بین بازیکنان تقس��یم شود. شایان 
ذکر اس��ت؛ استقالل موفق شد در ورزشگاه 
مل��ک   عبداهلل عبدالعزیز ش��هر جده االهلی 
عربستان را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

    پژمان غفاری
اولین دوره کارگاه آموزش دانش افزایی 
رواب��ط عموم��ی هیأت های ورزش��ی با 
حضور نزدیک به 30 نفر در تاالر افتخارات 
سرای ورزشکاران برگزار شد. در این دوره 
پی��ش بینی می ش��د همه رواب��ط عمومی 
هیأت ها ش��رکت کنند که متأسفانه تعداد 
اندکی از روابط عمومی ها حضور داشتند 
آنچه که زیاد به چش��م آمد حضور پرشور 

اصحاب رس��انه در این کارگاه آموزش��ی 
بود، این کالس��ها در 3 روز صبح و بعد از 
ظهر زیر نظر تربیت بدنی اس��تان اصفهان 
تش��کیل ش��د. در روز اول و دوم کالس 
تصویر برداری و عکاسی به ترتیب توسط 
حمید وزیرزاده و علی ملکوتی تدریس شد 
و روز آخر منصور گلناری به حاضرین در 
این کارگاه به صورت فشرده خبرنویسی را 

آموزش داد.

کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال در 
اعالم جدیدترین آرای خود باشگاه ابومسلم 

مشهد را تهدید به کسر سه امتیاز کرد. 
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، با 
توجه به عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و 
مربیان تیم ابومسلم خراسان از سوی باشگاه 
و با توجه به قطعیت رأی کمیته انضباطی، 
این باش��گاه یک هفته مهلت دارد تا نسبت 
به پرداخ��ت مطالب��ات و گرفتن رضایت 

ش��اکیان اقدام کند، در غیر این صورت سه 
امتیاز از امتیازات این باش��گاه کسر خواهد 
شد. همچنین در دیگر رأی کمیته انضباطی، 
به دلیل درگیری لیدرهای تیم پرس��پولیس 
ب��ا تماش��اگران در دیدار مقاب��ل مقاومت 
ش��هید سپاس��ی، رئیس کانون ه��واداران 
پرسپولیس به همراه عباس اسماعیل بیگی 
و امیر رحیم پور روز یکشنبه نهم اسفند ماه 

باید در کمیته انضباطی حاضر شوند.

  پاداش 100 میلیوني براي استقاللي ها

حضور اندک روابط عمومی هیأت ها

  باشگاه ابومسلم به کسر 3 امتیاز تهدید شد

دروازه بان استقالل: 
مستحق پیروزی بودیم

س��رمربی تیم فوتبال الشباب عربستان 
گفت: س��پاهان تیم قدرتمندی اس��ت و از 
نتیجه تساوی برابر این تیم خوشحالم. جیمی 
پاتچیکو بعد از تس��اوی  یک - یک مقابل 
س��پاهان در نشس��ت خبری اظهار داشت: 
الشباب با برنامه ریزی های ویژه وارد میدان 
شد. همان گونه که قبالً اشاره کرده بودم تیم 
س��پاهان به عنوان قدرتمندترین تیم ایرانی 
کامالً فنی و تاکتیکی بازی می کند و توانست 
نمایش خوبی را در ریاض از خود نشان دهد. 

سرمربی الشباب گفت: از تساوی به دست 
آمده در مقابل این تیم خوشحالم و امیدوارم 
در دیدارهای آینده بتوانیم امتیازات الزم برای 
صعود از گروه را کسب کنیم. پاتچیکو عنوان 
کرد: مسابقه بسیار سختی را با سپاهان پشت 
سر گذاشتیم و حال باید تمرکزمان را روی 
سایر دیدارها قرار دهیم. تیم فوتبال الشباب 
عربس��تان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا 
برابر سپاهان در ورزشگاه ملک فهد ریاض با 

نتیجه تساوی یک - یک متوقف شد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

رئیس هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری 
گفت: تنها تیم فوتبال دسته دو نماینده این 
استان در لیگ کش��ور به دلیل مشکالت 
مالی در آستانه س��قوط به دسته سه قرار 
گرفته است. کیومرث غالمی در گفتگو با 
زاینده رود افزود: وضعیت تیم به گونه ای 
اس��ت که هیأت فوتبال ب��رای اعزام این 
تیم ب��ه بندرانزلی برای دیدار امروز با تیم 
بندرانزالی با مشکالت مالی مواجه است. 
غالمی تصریح کرد: شرایط بحرانی تیم در 
حالی اس��ت که بازیکنان با دستمزد 15 تا 
40 میلی��ون ریال با این تیم قرار داد دارند 

ب��ا این وجود عمده مبلغ قرارداد بازیکنان 
تیم نیز پرداخت نش��ده که این امر روحیه 
بازیکنان را تضعیف کرده اس��ت. رئیس 
هی��أت فوتب��ال چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: تیم فوتبال دس��ته دو هیأت فوتبال 
چهارمح��ال و بختی��اری از 14 بازی 17 
امتیاز کسب کرده و سه بازی دیگر دارد که 
برای ماندن در این لیگ در بازهای باقیمانده 
ب��ه برد نیاز دارد. وی اعتبار مورد نیاز برای 
این تی��م را یک میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: امس��ال حدود 400 میلیون ریال به 
هیأت فوتبال پرداخت شد. غالمی گفت: 
تیم فوتبال چهارمحال و بختیاری از سال 

87 به لیگ دسته دو صعود کرد.

پاتچیکو:
 از تساوي با سپاهان راضي هستم

لوکا بوناچیچ: 
بازی مقابل االهلی یک بازی ملی بود

تنها تیم فوتبال دسته دو چهارمحال و بختیاري 
در آستانه سقوط قرار گرفت

دوس�ت و هم�کار  گرام�ی س�رکار خانم ش�هباز 
مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خان�واده محت�رم 
صمیمانه تس�لیت عرض کرده ، از خداوند متعال 
برای آن مرح�وم غفران الهی و برای خانواده وی 

صبر جزیل از خداوند متعال خواستاریم. 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501460
شماره پرونده: 8809980358500726

شماره بایگانی شعبه: 880744
تاریخ تنظیم: 1388/10/22

شکات: 
1- آقای هادی بخشی به نشانی اصفهان، چهار راه عاشق اصفهانی، اول جاده جلوان، جنب انبار علوفه

2- خانم ازهار زاینده رود به نشانی اصفهان، خ زینبیه، ایستگاه سلمان ده متری سلمان بن مهدی رضایی، پ 70
3- آقای حسین عرب زاده 4- آقای محمد تمکنی همگی به نشانی فعالً مجهول المکان

5- مرکز بهداشت شماره 1 به نشانی اصفهان، خ کاوه، روبروی برج کاوه، بهداشتی درمانی شهید مطهری
6- آقای محمدعلی کرباسی پور به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق جنوبی، ک بهمن، بن بست الله، پ 47

7- آقای عبدالغفار داوری دولت آبادی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ 22 بهمن، ک گلباران، اولین فرعی سمت 
راست، پ 43، مقابل مادی

8- آقای علی یحیایی خوندابی به نشانی اصفهان، خ معراج، هفتون، نرسیده به پل تمدن، ک شریعتی، پ 4
9- آقای احمدرضا عباسپور به نشانی دولت آباد برخوار، خ طالقانی، ایستگاه گلستان، بن بست صمدیه )حمیدیه(

10- آقای عباس امینی به نشانی پل تمدن، روبروی پمپ بنزین، کوچه سوله کانون رویش دیگر
11- آقای محمد شفیعی علویجه به نشانی خ کاوه، خ مخابرات، ک صدف 3 منزل آخر

متهمین:
1- آقای مهران مردانی به نشانی فعالً ساکن زندان مرکزی اصفهان

2- آقای مصطفی رستمی به نشانی اصفهان، خ زینبیه، ایستگاه سلمان، ک فرهمند، بن بست محمدرضائی، پ 72
3- آقای مسعود دهقانی به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام ها: 
1- تحصیل مال مسروقه

2- سرقت مستوجب تعزیر
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
 در خصوص اتهام متهمین 1- مصطفی رستمی فرزند رحمت اهلل دایر بر مباشرت در ارتکاب ده فقره سرقت و مشارکت در 
یک فقره سرقت دیگر بهمراه متهم متواری مسعود دهقانی 2- مسعود دهقانی دایر بر مشارکت در یک فقره سرقت از منزل 
بهمراه متهم مصطفی رستمی 3- مهران مردانی فرزند یحیی دایر بر خرید اموال مسروقه، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به گزارشات و تحقیقات صورت گرفته از طرف مرجع انتظامی و اعالم 
ش��کایت ش��اکیان مالباخته و اینکه متهم ردیف اول در نزد بازپرس محترم دادس��را نسبت به بزه انتسابی صریحًا 
اق��رار نموده و متهم ردیف س��وم در نزد آن بازپرس محترم و همچنین در جلس��ه دادرس��ی م��ورخ 88/10/19 
ای��ن دادگاه دفاعی��ات موجه��ی ارائ��ه و ابراز ننم��وده و متهم ردی��ف دوم نی��ز علیرغم ابالغ قانون��ی اخطاریه 
در مرحل��ه تحقیق��ات مقدماتی دادس��را و علیرغم ابالغ قانونی وقت رس��یدگی در جلس��ه دادرس��ی یاد ش��ده 
حض��ور نیافت��ه و الیح��ه ای نی��ز در دف��اع از خ��ود تقدی��م ننموده اس��ت. ل��ذا وق��وع و انتس��اب بزه های 
فوق به متهمین موصوف محرز و مس��لم میباش��د. دادگاه مس��تنداً به مواد 42، 656، 662 و 667 قانون مجازات 
اس��المی اوالً – مته��م مصطف��ی رس��تمی را ب��ه رد عین ام��وال مالباختگان: )رد مق��دار پنج��اه و پنج کیلوگرم 
م��س- یک عدد کپس��ول ه��وا و یک عدد س��ری برش به محمد تمکن��ی، رد یک عدد کله چرخ ش��انگهای- 
ی��ک دس��تگاه ضبط ص��وت- چه��ارده عدد ش��لوار دوخته ش��ده- یک عدد قیچ��ی آلمانی و مبلغ دویس��ت 
ه��زار ری��ال وجه نقد به احمدرضا عباس��پور- رد یک دس��تگاه کف ک��ش به علی یحیای��ی خوندابی- رد یک 
دس��تگاه موتورج��وش- دو عدد کابل برق جوش- انب��ر جوش- دو هزار و پانصد کیلوگ��رم مفتول- یک عدد 
دی��گ مس��ی- یک ع��دد بخ��اری گازی- یک عدد کپس��ول گاز- یک دس��تگاه موتور آب- دو ع��دد قابلمه- 
یک عدد قابلمه اس��تیل- یک عدد رادیاتور- یک عدد دینام- یک عدد اس��تارت نیس��ان- بازوها تراکتور و یک 
عدد پمپ گازوئیل به محمدعلی کرباس��ی پور، رد یک عدد کف کش به عباس امینی، رد مقداری ضایعات مس 
و برنج و آکومیم به حس��ین عربزاده، رد مقدار بیس��ت عدد ماکت گوش��ی موبایل و چند عدد موبایل تعمیری به 
محم��د ش��فیعی علویج��ه، رد پانص��د کیلوگ��رم مس و مق��داری آلومینی��وم و آه��ن آالت به هادی بخش��ی، 
و رد مق��داری ط��ال- تع��دادی گل��دان قلمکاری ش��ده- ماش��ین ری��ش تراش- چن��د عدد لباس- س��ه عدد 
انگش��تر- یک عدد دس��تبند طال- یک عدد مجس��مه برنجی- دو فقره چک- مقداری لوازم آرایش- یک عدد 
ک��ت- ی��ک عدد کاپش��ن و یک عدد روش��ور برقی به عبدالغفار داوری و رد یک عدد کپس��ول آتش نش��انی- 
دو ع��دد چ��راغ ق��وه- یک ع��دد فشارس��نج جیوه ای- ی��ک عدد فشارس��نج دیجیتال��ی- تعداد هفت��اد عدد 
 -DMPA آمپ��ول 60303 تع��داد هفت��اد و پنج ع��دد آمپول پن��ی س��یلین 800- تعداد هش��ت عدد آمپ��ول
تع��داد یکص��د و پنج��اه و پن��ج ع��دد آب مقط��ر و مبل��غ یکصد و پنج��اه ه��زار ری��ال وجه نقد ب��ه مرکز 
بهداش��تی درمانی ش��عبه مطه��ری(و تحمل دو س��ال حبس تعزی��ری و هفت��اد و چهارضربه ش��الق و ثانیاً – 
هر یک از متهمین مصطفی رس��تمی و مس��عود دهقانی را به رد سه عدد انگش��تر مردانه طال- یک عدد زنجیر و 
پالک طال بچه گانه- یک جفت گوش��واره طال- یک عدد س��اعت مچی مردانه- یک عدد س��اعت مچی زنانه- 
ی��ک عدد انگش��تر پنج ت��ن- یک عدد کارت س��وخت موتور س��یکلت و مبلغ ی��ک میلیون ری��ال وجه نقد 
و مق��داری پ��ول عراقی نس��بت به خان��م ازهار زاین��ده رود و متهم مس��عود دهقان��ی را به تحمل یک س��ال 
حب��س تعزی��ری و چهل ضربه ش��الق و ثالث��اً – متهم مه��ران مردانی را به تحمل ش��ش م��اه حبس تعزیری 
و بیست ضربه شالق محکوم می نماید. بدیهی است ایام بازداشت قبلی متهمین از میزان حبس آنان کسر خواهد شد. 

رأی صادره نسبت به متهمین ردیف های اول و دوم غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و نسبت به متهم ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 

مراکز استان است.
نشانی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 253

16815/ م الف 
عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 62/87 ش 27  

شماره دادنامه: 467-88/6/19
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: خانم زهرا مجید نشانی: اصفهان، خ احمدآباد، کوی لت، کوچه کرباسی، نبش بن بست پردیس
خوانده: 1- آقای یداهلل طالبی 2- صدیقه 3- بتول 4- طیبه جملگی با فامیل فکار همگی مجهول المکان 5- خدیجه 

خضری نشانی: مجهول المکان 
خواسته: الزام خواندگان نسبت به انتقال سند مالکیت یک باب ساختمان از پالک 2299 بخش 3 ثبت اصفهان

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی شورا«
در خصوص دعوی خانم زهرا مجید )خواهان( بطرفیت خواندگان یداله طالبی، صدیقه فکار، بتول فکار، طیبه فکار 
و خدیجه خضری به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند مالکیت یک باب ساختمان نیمه تمام به مساحت 40 
متر مربع از پالک ثبتی 2299 بخش 3 ثبت اصفهان، با عنایت به احراز مالکیت 5 دانگی مورث خواندگان ردیفهای 
2 تا 5 و بر پالک مذکور و انتقال مالکیت به ورثه )خواندگان ردیفهای 2 تا 5( و فروش پالک از طرف خواندگان 
ردیفهای دوم تا پنجم به خوانده ردیف اول و احراز فروش پالک مذکور از طرف خوانده ردیف اول به خواهان و 
اینکه خواندگان ردیف های دوم تا پنجم با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال 
دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده و مستند ابرازی را مورد انکار و تکذیب قرار نداده اند و همچنین اقرار خوانده 
ردیف اول به فروش پالک مورد ادعا به خواهان، شورا دعوی خواهان را نسبت به ادعای پنج دانگ از پالک مورد ادعا 
را وارد دانسته و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و الزام به انتقال سند پنج دانگ از شش دانگ پالک شماره 2299 بخش 3 ثبت اصفهان به نام خواهان صادر و 
اعالم می نماید و در خصوص یک دانگ دیگر، به دلیل مشخص نشدن رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان، قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب که ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی )حقوقی( اصفهان می باشد لیکن نسبت به خواندگان ردیفهای دوم تا 
پنجم غیابی محسوب که ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض و تجدیدنظر در محاکم عمومی )حقوقی( اصفهان می باشد.
16663/ م الف 

سید مهدی موسوی- قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تبادل لوایح
آگهی ابالغ تبادل لوایح 

تاریخ: 1388/4/7
شماره: 141/87 ش ح 6

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای وحید ربانی به وکالت از طرف آقای علی بابائی فرزند سیف اله به 
طرفیت آقای محسن احمدی دارانی فرزند فتحعلی به خواسته مطالبه به شماره کالسه 141/87 مطروحه در شعبه 6 
حل اختالف اصفهان، نظر به اینکه آدرس تجدیدنظرخواه، شورا به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر و به نامبرده فوق ابالغ می شود چنانچه در خصوص 
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 46 مورخ 88/1/17 پاسخی دارد ظرف مدت 10 روز به این شورا مراجعه و پاسخ 

خود را ارائه نماید در صورت عدم حضور مراتب فوق ابالغ شده محسوب و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، شعبه ششم حقوقی 17054/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 6 حقوقی حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 316/88 ش ح 25    

شماره دادنامه: 88/8/19-851
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: فردوس دادخواه تیرانی نشانی: اصفهان، پل چمران، خ کاوه، روبروی سوانح سوختگی شهید رضائی، پالک 8
خوانده: عزیزاهلل قطره نبی نشانی: مجهول المکان

خواسته: الزام به انتقال 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا« 

در خصوص دعوی آقای فردوس دادخواه تیرانی بطرفیت عزیزاهلل قطره نبی به خواسته الزام خوانده به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی یکصد و هشتاد سهم مشاع از سیصد و هفتاد سهم مشاع از پانصد سهم یک 
دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پالک 13900/6 بخش پنج ثبت اصفهان به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه 
به قرارداد عادی مورخ 87/3/7 ارائه ش��ده که حس��ب آن خوانده یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی 13900/6 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به مقدار یکصد و هشتاد سهم مشاع از سیصد و هفتاد سهم مشاع از پانصد سهم 
یک دانگ و نیم مش��اع از ش��ش دانگ پالک فوق را به خواهان واگذار کرده اس��ت و پاس��خ استعالم ثبتی شماره 
88/4823/ س مورخ 88/5/1 واصله حکایت از احراز مالکیت خوانده دارد خوانده با وصف مجهول المکان و نشر 
آگهی روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده است شورا دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 
قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند یک باب منزل مسکونی به میزان یکصد و هشتاد سهم مشاع از سیصد و هفتاد سهم مشاع از پانصد 
سهم یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 13900/6 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد سپس 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد.16633/ م الف
هاشمی- قاضی شورای حل اختالف شماره 25 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201422
شماره پرونده: 8809980358800104

شماره بایگانی شعبه: 880918
تاریخ تنظیم: 1388/11/5

شاکی: 
خانم طوبی مومنی به نشانی جاده اصفهان – شیراز، کوی راه حق، کوی شهید حسن اربابی، ک امیر، پالک 2  

متهم:
آقای علیرضا زمانی خرم آبادی به نشانی مجهول المکان

اتهام: قدرت نمایی با اسلحه یا چاقو 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای علیرضا زمانی فرزند علی دایر بر قدرت نمایی با چاقو موضوع شکایت اولیه طوبی مومنی 
صرفنظر از اعالم گذشت و انصراف شاکی و بلحاظ اینکه اقدام انجام شده متهم منصرف از ماده 617 قانون مجازات 
اسالمی است و صرفاً درگیری بین شاکی و متهم صورت گرفته است لذا دادگاه باستظهار اصل 37 قانون اساسی و 
عدم توجه اتهام به متهم رأی بر برائت صادر و اعالم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از تاریخ 

ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. 16810 / م الف
نجف پور - رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 470/88 ش ح 25  

شماره دادنامه: 88/11/19-856
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: احمدرضا هاشم زاده نشانی: اصفهان، خ جی، خ تاالر چهارراه تلفن جنب بانک سینا کوچه البرز مقابل 21
وکیل: آزاده میرزائی نشانی: اصفهان، مجتمع کوثر، طبقه پنجم، پ 730 دفتر وکالت

خوانده: جالل سمر مجهول المکان
خواسته: مطالبه 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای احمدرضا هاشم زاده با وکالت خانم آزاده میرزائی بطرفیت آقای جالل سمر به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره های 540976 مورخ 87/7/17 و 617000 مورخ 
87/11/25 و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی می باشد با توجه 
به محتویات پرونده و بقاء اصل چک ها و گواهی نامه های عدم پرداخت به تاریخ های 87/8/2 و 87/11/26 در ید 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد خوانده با وصف مجهول المکان بودن و نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده است دفاعی بعمل نیاورده. بنابراین شورا مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
30000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2880000 ریال بابت حق الوکاله و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت 
تأخیر تأدیه براساس مبلغ مرقوم احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و س��پس 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد.16995/ م الف 
قاضی شورای حل اختالف شماره 25 اصفهان

همکاران شما در روزنامه زاینده رود
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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
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قیمت طال )تومان(
26890  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
265000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071010دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

    حامد قصری
»استاد زرین کوب به من گفت: زاینده رود تنها یک رود نیست بلکه 

تاریخ فرهنگ ایران است...«
ــان اصفهان، سالن استاد فرشچیان- کانون عکس انجمن عکاس
من رضا نور بختیار، عکاسی را در سال هایی که وارد دبیرستان سعدی 
شدم آغاز کردم. اصفهان آن سال ها تا این حد وسیع نبود، کوچک بود، 
احساس می کردی زمانی که وارد شهر می شوی تا بعدازظهر همه را 
دیده ای، با یک دوربین کداک ابتدایی ش��روع کردم، و من نیز همانند 
تمام بچه ها در آن سن و سال نمی دانستم کاری را که شروع کرده ام تا 
پایان ادامه می دهم یا نه اما بعد از گرفتن چند عکس عال قه ام دو چندان 
شد. نزدیک پل آذر )البته آن موقع پلی نبود( پیرمردی زندگی می کرد که 
از انقالب روسیه فرار کرده بود و در فقر و تهیدستی زندگی می کرد. از 
بیش��ه زار چوب هایی فراهم و از آنها سبد می ساخت و سپس آنها را 
می فروخت و در طی روز با دوربین چوبی روس��ی خود عکاسی هم 
می ک��رد. خانواده من ب��ه خاطر تصویری که از فقر و بدبختی پیرمرد 
داشتند تصورشان بر تنگدستی هر عکاسی می آمد و به شدت با عکاس 
شدن و عکاسی من مخالف بودند. جالب است بدانید بعضی از این 
عکس هایی که امروز دیدید بیان و تجدید خاطراتی است که با مادرم 
به بازار می رفتم و محو تصاویر طبیعی بازار می شدم و این خانم های 
چادری ش��بیه به یکدیگر احساس می کردم یکی از آنها مادرم است. 
چادری را می گرفتم، اما تا رو برمی گرداند می دیدم اشتباهی گرفته ام و 
همین می ش��د که بارها و بارها گم  شدم. عکس هایی که از اصفهان 
دیدی��م ی��ادگار طول زندگ��ی ام از آغاز ت��ا به امروز اس��ت. نوعی 
خاطره انگاری اس��ت با تصویر اما تصاویری نیس��ت که مسافری در 
شهری ناشناس گرفته باشد، اینها یادگار یک عمر است که از کودکی 
در ذهن داش��تم و تکنیک اجرای آن را نداش��تم و دوباره زمانی که به 
اصفهان آمدم تصمیم به اجرای آن گرفتم. اینها یادگارهایی است که ما 
در آن زیسته ایم و امیدوارم برای آیندگان سند تصویر ماندگاری باشد.
در 50  س��ال پیش فکر نمی کردم عکاسی به اینجا برسد. عکاسی در 
جامعه ما جایی نداشت، اگر تاریخ عکاسی ما را بررسی و مطالعه کرده 
باشید به وضوح این را می بینیم. البته عکاسی در ایران همزمان با اروپا 
در س��ال 1852 توسط ناصرالدین شاه وارد کشور شد. اما به صورت 
ظاهری دیده می ش��د. عکاس��ان دو گروه بودند، عکاس��ان دربار که 
اتفاقات صوری قصر را ثبت و ضبط می کردند و عکاسانی که برایشان 
عکاسی شغل به حساب می آمد و در عکاسی چیزی به عنوان ذوق و 
هنر دیده نمی ش��د و بیش��تر عکس ه��ای خوبی که باق��ی مانده از 
عکس های مستشرقین ایتالیایی و فرانسوی است. بنده زمانی که سن و 
سال چندانی نداشتم و با عکاسان خیابان چهارباغ صحبت می کردم، 
می گفتند برو دنبال یک کار نان و آب دار، عکاسی که شغل نمی شود. 
بنده هیچ گاه فکر نمی کردم سال ها بعد عکاسان نسل شما تا این حد به 
این هنر عالقه نش��ان دهند. من س��عی کردم در حد ناچیز خودم آن 
چیزی که از استادان خودم آموختم با بضاعت اندک خودم انتقال بدهم. 
خوشحالم، کارهایی که امروز از بچه ها دیدیم، آثار خوبی بود. اما بهتر 
است ما عکس بگیریم و اصالت عکس را نگذاریم با نرم افزارها از میان 
برود. تنها به مستند اجتماعی نپردازیم و به بقیه ژانرها، همانند، انتزاعی، 
تبلیغات، معماری و پرتره نیز اهمیت داده شود. این عکس هایی که از 
بنده برایتان نمایش داده می شود اکثراً آنالوگ هستند و با دوربین قطع 
بزرگ کار ش��ده. عکس ها به جز عکس های هوایی تماماً نورپردازی 

ش��ده، عکس های بازار و ابنیه ها بخش هایی از خاطرات کودکی  من 
است، تصویری از آن دوران که باید دوباره آنها را بازسازی و با عکس 

آن دوران را زنده می کردم. عکاسی را باید به سه دوره تقسیم کرد: 1- 
نیپس، آغاز عکاس��ی 2- آغاز قرن بیستم که جرج ایسمن انقالبی در 
عکاس��ی ایجاد کرد و با کداک عکاسی به میان مردم آمد 3- در قرن 
بیس��ت و یکم که دیجیتال آغازگر دوباره عکاسی به صورت خاص 
خود شد و البته فراگیرتر و مردمی تر. اما عکاسی همان است که شروع 
آن می گوید، مباحث، عمق میدان، ترکیب بندی، کنتراست، رنگ و نور 
که هیچ گاه تغییر نمی کند. وضعیت عکاسی را امروزه خوب می بینم، 
خوشبین هستم، حتی بین آماتورها، عکس هایی که در انجمن عکس 
ایران در تهران به نمایش گذاشته شد خوب بودند اما باز هم سؤالم را 
تکرار می کنم چرا تا این حد به مستند اجتماعی پرداخته می شود؟ مگر 
عکاسی ژانرهای دیگر ندارد؟ بنده گمان می کنم کانون هایی همانند 
شما هستند که با عشق و عالقه کار می کنند و باید بیشتر مورد توجه 
قرار بگیرند. دانش��گاه  یک نوع انتخاب بدون تفکر است، با کنکور و 
ترس از آن و شب امتحان، همه چیز حفظی است. باید مصاحبه دقیق 
و قوی توس��ط اهل فن صورت پذیرد. دانشگاه مدرک پرور است تا 
هنرمندپ��رور. باید یک اس��تانداردی برای دانش فرد گذاش��ت. باید 
استعدادها بررسی شود، استعداد را نمی توان آموخت. باید با عشق و 
عالقه جلو آمد. امروز بنده هم به روز شده ام و با یک دوربین دیجیتال 
کار می کنم. نباید صنعت عکاسی را با هنر عکاسی یکسان گرفت. این 
دو، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. در گذشته از ابتدایی ترین کار تا 
پیچیده ترین آن در عکاسی را خود عکاس باید انجام می داد. اما امروز 
امکانات ما بی شمار است. پس عکاسی یک صنعت است. ما کارهای 
تج��اری هم انج��ام می دهیم، بنده اولین کار صنعتی ک��ه انجام دادم 
کارخانه ایران خودرو بود. اگر قرار است ما عکاسی کنیم و به عنوان 
مثال، عمق میدان را نشان دهیم تمام سعی و کوشش خودمان را بکنیم 
که در عکس به خوبی نشان دهیم و دیگر دست به دامن این نرم افزار 

و آن نرم افزار نشویم. در عکاسی 
معماری ما با سختی زیادی روبه رو 
هس��تیم،  به خاطر نورپ��ردازی 
خاص آن چرا که در یک ساختمان 
ب��زرگ ما مح��دود ب��ه طبیعت، 
خورش��ید و فصول برای قسمت 
بیرونی آن و برای قسمت داخلی 
آن با نور محدودی مواجه هستیم 
و خودمان باید ن��ور آن را تنظیم 
کنیم. مسأله پرسپکتیو را نباید از یاد 
ببریم. سیس��تم چش��م ما دو کار 
خیلی عجیب انجام می دهد. قضیه 
کلوین )باالنس نوری( را به خوبی 
انج��ام می ده��د و عم��ل دیگر 
اصالح پرس��پکتیو، اما در دوربین 
اجرای این موارد خیلی س��خت 
است. در مورد عکاسی از طبیعت 
و ابنیه های تاریخی عکس هایی را 
که االن از بنده مش��اهده می کنید 
دیگ��ر وجود خارج��ی ندارند و 
همین امر دال بر تاریخ ساز بودن 
هن��ر عکاس��ی اس��ت. در همان 

روزهای پیدایش و ظهور عکاسی شهردار پاریس از عکاسان خواست 
از تمام زوایای ش��هر عکس بگیرند. جالب است بگویم بعد از پایان 
جنگ جهانی دوم، عکس های باقیمانده از برلین به کمک شهرسازی 
مجدد شهر آمد. زمانی که با مصنوعات مواجه هستیم، باید دست به 
یک س��ری ش��گرد بزنی و با نورهای خود اثر کار کنی چرا که برای 
عکاس امکان نور دادن محدود اس��ت، جای��ی که ارتفاع 30  متری و 
عرض 80 متری دارد، نورپردازی بسیار سخت است. با ذوب فلزات با 
آن نور زیاد با کلوین های زیادی روبه رو می شویم، اما شانسی که بنده 
در آن سال ها آوردم این بود که البراتوار از خودم بود و می توانستم تا 
حدودی رنگ ها را کنترل کنم. پرتره دو حالت اس��ت، استودیویی که 
کنترل شده اس��ت و پرتره بیرونی که در هر دو باید شخصیت ها را 
کنترل کنی. در عکاسی پرتره سعی می کنم شخصیت خود شخص را 
در نظر بگیرم و ش��خص را از الک خود بیرون بیاورم. هر ش��خص 
نورپردازی خاص خود را می خواهد و با توجه به فیزیک و شخصیت 
طرف مقابل س��عی می کنم در ابت��دا با او ارتباط برق��رار کنم. چون 
می خواهم لحظه ای از زندگی اش را به تصویر بکشم که قرار است 
ماندگار شود. در عکاسی پرتره باید از حاالت عادی فرد عکاسی شود، 
نورپردازی باید در خدمت ما باشد نه به صورت مصنوعی، نباید تنها به 
فکر فیزیک فرد باشی، باید به روح او نیز توجه کنی. نورها باید برای 
هر شخصی با توجه به شخصیت و طرز ساختار چهره تغییر کند و این 
عکس هایی که از هنرمندانی چون جواد مجابی، محمد حقوقی، رضا 
ارحام صدر، عبدالحسین زرین کوب و دیگران دیدید سعی بر رعایت 
تمام موارد ذکر شده است. بنده اصالً اعتقادی به عکاسی اتفاقی و در 
لحظه ندارم، ما باید برای عکاسی مان برنامه داشته باشیم. باید عکس 
نورپردازی شود، حتی چیدمان داشته باشیم و بعد عکاسی را آغاز کنیم. 
یک بار به مردی میوه فروش پول دادم تا بیاید و از او و قسمتی از بازار 

عکس بگیرم، او احس��اس می کرد با یک دیوانه طرف است. باید 
توجه داش��ت تا انس��ان به کار هنری می پردازد باید در آرامش به 
کارش بپ��ردازد و این مهم به دس��ت نمی آید مگ��ر اینکه خانواده 
کمک حالش باش��د و از شانس خوبم خانواده ام با شبانه روز غرق 
در هنر عکاس��ی بودن من مشکلی نداش��تند و از این نظر به خود 
می بالم. زمانی احساس کردم کتاب هایی که از عکاسان اروپایی از 
ای��ران و به خصوص اصفهان دیده ام، حس وح��ال واقعی ندارد و 
باید اصفهان را جور دیگری به تصویر بکشم. کتاب زاینده رود بنده 
حدود چهار سال طول کش��یده است. از ابتدا تا انتهای آن، برخی 
هوای��ی و برخ��ی نیز در فصول مختلف گرفته ش��ده، البته تا یادم 
نرفته؛ در همان س��ال ها که تصمی��م گرفتم زاینده رود را به تصویر 
بکشم با اس��تاد زرین کوب آشنا شدم. ایش��ان دانش بسیار باالیی 
داش��تند و هیچ گاه خودش را دکتر معرفی نمی کرد. در کنار زاینده 
رود ق��دم می زدیم تا اینک��ه گفتند: زاینده تنها یک رود نیس��ت، 
قسمتی از تاریخ فرهنگ ایران است که اقوام مختلف به خاطر این 
رود ش��هر اصفه��ان را بر گردش ایج��اد کرده اند و ایش��ان نیز با 
راهنمایی ها و کتاب های مرجعی که در اختیارم گذاش��تند یکی از 
مشوقین من در ایجاد کتاب زاینده رود شدند اما متأسفانه کتاب زیر 
چاپ بود و عمر اس��تاد به دیدن کتاب نرس��ید. باید بگویم قوانین 
عکاسی در مورد دیجیتال و آنالوگ یکسان هستند. ظهور دیجیتال از 
یک نظر کار را راحت کرده. حتی ما با سطوح مختلف مردم مواجه 
هس��تیم که وارد عرصه عکاسی شده اند. آری، اگر نویسنده ای باید 
بیشتر بنویسی، اگر شاعری باید بیشتر شعر بگویی، اگر عکاسی باید 
بیشتر عکس بگیری، عکس ببینی و مطالعه کنی. خیلی سخت است 
که تا 70 سالگی هنوز عکاس باقی مانده ام. زمانی که کار هنر می کنی 
دچ��ار روزمرگی نمی ش��وی و ه��ر روز متولد می ش��وی. و البته 

بازنشستگی در کار هنر اصاًل و ابداً وجود ندارد.

خبر اختصاصی روزنامه زاینده رود؛
استاد رضا نور بختیار از یک عمر فعالیت هنری خویش سخن گفت

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

زاینده رود تنها یک رود نیست بلکه پست الکترونیک :
تاریخ فرهنگ ایران است ...

کالم نور
امام حسین )ع(:

چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

سردارشهید خسرو قلعه ای

تاری��خ تول��د: 1338، مح��ل تول��د: 
تاریخ ش��هادت: 1364/11/22،  بروجن، 
محل ش��هادت: فاو، مس��ئولیت: فرمانده 
گروهان از گ��ردان حضرت امیر)ع( تیپ 

مستقل 44 قمر بنی هاشم)ع(.
دل نوشته های شهید

... جوشش خون حسین)ع( خون جوانان 

مسلمان را به جوش می آورد و آنان را روانه 
قربانگاه عش��ق می س��ازد تا به این درخت 
پر ریشه و آفت زده خون تازه تزریق کنند و 
آن را دوباره ش��اداب نمایند. ای مستکبران و 
این سلطه گران! آگاه باشید این کاروان عدل 

و دادی ک��ه 1400 س��ال پیش به حرکت 
درآم��ده آخ��ر االمر با خ��ون این 

جوانان به مقصد خواهد رسید و 
کاخ ظلم و اس��تبداد شما را فرو 
خواهد ریخت، زود به خود آیید 
و دست از س��تمگری بردارید، 
و اهلل شمش��یر برنده ولیعصر،
 ام��ام زمان)عج( ش��ما را فرو 
خواهد ریخت و شما را سرجای 

خودتان خواهد نشاند.

استاد زرین کوب به من گفت: 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

1 – عنوان طرح: احداث سد خاکی گهرو

2 – موضوع پروژه: احداث سد خاکی و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و  الکتریکال طرح سد گهرو

3 – محل اجرای طرح: استان چهارمحال و بختیاری – محل پروژه سد گهرو

4 – برآورد هزینه پروژه: حدود 100 میلیارد ریال

5 – مدت اجرای کار: 18 ماه 

6 – کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 

7 – مهندسین مشاور: مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار

8 – رشته و پایه مورد نیاز: پایه دو رشته آب و باالتر

9 – اسناد ارزیابی از تاریخ 88/12/11 لغایت 88/12/17 در ساعات اداری به فروش می رسد.

تیر،  خیابان هفت  فارابی شمالی-  بلوار  شهرکرد-  ارزیابی:  اسناد  نشانی محل دریافت   –  10

شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری )دفتر فنی و امور قراردادها(

11 – اسناد مناقصه در مقابل ارائه تصویر گواهینامه صالحیت با مشخصات مذکور در بند 

8، و واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 2175081501007 بانک ملی شعبه شهرکرد و

 معرفی نامه معتبر )با مهر و امضای مجاز( از داوطلب تحویل می گردد.

12 – مهلت اعالم انصراف از شرکت در ارزیابی کیفی حداکثر تا تاریخ 88/12/23

13 – مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا تاریخ 88/12/25 می باشد.

14 – نشانی محل تحویل پیشنهادها: نشانی مذکور در بند 10

15 – هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 )12( ماده  »ج«  بند  رعایت  با  دارد  نظر  در  بختیاری  و  چهارمحال  ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت 

و آیین نامه اجرایی بند یاد شده  – قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسالمی 

 )تصویب نامه شماره 84136/ ت   33560 ه – 1385/7/16 هیأت وزیران( پروژه ای با اطالعات مشروحه 

ذیل را به شرکت های تشخیص صالحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری     

1- نام پروژه:  اجرای عملیات مخزن آب تعادلی 1000 مترمکعبی شهر کیان- مبلغ برآورد: 

1759713384 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(

2- نام پروژه: اجرای عملیات مخزن آب 1000 مترمکعبی روستای پردنجان- مبلغ برآورد: 

2241377580 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(

3- نام پروژه: اجرای عملیات مخزن آب 1500 مترمکعبی روستای ده چشمه، مبلغ برآورد: 

2277632916 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(

4- نوع اعتبار: از محل منابع عمرانی- نوع و رشته پیمانکاری مورد نیاز: 5 آب

5- مبلغ ضمانتنامه بانکی معتبر جهت هر کدام از پروژه ها به مبلغ 11000000 ریال

6- تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از تاریخ 88/12/8 لغایت 88/12/12

7-تاریخ تحویل اسناد مناقصه: 88/12/23- تاریخ بازگشائی ساعت 10 صبح مورخ 88/12/24

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

)نوبت اول( 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری

سایت های انتشار آگهی
http//: lets.mporg.ir-www.abfa-chm.com  و  www. nww. co. ir  

کلیه شرکتهای دارای صالحیت می توانند پس از واریز مبلغ 200000 ریال جهت هر 
شعبه  ملی  بانک   0105547714007 شماره  سیبا  حساب  به  ها  پروژه  از  کدام 
شریعتی شهرکرد، به واحد امور قراردادهای شرکت واقع در شهرکرد میدان 

قدس مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

ضمناً هزینه های آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن تماس: 03813342497 

آب ، تنها عامل بقای زندگی است آن را درست مصرف کنیم

شرکت آب منطقه ای 
چهارمحال  و بختیاری

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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