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دو روز دیگر
شمارش معکوس بازدید یونسکو از 

جهان نما  
پیرو مصوبه یونسکو، تعدیل 
طبقه یازدهم برج جهان نما، پس 
از اب��راز نگرانی اس��تانداری از 

روند کند تعدیل، ادامه یافت.
معاون اداری – مالی شهرداری 
اصفه��ان و مدی��ر ای��ن پ��روژه 

حساس��یت تعدی��ل در ارتفاع برج جه��ان نما را عل��ت اصلی کندی 
عملیات تعدیل اعالم کرد ...

آب سالم برای زندگی سالم 
مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی شهرستان 
شهرکرد زندگی س��الم را در گرو نوشیدن آب سالم 
دانست و افزود: این مهم یکی از رسالتهای شرکتهای 
آب و فاضالب روس��تایی در جوامع روستایی است. 
س��یاوش زمانی گف��ت: آب موج��ود در طبیعت به 
خودی خود س��الم اس��ت اما عوامل ثانویه در آلوده 
کردن آن نقش بسزایی دارند که باید جهت جلوگیری 
از ایجاد آلودگی آب آش��امیدنی آن را کلرزنی کرد تا 
گندزایی شود. زمانی بهترین راه گندزدایی آبهای شرب 
را اس��تفاده از دستگاههای کلرزن گازی عنوان کرد و 

افزود ...    

معاون وزیر نفت:
 66 طرح پتروشيمي در 
کشور در دست اجرا است

مع��اون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران گفت: 66 طرح پتروشیمی 
در کش��ور در دست اجراست. عبدالحسین بیات، 
در حاش��یه آیین اختتامیه نخس��تین همایش ملی 
کارآفرینی دانش��گاه کاش��ان با اش��اره ب��ه اینکه 
وضعیت پتروشیمی درکشور خوب و برنامه های 

توسعه و تولید در جریان است، افزود ...    

معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری اصفهان گفت: 
جش��نواره چهره های ماندگار با حضور رئیس جمهوری 
اسفند ماه امسال در اصفهان برگزار می شود. محمدمهدی 
اسماعیلی در گفتگو با ایرنا افزود: درحال حاضر مقدمات 
برگزاری این جشنواره انجام شده و منتظر اعالم حضور

 رئیس جمهوری برای برپایی زمان جشنواره هستیم.
وی، تجلیل از بزرگان را برخاس��ته از روح انقالب و 
نظام اس��المی ایران عنوان کرد و گفت: در این جشنواره 
33 نفر از چهره های ماندگار اس��تان در 13حوزه تجلیل 

می شوند.

اس��ماعیلی خاطرنش��ان ک��رد: به جه��ت ظرفیتهای 
فرهنگ��ی و علم��ی زی��اد در اصفهان افراد ش��اخص و 
ماندگار بس��یاری در این اس��تان ظه��ور کردند که معیار 
انتخاب ما برای چهره ه��ای ماندگار عالقه مندی عموم 

مردم به آنها است. 

برگزاری جشنواره چهره هاي ماندگار 
اصفهان با حضور رئيس جمهور 

استاندار اصفهان:
 سند راهبردی فرهنگی استان 

آماده اجرا است
اس��تاندار اصفهان از تدوین سند 
راهبردی فرهنگی اس��تان خبر داد و 
گف��ت: اجرای این س��ند که دکترین 
برنامه های فرهنگی اس��تان اس��ت، 
به زودی در بخش��های مختلف آغاز 

می ش��ود.  علیرضا ذاکر اصفهانی گفت: در این س��ند مشکالت بخشهای 
مختلف فرهنگی استان دیده شده است...

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
ایران، دوران درخشانی را در تاریخ 
ثبت کرده است

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:
اعترافات »ریگی« نشان می دهد غرب 
در مبارزه با تروریسم صادق نيست

شمسایی پوشينه بافت را درهم کوبيد
از هفته آخر لیگ برتر فوتسال 
کش��ور تیم فوالد ماه��ان که در 2 
هفت��ه مانده ب��ه پایان ای��ن رقابتها 
قهرمانی خود را مس��جل کرده بود 
در یک ب��ازی جذاب و دیدنی تیم 

پوشینه بافت قزوین را در حضور نزدیک به هزار نفر تماشاگر اصفهانی 
با حس��اب 8 بر 3 مغلوب کرد تا جش��ن قهرمانی اش تکمیل ش��ود و 
با چهارگلی که وحید شمس��ایی آقای گل فوتسال جهان به ثمر رساند 

برای هشتمین بار آقای گل این مسابقات شد...

نظارت بر عرضه مطلوب 
سوخت در ایام نوروز

 مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
گف��ت: به منظ��ور آمادگی ب��رای عرضه مطلوب 
س��وخت در ایام ن��وروز 10 تی��م عملیاتی برای 
بازدید و بازرس��ی از جایگاه ها به نقاط مختلف 
کش��ور اعزام ش��ده اند. مهندس فری��د عامری با 
بی��ان اینکه که طرح های  نوروزی ش��رکت ملی 
پخش از 25 اس��فند امسال شروع می شود و 15 
فروردین سال آینده نیز به پایان می رسد، گفت ... 

شهرستانها

ورزش

شهرستانها اقتصاد امروز

شهرستانها

شهرستانها

)نوبت دوم( 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

         آگهی تجدید مناقصه عمومی                       
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده تجدید مناقصه عمومی می باشد 

موضوع: احداث ساختمان عملیات و پست امداد شهر چلگرد
فرصت اعالم آمادگی 3 روز پس از درج آگهی نوبت دوم.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس
 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 

شماره 88/30

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

71/553/0001/651/769/226جاریترمیم نوارهای حفاری منطقه چهار شهر اصفهان1

23/000/0005/479/011/304عمرانیشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر نطنز2

موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضالب

مناقصات )شماره 254-4-88 و 257(
موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

مهلت دریافت اسناد: 88/12/10                                                                                               مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 88/12/20

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 88/12/23             

دریافت اسناد: سایت اینترنتی WWW. abfa-esfahan.com     شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت گاز استان اصفهان به عنوان نخستین شرکت گاز 
استانی موفق به دریافت تقدیر نامه تعالی گردید.

شرکت گاز استان اصفهان پس از دریافت گواهی تعهد به تعالی در سال 1387 
و در ادامه حرکت خود در مسیر تعالی توانست تقدیر نامه تعالی سازمانی را از 
مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در سال 1388 دریافت نماید و برگ 

زرین دیگری به کارنامه فعالیتهای کیفی و نوین خود بیفزاید.
ارزیابی  انجام خود  و  تجارب خود  از  گیری  بهره  با  این شرکت  راستا  در همین 
سازی  جاری  با  و  اقدام  خود  بهبود  قابل  نقاط  تقویت  به  نسبت  جاری  سال  در 
گواهینامه های  دریافت  به  موفق  سازمانی  تعالی  با  مرتبط  بهبود  پروژه های 

مدیریت کیفیت   
  HSE-MS زیست    محیط  ایمنی  و  بهداشت  مدیریت 

مدیریت شکایات مشتریان   
 مدیریت آموزش کارکنان     

درسال 1388 گردیده است.
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ضمن تشکر از تالش جمعی کلیه همکاران 

بزرگوار، این موفقیتها را به کارکنان خدوم این شرکت تبریک عرض می نماید.  

کسب افتخارات شرکت گاز استان اصفهان 
در سال 1388

 روابط عمومی شرکت گاز
 استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

)سهامی خاص(

ISO  9001:2008

ISO  10002 : 2004
ISO 10015 : 1999



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

عض��و هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان 
رهبری گفت: اعترافات عبدالمالک ریگی 
نش��ان می دهد امریکا و غ��رب در مبارزه 
با تروریس��م صادق نیس��تند. عبدالمالک 
ریگی س��رکرده اش��رار و ی��ک گروهک 
تروریس��تی که در ش��رق ایران دس��ت به 
عملیات تروریس��تی و کشتار انسان های 
بی گن��اه م��ی زد، در نخس��تین اعترافات 
خود تأکید کرد که با امریکا ارتباط داش��ته 
و جنایت های بس��یاری علیه ش��هروندان 

غیرنظامی ایرانی مرتکب شده است.
ریگی در این اعترافات گفت مسئوالن 
امریکایی گروهک تروریستی او را به انواع 
س��الح، بمب و تجهیزات ارتباطی مجهز 
کرده و به او گفته بوده اند که هیچ مشکلی 

بین امریکا و القاعده وجود ندارد. 
آیت اهلل سید احمد خاتمی در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: اگر ریگی اعتراف هم نمی 
کرد این واقعیت و حقیقت بر همگان روشن 
بود که این جنایت ها در این س��طح بدون 

همراهی دول استکباری امکانپذیر نیست.
خاتمی تأکی��د کرد: جنایتکاری که در 
مدت ش��ش سال ش��رارتش 409 شهید و 
زخمی و 23 اس��یر از مردم گرفته اس��ت، 
ای��ن قطعاً بدون س��رویس دهی بیگانگان 
امکانپذیر نیس��ت. عضو مجلس خبرگان 
رهبری اظهار داش��ت: در تمامی جنایاتی 
که علیه نظام اس��المی ما از س��وی ریگی 
صورت می گرفت دست بیگانگان به ویژه 
دشمن اول ملت، امریکا را می بینیم و این 
پاسخی است روشن به کسانی که همچنان 

توطئه بیگانگان را توهم می بینند.
توطئه علیه نظام توهم نیست، واقعیت 

است
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح 

کرد: توطئه اس��تکبار علیه انقالب اسالمی 
توهم نیس��ت و یک واقعیت است و باید 
هوش��یارانه ب��ا آن برخورد ک��رد. خاتمی 
اقدام س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( در 
دس��تگیری ریگ��ی را از جلوه های اقتدار 
نظام اس��المی در عرصه امنیتی دانست و 
گف��ت: این اقدام نه تنها از 31 س��ال پس 
از انقالب بی س��ابقه است بلکه در تاریخ 
اقدام ه��ای امنیت��ی اطالعاتی کش��ورمان 
نیز بی س��ابقه اس��ت. وی گفت: اگر دنیا 
می خواهد مبارزه با تروریسم را یاد بگیرد 
باید از نظام جمهوری اس��المی یاد بگیرد. 
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
تأکید کرد: مبارزه با تروریسم را این چنین 
یاد بگیرند، بدون آنکه کس��ی کشته بشود 
و بدون آنکه کسی آسیب ببیند این چنین 
یک تروریسم دس��تگیر می شود. خاتمی 
خاطر نش��ان کرد: این در حالی اس��ت که 
امریکایی ه��ا ب��ه خیال خودش��ان در پی 

ب��ن الدن و مالعمر هس��تند ولی این همه 
انسان های بی گناه را کشتند. وی تصریح 
کرد: باور ندارم آنچه در عرصه افغانس��تان 
می گ��ذرد یک واقعیت باش��د آنها در پی 
مبارزه با تروریس��م باشند. معتقدم امریکا 
دروغ می گوید که می خواهد با تروریسم 
مبارزه کند. امام جمعه موقت تهران اضافه 
ک��رد: ریگی در اولی��ن اعترافاتش تصریح 
می کند به اینکه امریکا و س��ازمان سیا از 
او خواستند که هر کاری علیه نظام مقدس 
جمهوری اس��المی می توان��د انجام دهد. 
خاتمی افزود: این نش��ان دهنده آن است 
که اس��تکبار در مبارزه با تروریسم صادق 
نیس��ت بلک��ه این تنه��ا یک ش��عار برای 
دخالت در کشورهای دیگر بود. وی تأکید 
کرد: این واقعیت اس��ت ک��ه بیگانگان از 
همه شعارهای به ظاهر زیبا استفاده ابزاری 
می کنند. از جمله این شعارها همین شعار 

مبارزه با تروریسم است. 

س��خنگوی اقتصادی دولت از انتش��ار
 یک و نی��م میلیارد یورو اوراق مش��ارکت 
ارزی از 15 اس��فند خب��ر داد. ب��ه گزارش 
واح��د مرکزی خبر، س��ید ش��مس الدین 
حسینی در نخستین نشست خبری خود به 
عنوان سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یک 
میلیارد یورو از این اوراق مش��ارکت برای 
تأمین مالی طرح های توس��عه فازهای 15، 
16،  17 و 18 می��دان گازی پ��ارس جنوبی 
خواهد بود. وی افزود: اوراق مشارکت ارزی 
با عاملیت بانک مل��ت در قطعات حداقل 
یک هزار یورو و حداکثر یکصد هزار یورو 
فروخته خواهد شد. حسینی دوره این اوراق 
را 3 ساله و سود آن را در تاریخ سررسید 8 
درصد ذکر کرد. سخنگوی اقتصادی دولت 
ادامه داد: چنانچه بازپرداخت قبل از سررسید 
صورت گیرد، برای مدت کمتر از یک سال 
5/5 درصد، یک تا 2 سال، 6 درصد و 2 تا 
کمتر از س��ه سال 7 درصد محاسبه خواهد 
شد. وی گفت: ناشر اوراق مشارکت ارزی، 
ش��رکت دولتی نفت و گاز است و شرکت 

ملی نفت ایران هم بازپرداخت این اوراق را 
تضمین کرده است. وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دول��ت در ادامه گفت: براس��اس 
مصوبه هیأت وزیران و در چارچوب اجرای 
قانون سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون 
اساس��ی، دس��تگاههای اجرایی اجازه دارند 
اختیار صدور مجوزهای مختلف را به افراد 
حقوقی صالحی��ت دار از بخش خصوصی 
و تعاونی تفویض کنند. حس��ینی با اشاره به 
اینکه مصوبه هیأت وزیران بر اساس پیشنهاد 
هیأت مقررات زدایی انجام شده است، افزود: 
دستگاه های اجرایی با هدف مقررات زدایی 
و تس��ریع در صدور مجوزها می توانند این 
کار را به تش��کل های خصوصی و تعاونی 
تفویض کنند. وی از این تشکل ها خواست 
ضمن آمادگی برای کمک به دس��تگاههای 
دولتی در این زمینه ها، پیشنهادهای خود را به 
دبیرخانه هیأت مقررات زدایی که در وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی اس��ت، ارائه کنند. 
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست 
خبری خ��ود اعالم کرد: بر اس��اس مصوبه 

کمیس��یون اقتصادی دولت که مس��ئولیت 
هیأت امنای حس��اب ذخیره ارزی را نیز بر 
عهده دارد از این پس شرکت های ایرانی که 
سهام طرف غیرایرانی آنها تا 49 درصد باشد 
هم می توانند از حساب ذخیره ارزی تا 40 

درصد رقم سرمایه گذاری وام بگیرند. 
حسینی گفت: در گذشته سهام شریک 
غی��ر ایرانی برای دریافت این تس��هیالت 
ارزی حداکثر 25 درصد تعیین شده بود. 
وی افزود: مصوب��ه جدید با هدف رونق 
اقتصادی و افزایش س��رمایه گذاری تهیه 
ش��ده و رقم سهم ش��ریک غیر ایرانی تا 
49 درصد افزایش یافته است.  سخنگوی 
اقتص��ادی دول��ت همچنین از رش��د 55 
درصدی بازده��ی بورس در مقایس��ه با 
ابتدای سال جاری خبر داد. حسینی اظهار 
داشت: ش��اخص کلی بورس در دو هفته 
اخیر از مرز 12 هزار واحد گذش��ت. وی 
اف��زود: ارزش ب��ورس هم ب��ا 40 درصد 
افزای��ش در 11 م��اه اخی��ر از 63 ه��زار 

میلیارد تومان فراتر رفته است.

9 اسفند به عنوان روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان تعیین ش��ده است 
و هر س��ال همایشی به این مناسبت برگزار 

می شود. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، نهمین 
همای��ش روز مل��ی حمای��ت از حق��وق 
مرک��ز  در  ام��روز  کنن��دگان  مص��رف 
همایش ه��ای بی��ن المللی صدا و س��یما 
برگزار می شود. رئیس مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی به این مناسبت گفت: 
به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
در کش��ور بای��د نظ��ام جام��ع حمایت از 
حق��وق مصرف کننده تدوی��ن و عملیاتی 
شود. محمود دودانگه، طراحی نظام جامع 
حمایت از حقوق مصرف  کنندگان را مبنای 
سیاس��تگذاری و تصمیم گیری در سطوح 
مختلف اعالم کرد و افزود: این نظام شامل 
ساختار و فرآیندهایی است تا مصرف کننده 
از مناس��ب بودن کیفیت کاالی عرضه شده 

اطمینان کامل داشته باشد.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی با تأکید بر ش��کل گیری نهادهای 
حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: باید 
چنین نهادهایی در کشور به رسمیت شناخته 
ش��ود چون ابزاری برای تقویت بازوهایی 
است که به نوعی در اختیار مصرف کنندگان 
است. وی افزود: نهادهای مختلفی در دفاع 
از حقوق تولیدکنندگان در کشور وجود دارد 
اما هیچ نهادی نیست که مصرف کننده زیر 
پرچم آن نهاد خواسته ها و انتظارات خود 
را به صورت یکپارچه و منس��جم پیگیری 
کن��د. دودانگه با بیان اینک��ه باید نهادهایی 
را در بخش ه��ای مختلف برای حمایت از 
حقوق مصرف کنن��دگان ایجاد کنیم، اظهار 
داش��ت: این نهاده��ا باید حام��ی و مدافع 
حقوق مصرف کنندگان باش��د به طوری که 

در صورت تضییع حقوق آنها، از این مسأله 
اطمینان داشته باشند که در صورت مراجعه 
ب��ه چنین نهادهایی، به حقوق خود دس��ت 
خواهند یافت. رئیس مؤسس��ه مطالعات و 
پژوهش ه��ای بازرگانی کش��ور اعالم کرد: 
حلقه ها و یا نهادهایی که ایجاد می ش��وند 
باید به گونه ای عمل کنند که کاال و خدمات 
مش��کل دار که منش��اء داخلی ی��ا خارجی 
دارند )تولید یا واردات( ارائه نش��وند. وی 
افزود: س��اختار تولی��د و واردات را باید به 
گونه ای طراح��ی، مدیریت و نظارت کنیم 
ک��ه مطمئن باش��یم کاال و خدم��ات ارائه 
 ش��ده کیفیت مطلوب داشته باشد و زمانی 
که مصرف کنندگان در بازار مشغول خرید 
هستند، نگران غیر کیفی بودن کاالها نباشند. 
دودانگه خاطرنشان کرد: فرآیندهای تولید 
و واردات در جه��ت حمای��ت از حق��وق 
مصرف کننده باید سامان دهی شود تا آنها با 
امنیت روان��ی و آرامش خیال، خرید خود 
را انجام دهند. رئیس مؤسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی گفت: افزایش کیفیت 
و تعادل قیمت دو ش��اخص اصلی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان است که در صورت 
رعایت آنها می توان مدعی حمایت و احیای 
حق��وق آنها ب��ود. دودانگه گف��ت: حقوق 
مصرف کننده باید به درستی رعایت شود و 

شناسایی حقوق آنها نیز بسیار مهم است. 
وی با بیان اینکه باید نس��بت به حقوق 
مصرف کننده در تمامی بخش ها ش��ناخت 
کاملی وجود داش��ته باش��د، اظهار داشت: 
در این ص��ورت می توان در برنامه ریزی ها، 
سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح 
کالن و خ��رد، حق��وق مصرف کنندگان را 

رعایت کرد. 
دودانگ��ه اف��زود: به منظور شناس��ایی 
حق��وق مصرف کنن��دگان، مطالعات��ی در 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
با محوری��ت تبیی��ن و شناس��ایی حقوق 
مصرف کننده آغاز ش��ده است تا مشخص 
ش��ود دولت، بازار ی��ا بخش های مختلف 
اقتص��ادی نس��بت به ادای چ��ه حقوقی از 
مصرف کنندگان باید اقدام کنند. وی تعادل 
قیم��ت و افزایش کیفیت را دو ش��اخص 
اصلی رعایت حق��وق مصرف کننده اعالم 
کرد و افزود: ب��ا رعایت کامل و جامع این 
دو مورد می توان مدعی احیا ش��دن بخشی 
از حقوق مصرف کنندگان شد، البته حقوق 
مصرف کنندگان گس��ترده تر است. رئیس 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
دریافت اطالعات کامل از مشخصات کاالی 
مصرفی را از دیگر حقوق مصرف کنندگان 
برشمرد و خاطرنشان کرد: عرضه  کنندگان 
باید این بستر را برای مصرف کنندگان فراهم 
کنند که اطالع  کاملی از فواید، آثار و تبعات 
استفاده از کاالی انتخاب شده، داشته باشد 
و ب��ه راحتی برای انتخاب کاالی مورد نظر 
اقدام کند. وی اس��تفاده از خدمات پس از 
فروش را نیز از دیگر حقوق مصرف کننده 
پ��س از خرید کاال عنوان کرد و گفت: حق 
استرداد کاال نیز به عنوان یکی دیگر از حقوق 
اساسی مصرف کنندگان است اما در کشور 
ما توجه چندانی به آن نمی ش��ود و حتی به 
صورت علنی در واحدهای صنفی عبارت 
»جنس فروخته شده پس گرفته یا تعویض 
نمی شود«، درج می شود که خالف آشکاری 

محسوب می شود اما عرف شده است. 
وی تصری��ح کرد: در هم��ه جای دنیا 
چنانچ��ه مصرف کنن��ده ای احس��اس کند 
کاالیی که خرید کرده، مش��خصات الزم را 
نداشته و یا مش��کل خاصی دارد، تعویض 
یا پس دادن آن عرف است اما در کشور ما 

بدان عمل نمی شود.

انتشار اوراق مشارکت ارزی از 15 اسفند

نهم اسفند؛ 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

سیداحمد خاتمی:

اعترافات »ریگی« نشان می دهد غرب در مبارزه 
با تروریسم صادق نيست

جهان نما

دبی��رکل جنبش ح��زب اهلل لبن��ان با 
رئیس جمهور کش��ورمان در دمشق دیدار 

و گفتگو کرد. 
به گ��زارش واح��د مرک��زی خبر در 
این دیدار که با حض��ور متکی وزیر امور 
خارجه کشورمان و موس��وی سفیر ایران 
در س��وریه و همچنین حاج حسین خلیل 
معاون سیاسی، سید ابراهیم امین رئیس و 
ش��یخ محمد یزبک عضو شورای سیاسی 
جنبش حزب اهلل لبنان برگزار ش��د درباره 
اوض��اع لبنان و منطق��ه بحث و تبادل نظر 

شد.
آق��ای احم��دی ن��ژاد در ای��ن دیدار 
ضرورت هوشیاری ملت های منطقه را در 
مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه تأکید 
ک��رد و گفت: چنانچه رژیم صهیونیس��تی 
بخواهد اش��تباهات گذش��ته را تکرار کند 
ملت های منطقه کار آن را یکسره خواهند 
کرد. رئیس جمهور افزود: تهدیدات اخیر 

رژیم صهیونیستی حاکی از ضعف مقامات 
ای��ن رژی��م اس��ت و هرچه رو ب��ه جلو 
می رویم نیروی مقاومت و ملت های آزاد 
و مستقل به پیروزی نزدیک تر می شود و 
نظام سلطه رو به شکست پیش می رود. 

دبی��رکل ح��زب اهلل لبنان نی��ز در این 
دی��دار با ارائه گزارش��ی از اوضاع لبنان و 
منطقه تصریح کرد: مقاومت آمادگی کامل 
را ب��رای مقابله در صورت عملی ش��دن 

تهدیدات رژیم صهیونیستی دارد. 
س��ید حس��ن نصراهلل افزود: نیروهای 
مقاومت ضم��ن برخ��ورداری از آمادگی 
کامل با هوشیاری باال همه تحوالت منطقه 
و تحرکات دش��من را زیر نظر دارند. پس 
از این دی��دار، رئیس جمه��ور و دبیرکل 
جنبش ح��زب اهلل لبنان در ضیافت ش��ام 
رئیس جمهور س��وریه ش��رکت کردند و 
نشست کوتاه س��ه جانبه ای نیز میان آنها 

برگزار شد.

رئیس س��ازمان بازرگانی استان تهران 
گف��ت: توزی��ع روزانه 300 تن گوش��ت 
مرغ گرم با قیم��ت مصوب در تهران آغاز 
ش��ده اس��ت. عباس قبادی در مصاحبه با 
واح��د مرکزی خبر با بیان اینکه قیمت هر 
کیلوگ��رم مرغ 2 هزار و 500 تومان عرضه 
می ش��ود، گفت: مردم می توانند مرغ را با 
ای��ن قیمت از برخی میادین میوه و تره بار 
و ش��بکه های صنفی توزیع هم خریداری 
کنند. وی با بیان اینکه کمبود عرضه مرغ در 
بازار موجب افزایش قیمت آن شده است، 
گفت: قیمت مرغ در ته��ران تا پایان هفته 
کاهش می یابد.قبادی با بیان اینکه گوشت 
گوس��اله هم با قیمت هر کیلوگرم 7 هزار 
و 300 تومان در شبکه های صنفی توزیع 
می شود، گفت: با دایر شدن نمایشگاههای 

به��اره در چهار نقطه ته��ران، میزان توزیع 
گوشت گوساله افزایش خواهد یافت.وی 
گفت: حدود 95 هزار تن گوش��ت منجمد 
مرغ و گوس��اله هم برای توزیع در ش��ب 
عید در اس��تان تهران ذخیره س��ازی شده 
است. رئیس سازمان بازرگانی استان تهران 
همچنی��ن از ذخیره 20 هزار تن س��یب و 
پرتق��ال برای توزیع در ش��ب عید خبرداد 
و گفت: تاکنون مرکب��ات برای عرضه در 
ش��ب عید قیمت گذاری نشده است و به 
محض نهایی ش��دن قیم��ت مصوب آن از 
طریق رس��انه ها اعالم خواهد شد.قبادی 
با اش��اره به ذخیره سازی مواد پروتئینی و 
مرکبات گفت:  به محض احس��اس نیاز به 
ویژه در دوره بازار ش��ب عید این اقالم به 

بازار تزریق خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان 
ته��ران گفت: مالکان اتوبوس��ها بر اس��اس 
عمر و کارکرد خودرو موظف هس��تند برگه 
معاین��ه فنی را با مهلت 3 ت��ا 6 ماه دریافت 
کنند. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، 
فرهاد صالحیان در جلس��ه خبری با تشریح 
طرح های نوروزی تأکید کرد: عالوه بر این 
اتوبوس ها پیش از آغاز سفر از لحاظ ایمنی 
ترمز، چرخه��ا، چراغ، امکانات گرمایش��ی 
و سرمایش��ی در مراکز معاینه فنی پایانه ها 
معاینه فنی می ش��وند. مدیرکل حمل و نقل 
و پایانه های استان تهران افزود: در پایانه های 
بیهق��ی و جنوب مراکز معاین��ه فنی اتوبوس 
فعال اس��ت و در دیگر پایانه ها ناظران کیفی 
ش��رایط ایمنی را روزانه کنترل می کنند و از 
هفته دیگر نیز 2 مرکز جدید به بهره برداری 
می رس��د. صالحیان از راه ان��دازی 6 مرکز 
معاین��ه فنی اتوبوس و مینی بوس در س��ال 
آین��ده خب��ر داد و گفت: در س��ال آینده هر 
ماه یک مرک��ز معاینه فنی به به��ره برداری 
می رس��د. وی افزود: پیش بینی می شود 8 
هزار دستگاه اتوبوس و سواری پیش از آغاز 
سفرهای نوروزی معاینه فنی شود و فقط به 
خودروهایی اجازه سفر داده خواهد شد که 
شرایط کامل ایمنی را داشته باشند. مدیرکل 
حمل و نقل و پایانه های استان تهران گفت: 
پلیس راه نیز برگه های معاینه فنی اتوبوسها را 
کنترل می کند و در صورت تخلف و نداشتن 
برگه معاینه فنی، در کمیس��یون رسیدگی به 
تخلفات پیگیری خواهد ش��د. صالحیان از 
ایجاد جایگاه سوخت گیری اختصاصی در 
پایانه جنوب ته��ران خبر داد و افزود: ایجاد 
و توسعه این جایگاه در پایانه ها تأخیر ها را 

کاهش خواهد داد.
وی از مس��ئوالن درخواست کرد برای 
تس��ریع در جابه جایی مس��افران نوروزی 

امکان س��وخت گیری خارج از نوبت برای 
اتوبوس های مسافربری فراهم شود. مدیرکل 
حمل و نقل و پایانه های استان تهران افزود: 
برای کاهش تأخیر در حرکت اتوبوسها فقط 
ب��ه اتوبوس��هایی اجازه ورود به س��کو داده 
می شود که 10 دقیقه تا زمان حرکت فاصله 
دارند. صالحیان درباره ساماندهی مسافرگیری 
در پایانه ها گف��ت: از لحاظ قانونی فعالیت 
و حض��ور جارچی ه��ا در ترمینال ها برای 
مسافرگیری ممنوع است و برای جلوگیری 
از حض��ور این افراد ف��روش اینترنتی و پیام 
کوت��اه بلیت می تواند فعالی��ت جارچی ها 
را در س��کوهای پایانه ها کاهش دهد. وی 
افزود: سکوی اختصاصی برای شرکت های 
مسافربری حذف می شود و سکوها در مدت 
زمانی معین به شرکتها اجاره داده می شود 
و چنانچ��ه اتوب��وس متعل��ق به ش��رکت 
مستأجر نیم ساعت تأخیر کند به ازای هر 
دقیقه مش��مول پرداخت جریمه اس��ت که 
این اقدام نی��ز می تواند پدیده جارچی ها 
را در ترمینال ها حذف کند.مدیرکل حمل 
و نقل و پایانه های اس��تان تهران از فعالیت 
150 دس��تگاه خودرو برای کنترل محسوس 
و نامحس��وس اتوبوس��های مس��افربری در 
جاده ها خبر داد و گف��ت: عالوه بر این در 
هر پایانه بنا بر ظرفیت اتوبوس��های موجود 
در هر اتوبوس یک مأمور پلیس راهنمایی و 
رانندگی به صورت نامحسوس رفتار راننده 
را تح��ت نظر دارد تا جاده ها برای متخلفان 
ناامن ش��ود. صالحیان تجهیز اتوبوس��ها به 
کتاب، ایج��اد اتاق ویژه م��ادر و کودک در 
پایانه که به مادر مش��اوره تغذیه ای کودک 
ارائه می کن��د، اختصاص اتاق اس��تراحت 
راننده و ایجاد امکانات تفریحی و ورزش��ی 
را از دیگر تمهیدات سفرهای نوروزی برای 

آسایش بیشتر مسافران دانست.

روزنامه اس��تار چاپ مالزی با اش��اره 
به تالش ه��ای غرب برای اعم��ال دوره 
جدیدی از تحریم ها علیه ایران نوش��ت: 
قطعًا روسیه و چین از اعمال تحریم های 
ش��دید علیه ایران حمایت نخواهند کرد. 
به گ��زارش ایرنا از مالزی، ای��ن روزنامه 
با اس��تناد ب��ه اظهارات »اول��گ روزکف« 
مع��اون اداره خلع س��الح و ام��ور امنیتی 
وزارت خارجه روسیه نوشت: این کشور 
از تحریم ه��ای جدید علیه ایران حمایت 
نخواهد کرد. اس��تار در ادامه می نویس��د: 
روسیه در زمینه تحریم هایی که منتهی به 
انزوای سیاس��ی، اقتصادی و یا مالی ایران 

شود، همکاری نخواهد کرد. 
به گ��زارش روزنامه اس��تار، این مقام 
روسی افزوده است: موضوع تکثیر نکردن 
س��الح های اتمی ربطی ب��ه تحریم های 

بانکی یا گاز و نفت ایران ندارد. 
این نوع تحریم ه��ا هدفش فقط فلج 
ک��ردن ای��ران اس��ت و نه جلوگی��ری از 

دستیابی این کشور به سالح های اتمی. 
ایران هرگونه  این روزنامه می افزاید: 
تالش برای س��اخت س��الح اتم��ی را رد 
کرده و تأکید داش��ته است که برنامه های 
هس��ته ای را فق��ط ب��ه منظ��ور اه��داف 

صلح آمیز دنبال می کند.

یک دیپلمات برجس��ته ع��رب گفت 
فرس��تاده ویژه امریکا ب��ه منطقه خاورمیانه 
اخیراً در اعتراض به مخالفت رژیم اسرائیل 
با تعلیق شهرک س��ازی، استعفای خود را 

تقدیم مقامات کشورش کرد. 
به گزارش روزنامه الخلیج امارات این 
دیپلمات که نخواست نامش فاش شود در 
مصاحبه با نش��ریه فلسطینی حدیث الناس 
اف��زود: ج��رج میچل همچنین ب��ه دخالت 

طرفه��ای متنف��ذ در وزارت ام��ور خارجه 
امریکا به سود اسرائیل، اعتراض داشت. این 
دیپلمات تصریح کرد: مقامات کاخ سفید با 
اس��تعفای جرج میچل مخالفت کردند. وی 
افزود: ج��رج میچل به دنبال شکس��ت در 
برگزاری مذاکرات مجدد میان تش��کیالت 
خودگردان و اس��رائیل، تمایل خود به دادن 
اس��تعفا را به اطالع طرفهای مربوط به روند 

صلح خاورمیانه نیز رسانده بود. 

آفت��اب گفت:  فرهنگس��رای  رئی��س 
ب��ا تأکید رئی��س س��ازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری تهران، جشنواره »کسب حالل« 
س��ال آینده با معرفی کسبه نمونه پایتخت 
به شکل فراگیر در سطح شهر تهران برگزار 
می شود.معصومه س��ادات عمارتی با اعالم 
این خبر گفت: در جلس��ه ای که با حضور 
دکتر سیدمحمد جواد شوشتری و جمعی از 
رؤسای فرهنگسراها صورت گرفت، مقرر 
شد جشنواره کس��ب حالل که به صورت 
پایلوت در سطح محالت 12 گانه منطقه 3 
و از سوی فرهنگسرای آفتاب برگزار شد، 
س��ال آینده در س��طح مناطق 22 گانه شهر 
تهران برگزار ش��ود و طی آن کس��به نمونه 

پایتخت معرفی و تقدیر شوند.
وی با اش��اره به رویکرده��ا و اهداف 

سازمان فرهنگی هنری در سال آینده مبنی 
بر رویکرد »معیش��ت« با ن��گاه به روزی و 
کسب حالل، افزود: رئیس سازمان فرهنگی 
هنری در مراس��م اختتامیه نیز بر برگزاری 
این جش��نواره به ص��ورت فراگیر تأکید و 
اعالم کرد برگزیدگان امس��ال در جشنواره 

سال آینده نیز شرکت کنند.
عمارتی تصریح کرد: جشنواره »کسب 
حالل« با هدف تجلیل و تقدیر از کاس��بان 
نمونه منطقه 3 تهران از آذرماه امس��ال طی 
فراخوانی مردمی از س��وی مراکز فرهنگی 
هن��ری منطقه 3، آغاز ش��د و در مراس��م 
اختتامیه 60 نفر از کس��به نمونه از صنوف 
نانوای��ان، قصابان، آرایش��گران خانم و آقا، 
میوه فروش��ان و س��وپرمارکت ها به عنوان 

برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند.

آغاز توزیع روزانه 300 تن مرغ با قيمت 
مصوب در تهران

مدیرکل حمل و نقل استان تهران: 
کنترل فنی و ایمنی اتوبوسها

جشنواره »کسب حالل« سال آینده در سطح 
شهر تهران برگزار می شود

رایزنی احمدی نژاد با سيد حسن نصراهلل 
در دمشق

روزنامه مالزیایی:
روسيه از تشدید تحریم ها عليه ایران 

حمایت نخواهد کرد

یک دیپلمات عرب: 
جرج ميچل در اعتراض به کارشکنی

 رژیم اسرائيل استعفا کرد

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نقش 
مؤثر ایران را عامل شکس��ت سیاست های 
یک جانبه گرای��ی امریکا که پس از حادثه 
11 س��پتامبر پیگی��ری می کرد، دانس��ت. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، الریجانی 
در مراس��م ضیافت شام سفارت جمهوری 
اس��المی ایران در ژاپن در جم��ع ایرانیان 
مقیم، سیاست های مستقل و انسان دوستانه 
کشورمان را یادآوری کرد و گفت: مخالفت 
ایران با سیاس��ت های امریکا موجب شد 
ت��ا این کش��ور نتوان��د به توطئ��ه خود در 
افغانس��تان، فلس��طین، لبنان و عراق جامع 
عمل بپوش��اند. وی تأکید ک��رد: ما افتخار 
می کنیم هم��واره از مظلومیت فلس��طین 
حمایت کرده ایم و توانس��ته ایم هیبت 60 
ساله رژیم صهیونیستی را در هم بشکنیم و 
اجازه ندهیم این رژیم غاصب بر غزه سیطره 
پیدا کند. رئیس مجلس شورای اسالمی در 
بخش دیگری از سخنانش دستیابی ایران به 
فناوری های نوین را نش��انه پیروزی ملت 
ایران دانس��ت و گفت: برخی کش��ورها از 

اینکه ایران وارد اردوگاه کشورهای دارنده 
دانش هسته ای و علوم پیشرفته شده است، 
ناراحت هس��تند و ایرانی محتاج به آنها را 
خواس��تارند. وی اضافه کرد: پایداری ایران 
در زمینه دس��تیابی به فعالیتهای هس��ته ای 
صلح آمیز گرچه هزینه هایی هم داشت، اما 

الزم بود تا از این مرحل بگذریم.

ایران، دوران درخشانی را در تاریخ 
ثبت کرده است
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اشاره

ب��ا افزای��ش روزاف��زون جمعی��ت 
در جه��ان، کمب��ود آب بی��ش از پیش 
خودنمایی می کند. برداش��ت بی رویه از 
منابع زیرزمینی، کاه��ش بارش و بروز 
خشکسالی در اکثر نقاط جهان، آلودگی 
آب ه��ای س��طحی و زیرزمینی، همگی 
ارمغان تکنولوژی و دنیای صنعتی برای 
بشر است. در این بین، افزایش بی رویه 
مصرف آب نیز بر تمامی این مشکالت 
افزوده اس��ت تا دس��ت به دس��ت هم، 
بحرانی دیگر را برای بش��ر و زمین رقم 
بزنند. نقاط مشترک بحران آب و نفت، 
صاحبنظران را بر آن داش��ته اس��ت تا با 
به  کارگیری تدابیری مشابه بحران نفت، 
بح��ران آب را نیز کنت��رل کنند. اقدامی 
که تاکنون نتیجه ای عملی در بر نداش��ته 
اس��ت. منابع آب همچنان س��یر نزولی 

خود را سریع تر از گذشته طی می کند.
آیا آب نفتی دیگر است؟

 دالی��ل متفاوت��ی برای ط��رح این 
مس��أله وجود دارد؛ بس��ته به اینکه چه 
کسی این س��ؤال را مطرح کند. کسانی 
که به آب به عنوان یک کاالی اساسی و 
مهم می نگرند - که چشم انداز پر سودی 
همانند نفت خواهد داشت - این سؤال 
را مطرح می کنند تا بازار مناس��بی برای 
تج��ارت آب فراه��م س��ازند. کس��انی 
که س��یر نزول��ی و کاهش می��زان آب 
ش��یرین را با به پایان رس��یدن تدریجی 
منابع نفت مقایس��ه می کنند و از امکان 
بروز کش��مکش و برخورد بر س��ر آب 
احس��اس خط��ر و نگران��ی می کنن��د، 
کس��انی ک��ه س��وء مدیریت در مصرف 
آب و تهدید آن برای محیط زیس��ت را 
همانند استفاده س��وء و هدر دادن نفت 
می دانن��د، در نتیجه، نح��وه مدیریت و 
مصرف نف��ت طی قرن گذش��ته، برای 
ما درس های بس��یاری به همراه دارد که 
باید به آنها به دق��ت توجه کرد. بحران 
نف��ت که امروزه گریبانگیر جهان ش��ده 
است، بسیار شبیه به بحران آب است که 
روز ب��ه روز در ح��ال افزایش اس��ت. 
کاهش منابع، دسترسی و توزیع نابرابر، 
افزایش اجتناب ناپذیر هزینه ها و ایجاد 
بحران ها و درگیری ها بر س��ر چگونگی 

تقسیم این منبع حیاتی از جمله مسائلی 
اس��ت که حول محور آب مطرح است. 
آب  مناب��ع  از  بی روی��ه  بهره ب��رداری 
همانند نفت، دین س��نگینی را نسبت به 
نسل های آینده بر دوش ما می گذارد که 
پرداخت آن بس��یار مشکل خواهد بود. 
بهره برداری های حس��اب نشده و بدون 
مدیریت صحیح، پیامدهای غیرمنتظره ای 
را به دنبال داش��ته است و اگر بخواهیم 
در مورد آب همچنین مس��یری را ادامه 
دهیم، بح��ران نفت دقیقًا صحنه ش��بیه 
س��ازی ش��ده و عینی ای خواهد بود که 
سرنوشت آینده آب را نمایان می سازد. 
مصرف بی رویه و افسار گسیخته نفت، 
بحران آب را تش��دید می کند. سوخت 
منابع فس��یلی منجر به گرم ش��دن کره 
زمی��ن، ذوب ش��دن یخچال های قطبی 
و منابع برفی ش��ده اس��ت ک��ه اولین و 
مهمترین پیامدهای آن، باال آمدن سطح 
آب دریاه��ا و اقیانوس ها و بروز س��یل 
اس��ت. همچنین این تغییرات زیس��ت 
محیطی، دگرگونی آب و هوا را به دنبال 
خواهد داش��ت ک��ه در نتیجه در بعضی 
از نقاط، میزان بارندگی بس��یار باال و در 
بعضی مناطق بسیار پایین می آید. عالوه 
ب��ر این، روند جایگزینی س��وخت های 
فس��یلی و گس��ترش انرژی های پاک و 
سازگار با طبیعت، خود به تنهایی باعث 
تشدید مصرف آب می شود و ادامه حیات 
بشر و زمین را به خطر می اندازد. توجه 
به این مس��ائل از ط��رف تک تک افراد 
جامعه بس��یار ضروری به نظر می رسد 
زی��را اگر واقع��ًا نیاز به تح��ول و تغییر 
است، این تحول باید ابتدا از درون خود 
ما شکل بگیرد و آگاهی افراد هر جامعه 
نس��بت به این موضوع دگرگون ش��ود. 
اما این مس��ائل و موضوعات، فراوان و 
پیچیده هستند. اولین آنها این است که با 
وجود اینکه زمین سیاره ای آبی رنگ و 
زیبا است، اما منابع آب قابل استفاده در 
آن بسیار محدود است. تنها 2/5 درصد 
آب های زمین قابل اس��تفاده هستند که 
بخش��ی از همین آب ه��ا هم به صورت 
یخچال های قطبی و آب های زیرزمینی 
هستند که دس��ت نخورده باقی مانده اند. 

مسأله دیگر، ناکارآمدی ها و نابرابری ها 
در چگونگی مصرف آب اس��ت. بخش 
کشاورزی 70 درصد آب مصرفی جهان 
را به خود اختصاص می دهد که بیش��تر 
صرف تأمین نیاز غذایی ما می ش��ود. در 
چرخه کش��اورزی و تولید ما، اتالف و 
اسراف عظیمی وجود دارد که سطح آن 
تقریبًا ثابت بوده است و یا حتی می توان 
گفت ب��ه تدریج افزای��ش می یابد. طی 
قرن گذشته، تقاضای آب برای مصارف 
خانگی به ش��دت افزایش یافته است و 
دوباره این س��ؤال را ب��ه ذهن می آورد 
ک��ه وظیفه ما به عن��وان یک فرد و یک 
انسان چیست؟ تقاضای مصرف آب در 
ه��ر دو بخش صنعتی و خانگی افزایش 
یافته اس��ت و تداخل ای��ن تقاضاها در 
بخش های مختلف، فش��ار بیش��تری بر 
بخ��ش کش��اورزی وارد م��ی آورد که 
ممکن است مناطق کم آب را به کاهش 
تولی��دات غذای��ی و کش��اورزی وادار 
کن��د و به واردات از کش��ورهای دارای 
مناب��ع آب بیش��تر روی بیاورن��د؛ این 
مس��أله، امنیت غذایی را در دنیا به خطر 
خواهد انداخت. فقر، قدرت و نابرابری، 
بیش از هر چیز - حتی خود کمبود آب - 
خودنمایی می کند و آن را تحت الشعاع 
ق��رار می دهد. مس��أله ای که در گزارش 
سازمان ملل در سال 2006 بسیار مورد 
توج��ه قرار گرفته اس��ت. م��ا نیز کمی 
در این باره بح��ث خواهیم کرد. به دلیل 
بی توجهی ها و سهل انگاری هایی که در 
زمینه آب رخ داده است، باید در انتظار 
وق��وع پاره ای اتفاق��ات و نابرابری ها و 
همچنین به خطر افتادن دسترسی به آب 
سالم باشیم. بیش از یک و نیم میلیارد نفر 
از مردم دنیا دسترسی به آب سالم ندارند. 
اگ��ر فقر به خودی خ��ود بد و نکوهیده 
اس��ت، قطعاً فقر بدون دسترسی به آب، 
بس��یار طاقت فرس��ا و غیرقابل تحمل و 
تصور خواهد بود. اتفاقی که بر اثر سهل 
انگاری ه��ای پی در پی، اکنون گریبانگیر 
بی��ش از یک و نیم میلی��ارد نفر از مردم 
دنیا است و زمین را برای آنها به جهنمی 
مبدل ساخته است. اخیراً برنامه هایی که 
با هدف توسعه کشورها تنظیم می شود، 

ای��ن فرص��ت را فراهم کرده اس��ت تا 
کش��ورها با اولویت بندی اهداف خود، 
چگونگ��ی توزیع و مصرف را در رأس 
برنامه های خ��ود قرار دهند اما همچنان 
منابع مالی و امکانات کافی به این بخش 
اختصاص داده نش��ده است. در سراسر 
دنیا، تنه��ا 5 درص��د از کمک های بین 
الملل��ی و اعتبارات خارج��ی به بخش 
آب و فاض��الب اختصاص پیدا می کند. 
یکی از مشکالت اساس��ی دیگر که در 
زمینه آب وج��ود دارد، هدر رفتن آن و 
همچنین آلودگی دریاچه ها، چش��مه ها، 
دریاه��ا و رودخانه ها اس��ت. هیچ کس 
ق��ادر به تخمین هزینه پاکس��ازی منابع 
آب نیست و نمی توان پیش بینی کرد چه 
میزان از این خس��ارت ها قابل بازگشت 
و جبران باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده 
اس��ت تا درس های��ی را ک��ه در زمینه 
مدیری��ت و مصرف دیگ��ر منبع طبیعی 
- نف��ت - آموخته ای��م، در مورد آب به 
کار ببندی��م. به جرأت می توان گفت در 
مورد نفت، ش��اهد استفاده بیش از حد، 
افزایش بهره برداری ها و توزیع ناعادالنه 
در این ثروت مش��ترک و حیاتی بش��ر 
بوده ایم. مدیریت ضعیف محیط زیست، 
اس��تفاده از تکنول��وژی ب��رای افزایش 
استخراج و فقدان مدیریت مؤثر جهانی 
برای کنترل این روند از دیگر مشکالت 
و معض��الت نفت به ش��مار می رود. از 
این رو، در م��ورد آب نیاز به تمرکز بر 
محورهای اساسی چون مدیریت تقاضا 
و دسترس��ی جهانی و حف��ظ پاکیزگی 
منابع احساس می شود. در این خصوص 
بای��د از تکنولوژی در جهت جایگزینی 
آب در برخی مصارف اس��تفاده کرد، اما 
اتفاق��ی که اکنون در حال وقوع اس��ت، 
دقیق��ًا عک��س این موضوع اس��ت و از 
تکنولوژی برای استخراج و بهره برداری 
بیش��تر آب از دل زمین استفاده می شود. 

گذشته از تمامی مسائل مطرح شده، نیاز 
به بسترس��ازی مناس��ب برای مذاکره و 
تبادل نظر و وضع قوانین جهانی در این 
زمینه، باید از اولویت ها باشد. مدیریت 
تقاضا، ش��اید مهمترین و در عین حال 
دش��وارترین مسأله باش��د که به درایت 

فراوانی نیاز دارد. 
چگون��ه خ��ود را متقاعد س��ازیم 

ک��ه آب کمت��ری مصرف کنیم؟ ش��اید 
مصرف کنندگان شهری کلید حل پاره ای 
از مسائل باشند. در حقیقت، شهرنشینان 
از دنی��ای طبیعی جدا ش��ده اند و تقاضا 
و نی��از شهرنش��ینی، مص��رف بی رویه 
آب را تقوی��ت کرده اس��ت و دیدگاه و 
تفکرات شهرنش��ینی در این زمینه، نیاز 
ب��ه بازنگری و اصالح اساس��ی دارد تا 
این روند نادرس��ت مص��رف را متوقف 
کن��د. در این راس��تا باید ت��الش کنیم، 
واقعیت ه��ای پنهان را آش��کار س��ازیم. 
بیش��تر نارس��ایی ها و ناکارآمدی های ما 
ریشه در عدم آگاهی ما دارد. باید فاصله 
فرهنگ��ی و آگاه��ی مص��رف کنندگان
 را کاه��ش داد ت��ا با رس��یدن به نقطه 
نظری واحد در مورد روش های زندگی 
روزمره ک��ه آب را بیهوده هدر می دهد، 
این اشکاالت در ش��یوه زندگی را رفع 
کنند. مردم باید نه تنها به عنوان بخش��ی 
از مش��کل بلکه ب��ه عنوان قس��متی از 
راه ح��ل نیز به این موض��وع نگاه کنند 
چ��را که راه حل این مس��ائل را باید در 
میان مردم جامعه جس��تجو کرد. درس 
بس��یار مهمی که از تاریخ و سرنوش��ت 
نفت می توان گرفت این نکته اس��ت که 
هرگ��ز در برخورد با مس��ائل حیاتی و 
اساسی س��هل انگاری نکنیم. باید راهی 
را ک��ه برای کاه��ش و مصرف نفت در 
نظر داری��م، برای آب نیز به کار ببندیم. 
زیرا قطعًا آب، نفت آینده زمین خواهد 
ب��ود و چه بس��ا حیاتی ب��ودن آن برای 
ادامه حیات بش��ر، پیامدهای کاهش آن 
را به مرات��ب افزایش ده��د. دیدگاهی 
جدی��د در برخورد و روش اس��تفاده از 
آب، می توان��د تنگنای ب��ه وجود آمده 
از افزایش جمعی��ت و مصرف بی رویه 
آب را ت��ا ح��دودی بهبود بخش��د. آیا 
می ت��وان از تبدی��ل بح��ران آب به یک 
فاجع��ه جلوگیری کرد؟ آی��ا می توانیم 

دیدگاهمان را نسبت به آب تغییر دهیم؟ 
حاال می توانیم صدای هر قطره از آب را 

که به هدر می رود بشنویم. 
داس��تان زمان��ی بس��یار غم انگیزتر 
خواهد ب��ود که منابع آب م��ا، پیش از 
آنکه منابع نفتمان خشک شود، به پایان 
برسد و پایانی غم انگیز را برای زمین و 

بشر رقم بزند.

نظارت بر عرضه مطلوب سوخت آب؛  نفت دوم
در ایام نوروز

ظهور ابرقدرت های حوزه انرژی

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
گف��ت: به منظ��ور آمادگی ب��رای عرضه مطلوب 
س��وخت در ایام ن��وروز 10 تی��م عملیاتی برای 
بازدید و بازرس��ی از جایگاه ها به نقاط مختلف 
کشور اعزام شده اند. مهندس فرید عامری با بیان 
اینکه که طرح های  نوروزی ش��رکت ملی پخش 
از 25 اسفند امسال شروع می شود و 15 فروردین 
سال آینده نیز به پایان می رسد، گفت: این گروه ها 
نواقص هر جایگاه را گزارش داده و بر این اساس 
از طریق نواحی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
نس��بت به رفع آن اقدام خواهد شد. وی در مورد 
مصرف روزان��ه گاز مایع LPG   گفت: مصرف 
این گاز مایع در سال 87 به میزان شش هزار و 60 
تن و طی س��ال جاری شش هزار و 730 تن بوده 
که مبین رش��د 11 درصدی مصرف این فرآورده 
طی س��ال جاری اس��ت. عامری متوس��ط روزانه 
مقدار مصرفی بنزین موتور کشور را طی سال 87 
ح��دود 66/9 میلیون لیت��ر و میزان مصرف بنزین 
موتور طی سال جاری را 64/8 میلیون لیتر اعالم 
کرد که حاکی از کاهش 3/2 درصدی مصرف این 
فرآورده طی س��ال جاری است. وی ضمن تأکید 
بر این موضوع که میانگی��ن مصرف روزانه نفت 
سفید طی س��ال جاری در قیاس با سال گذشته به 
میزان هشت درصد کاهش داشته است، خاطرنشان 
کرد: میزان نفت س��فید مصرف ش��ده در سال 88 
حدود 16/8 میلیون لیتر در روز برآورد شده است 
که این مقدار در سال گذشته حدود 18/3 میلیون 
لیتر در روز بوده اس��ت. مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: طی س��ال 
88 میانگین روزانه نفت گاز مصرف ش��ده حدود 
90/8 میلی��ون لیتر برآورد ش��ده اس��ت که حجم 
مصرف��ی این فرآورده در قیاس با س��ال گذش��ته 
هیچ گونه تغییری نداش��ته اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: مجموع مصرف نیروگاه های کش��ور حدود 
چهار میلیارد و 600 میلیون لیتر برآورد می ش��ود 
ک��ه یک میلیارد و 600 میلیون لیتر بیش از س��ال 
گذشته برآورد می ش��ود. وی تصریح کرد: میزان 
مص��رف نفت کوره هفت میلی��ارد و 700 میلیون 
لیتر برآورد ش��ده است که حدود یک میلیارد لیتر 
بی��ش از س��ال 87 تلقی می ش��ود. عامری گفت: 
میانگین واردات بنزین در س��ال 88 حدود 20/7 
میلیون لیتر و در سال 87 حدود 20/9 میلیون لیتر 

بوده است که حکایت از کاهش دو درصدی طی 
سال جاری دارد. 

وی درباره میزان  ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی گفت: طی سال 88 میزان ذخیره سازی بنزین 
موتور یک میلیارد لیتر در قیاس با س��ال گذش��ته 
رش��د داشته اس��ت، این میزان رشد ذخیره سازی 
بنزین تاکنون بی س��ابقه بوده اس��ت ب��ه گونه ای 
که امروز 90 درصد ظرفیت ذخیره س��ازی بنزین 
کش��ور کامل شده اس��ت.وی ادامه داد: در زمینه 
ذخیره سازی نفت گاز طی سال گذشته موفق تر از 
س��ال قبل عمل شده اس��ت به گونه ای که تاکنون 
طی سال 88 حدود دو میلیارد لیتر نفت گاز ذخیره  
شده در کش��ور داریم که در قیاس با سال قبل از 

رشد 600 میلیون لیتری برخوردار بوده است.
وی تأکید کرد: در مجموع 12 میلیارد و 250 
میلیون لیتر کل حجم ذخیره سازی صورت گرفته 
در زمینه فرآورده های نفتی اس��ت که حکایت از 
رش��د دو میلیارد و 200 میلیون لیتری در قیاس با 
سال گذشته است. وی تأکید کرد: موجودی نفت 
سفید کش��ور حدود یک میلیارد لیتر است که در 
قیاس با س��ال گذشته حدود 70 میلیون لیتر رشد 

داشته است.
عام��ری در مورد می��زان ذخیره س��ازی گاز 
در این ش��رکت اظهار داشت: نفت گاز موجودی 
مخ��ازن نیروگاه ها یک میلیارد و 450 میلیون لیتر 
برآورد می ش��ود که حدود 500 میلیون لیتر بیش از 
سال گذشته ارزیابی می شود، بر این اساس با لحاظ 
600 میلیون لیتر موجود در مخازن، در مجموع مقدار 
نفت گاز ذخیره سازی شده بالغ بر یک میلیارد و 100 
میلیون لیتر می ش��ود. وی ادامه داد: میزان نفت کوره 
ذخی��ره  ش��ده در نیروگاه ها ح��دود دو میلیارد لیتر 
تخمین زده می شود که در قیاس با سال قبل حدود 
600 میلیون رش��د داشته اس��ت ضمن آنکه میزان 

مصرف نیز بیش از سال گذشته بود.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه در ماه 
آخر دوره س��همیه بندی بنزین قرار داریم، متوسط 
روزان��ه فروش بنزی��ن آزاد »400 تومانی« حدود 
شش میلیون لیتر در بهمن ماه افزایش یافته است، 
در اس��فند ماه متوس��ط مصرف 65 میلیون لیتر در 
روز برآورد می شود که از این رقم عرضه حداقل 
10 میلی��ون لیت��ر بنزی��ن 400 تومان��ی پیش بینی 

می شود.

وزیر نفت برلزوم اجرای عدالت در 
برخورداری مناطق کشور از گاز 

تأکيد کرد

وزیر نفت بر لزوم اجرای عدالت در توس��عه سیس��تم گازرسانی 
کش��ور و برخورداری عادالنه اس��تان ها، ش��هرها و روستاها از نعمت 
گاز تأکید کرد. به گزارش ایرنا، مس��عود میرکاظمی گفت: توسعه بین 
بخش های باالدس��تی و پایین دس��تی صنعت گاز نی��ز باید همگون و 
هماهنگ باش��د، ضمن آنکه توس��عه در میادین مش��ترک گاز طبیعی 
در اولوی��ت اول وزارت نفت اس��ت. وی با اش��اره ب��ه در پیش بودن 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر لزوم افزایش نظارتها و کنترل 
بر میزان مصارف و اس��تفاده از روش��های نظام مند در این زمینه تأکید 
کرد. میرکاظمی همچنین فرهنگ س��ازی و اس��تفاده از تمام روش ها 
و امکان��ات ممک��ن و به ویژه هماهنگی با ائم��ه جمعه و جماعات را 
ضروری دانس��ت و تنها راه امکان توسعه سیستم گازرسانی و افزایش 
مشترکان جدید را صرفه جویی در مصرف گاز عنوان کرد. وزیر نفت با 
اشاره به ارائه خدمات پذیرش اشتراک گاز و فروش فرآورده های نفتی 
به متقاضیان با اس��تفاده از روش های غیرحضوری در خراسان جنوبی 
گفت: باید با توسعه و افزایش سطح و کیفیت خدمات به مردم، کمترین 
مشکالت و نارضایتی ها را شاهد بوده و عالوه بر آن به شکایات مردم 
در سریعترین زمان ممکن رسیدگی کرد. وی یکی از مهمترین وظایف 
مدی��ران عامل و اعضای هیأت مدیره ش��رکتهای تابع وزارت نفت را 
تأمین منابع مورد نیاز اعالم کرد و افزود: هنر مدیران اس��تفاده بهینه از 
منابع اس��ت. میرکاظمی با اش��اره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه 
طرح جامع انرژی در وزارت نفت گفت: این طرح یک امر خطیر ملی 

و نیازمند عزم و توجه جدی تمام متولیان است.

توسعه بازار بورس نفت
 سنت پترزبورگ و کيش 

مدیرکل کش��ورهای اروپا، امریکا و همسایگان خزر معاونت امور
 بی��ن الملل و بازرگان��ی وزارت نفت،  به دیگر اهداف تدوین نقش��ه 
راه اش��اره و تصریح کرد: مش��ارکت دو کش��ور در اجرای طرح های 
پتروشیمی، همکاری در تأسیس شرکت های مشترک برای فعالیت های 
مش��ترک، همکاری در مجامع انرژی منطقه ای و بین المللی، بررس��ی 
ف��روش نفت خام دو کش��ور در بورس های ط��رف مقابل، همچنین 
بررسی تأسیس بانک مشترک انرژی و صندوق مشترک انرژی از دیگر 
هدف های تدوین نقش��ه راه ایران و روس��یه در حوزه انرژی به شمار 
می آید. اس��ماعیلی از آمادگی ایران برای حضور در بازار بورس سنت 
پترزبورگ خبر داد و گفت:  روس��یه از یک س��ال گذشته بورس سنت 
پترزب��ورگ را راه اندازی کرده اما بیش��تر به صورت منطقه ای فعالیت 
می کند، از این رو روس ها ابراز تمایل کردند با راه اندازی بورس نفت 
کیش ایران، نفت دو کشور در این بورس ها به فروش برسد. بر اساس 
همین گزارش، کارگروه همکاری روس��یه و ایران در عرصه نفت، گاز 
و فرآورده های نفتی اواخر دی ماه امس��ال، با حضور حسین نقره کار 
شیرازی، معاون وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران، سرگئی اشماتکو، 
وزیر انرژی فدراس��یون روس��یه و معاونان وی، سرگئی کودریاشوف و 
والدیمیر آزبوکین و نمایندگان شرکت های نفتی ایران و روسیه در مسکو 
برگزار شد. بر پایه همین گزارش، در این کارگروه در زمینه همکاری های 
دو کشور در عرصه انرژی به طور گسترده ای بحث و تبادل نظر شد که از 
آن جمله می توان به عالقه مندی طرف ایرانی به استفاده از فناوری های 
روسی در عرصه استخراج نفت و گاز، پاالیش منابع هیدروکربنی، انجام 
اکتش��اف های دریایی و پژوهش در چاه های نفت و گاز اشاره کرد. در 
این مذاکرات مقرر ش��د پروژه هایی بین دو کشور مشخص و آن را در 

»نقشه راه« همکاری سوختی میان دو کشور ثبت کنند.

همکاری های نفتی ایران و 
روسيه افزایش می یابد

مدیرکل کشورهای اروپا، امریکا و همسایگان خزر معاونت امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، از س��فر هیأت روسی به ایران در 
آینده نزدیک برای عملیاتی کردن تدوین نقشه راه همکاری های نفت 

و گاز میان ایران و روسیه خبر داد. 
حس��ین اسماعیلی ش��همیرزادی از امکان سرمایه گذاری ایران در 
صنایع نفت و گاز روس��یه در قالب نقش��ه راه توس��عه همکاری های 
دو کش��ور خبر داد و گفت: مهمترین نکته تدوین نقشه راه، مشارکت 
ایران و روس��یه برای توس��عه میدان های نفت و گاز در جغرافیای دو 

کشور و همچنین کشورهای ثالث است.
 وی درباره تهیه نقش��ه راه میان ایران و روسیه، با بیان اینکه سفر 
هیأت روس��ی به ایران به دنبال س��فر اخیر هیأت ایرانی به این کشور 
انجام می شود، اظهار داش��ت: در سفر هیأت ایرانی به مسکو، روسیه 
پروژه های متعددی برای همکاری مطرح کرد،  اما ما تأکید داشتیم در 

چارچوب نقشه راه، همکاری های دو طرف تعریف شود. 
شهمیرزادی با بیان اینکه روسیه نیز از پیشنهاد ایران استقبال کرده 
است،  گفت: با تدوین نقشه راه همکاری های دو طرف در چارچوبی 
مش��خص تعیین ش��ده و در قالب این رابطه جدید، روابط پراکنده به 

روابط منسجم در حوزه نفت و گاز تبدیل شود.
اس��ماعیلی اظهار اشت: مقرر شده هیأت روسی در سفر به ایران 
پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح و با حصول نتیجه نهایی 
از س��وی دو طرف، وزیران نفت دو کش��ور دستورالعمل جدید را به 

وزارتخانه های مربوطه ارجاع دهند.

در پای��ان جنگ س��رد، 
اگرچه دولت روس��یه با فقر 
و انزوا و از دست رفتن نفوذ 
بین الملل��ی خوی��ش مواجه 
شده بود اما با گسترش ناتو 
به شرق و اس��تقرار سیستم 
امریکا،  موش��کی  دفاع ضد 
این وضعیت وخیم تر ش��د. 
به دنبال اکتشاف و استخراج 
مناب��ع نفت و گاز از س��وی 
دولت روس��یه،  ای��ن معادله 
در حال تغییر است. بسیاری 

معتقدند که اینک روسیه در حال پوزخند زدن به 
وضعیت امریکاس��ت. زیرا روس��یه با کنترل همه 
منابع نفت و گاز و زغال  س��نگ اوراس��یا، همراه 
ب��ا وجود ذخایر اورانیوم فراوان، به یک ابرقدرت 

غیر نظامی تبدیل شده است.
به ای��ن ارقام توجه کنید: وج��ود 31 رآکتور 
تولید برق هس��ته ای، دومی��ن دارنده ذخایر زغال 
 س��نگ دنیا، تولید روزانه یازده میلیون بشکه نفت 
خ��ام، بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا با 

1/7 کوادریلیون فوت مکعب ذخیره قطعی.
بسیاری از تحلیل گران بین المللی، طرح های 
والدیمی��ر پوتین در زمینه ان��رژی را عامل ایجاد 
این ش��رایط نوی��ن می دانن��د. حت��ی ذخایر گاز 
ترکمنس��تان و قزاقستان نیز از طریق خطوط لوله 
روسیه به اروپا منتقل می شود. گویی نفوذ سیاسی 
از دس��ت رفته روس��یه پس از پایان جنگ س��رد 
و فروپاش��ی اتح��اد جماهیر ش��وروی، در حال 
بازگش��ت است. آیا این رشد غیر منتظره، مرهون 
خصوصی  س��ازی های گس��ترده انجام ش��ده در 
صنع��ت نفت روس��یه اس��ت؟ مناف��ع اصلی این 
ش��رایط به جیب چه کسانی می رود؟ باید به یک 
نکته مهم اش��اره کنم: اقدام پوتین در لغو بسیاری 
از طرح های خصوصی  س��ازی ده��ه 90 میالدی 
و اعط��ای مج��دد مالکیت آنها ب��ه بخش دولتی، 

ایج��اد ثروت ه��ای نجومی 
این شرکت ها،  برای مدیران 
پرس��ش ها و ابهامات زیادی 
را ب��رای م��ردم روس��یه به 
آی��ا  اس��ت.  آورده  وج��ود 
چنین تغییرات��ی را نباید در 
راستای شکل  گیری جهانی 
فاشیس��م انرژی قرار دهیم؟ 
از دیدگاه بس��یاری، محاکمه 
سران شرکت های خصوصی 
نفت و گاز روسیه، مصادره 
ام��وال و دارایی های آنان و 
محکومیت آنها به مجازات های س��نگین، بخشی 
از نشانه های چنین رویکردی است؛ سیاست هایی 
که البته در س��ایه شعار تأمین منابع مردم روسیه و 
بهبود ش��رایط اقتصادی آنان اجرا می شود. امروزه 
ش��رکت های دولتی نفت و گاز روسیه نظیر »گاز 
پروم« و »ترانس نفت« با انحصار طلبی، دستکاری 
قیمت ها و اعمال فش��ار بر طرف های خارجی، به 
بازوهای قدرتمند اجرای سیاست های دولتمردان 
کرملی��ن در دنیا تبدیل ش��ده اند )نظی��ر قطع گاز 
اوکرای��ن در ژانویه س��ال 2006 میالدی به دنبال 
به ق��درت رس��یدن رئی��س  جمه��ور غرب گرا، 
ویکتور آ.یووش��نکو( گویی رفتارهای استعماری 
امری��کا در منطقه کاراییب و امری��کای التین، از 
س��وی دولت روس��یه نی��ز در حال اجرا اس��ت. 
همان ط��ور ک��ه گروهی از کارشناس��ان از انرژی 
به عنوان »س��الح نوین هس��ته ای« ی��اد می کنند. 
اینک در عصر رنسانس��ی نوین که به رشد فقر و 
بی  عدالت��ی و جنگ ها و زد و خوردهای مختلف 
منجر شده اس��ت، جهان ما قدم به مرحله تازه ای 
از حیات خویش گذاشته اس��ت. با تبدیل ارتش 
ایاالت متحده به محافظ جریان عرضه نفت،  دیگر 
بار مس��ابقه ای در ش��رق و غرب عالم آغاز شده 
اس��ت که نقش انرژی هسته ای در آینده را نیز در  

هاله ای از ابهام فرو برده است.
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استاندار اصفهان:
 سند راهبردي فرهنگي استان آماده اجرا است

تدوی��ن  از  اصفه��ان  اس��تاندار 
س��ند راهب��ردی فرهنگ��ی اس��تان 
ای��ن  اج��رای  داد و گف��ت:  خب��ر 
برنامه ه��ای  دکتری��ن  ک��ه  س��ند 
فرهنگی اس��تان اس��ت، به زودی در 
آغاز می ش��ود.  بخش��های مختلف 
به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکر اصفهانی 
گف��ت: در ای��ن س��ند مش��کالت 
بخش��های مختلف فرهنگی اس��تان 
دیده ش��ده اس��ت تا برای رسیدگی 
به آنها برنامه مناس��ب تدوین ش��ود. 
وی تصری��ح کرد: ب��ه زودی با 
مش��ارکت اصحاب فرهن��گ و هنر 
اس��تان ای��ن س��ند تبیی��ن و اجرای 
برنامه ه��ای آن از س��ال آت��ی آغاز 
می ش��ود. ذاکر اصفهان��ی همچنین 
اظه��ار داش��ت: در راس��تای تعامل 

هرچه بیش��تر مس��ئوالن و اهالی فرهنگ و 
هنر اصفهان کارگروه های مختلفی در زمینه 
موضوعات فرهنگی در استان شکل گرفته که 
در تصمیمات این کارگروه ها از پیشنهادات 
حوزه ه��ای  متخصص��ان  دیدگاه ه��ای  و 
مختلف فرهنگ و هنر استان استفاده می شود. 

مه��م  کانونه��ای  از  را  اصفه��ان  وی 
فرهن��گ و تمدن ایران دانس��ت و گفت: در 
اس��تان اف��راد زیادی دغدغ��ه فرهنگ و هنر 
را دارن��د و هدف مدیریت کالن اس��تان این 
اس��ت تا با عزمی واحد و اجماع مس��ئوالن 
و فع��االن عرص��ه فرهن��گ و هن��ر، در این 
زمین��ه اقدام��ات زیربنای��ی ص��ورت گیرد.

فروزنده فرماندار شهرس��تان کوهرنگ 
گفت: ستاد تس��هیالت نوروزی با 9 کمیته 
اس��کان، امور رفاهی و خدمات ش��هری، 
بهداشت و درمان، فرهنگی اجتماعی، امور 
عمومی، نظارت و ارزیابی، انتظامی، حمل 

و نقل و ارتباطات شروع به فعالیت کرد. 
فرماندار کوهرنگ افزود: امس��ال برای 
پذیرایی از گردش��گران نوروزی س��ه هتل 
و ی��ک خانه معلم ب��ا 200 تخت و 4 باب 
مدرس��ه با 23 کالس در شهرس��تان آماده 

است.
فروزنده تصریح ک��رد: مراکز خدمات 
ش��هری )پمپ بنزین، مکانیکی و آپاراتی، 
جه��ت  و...(  نانوایی ه��ا  س��وپرمارکتها، 
خدمات رس��انی به گردش��گران مهیا شده 

است. 
فرماندار کوهرنگ افزود: استقرار پایگاه 
ام��داد جاده ای و ن��وروزی هالل احمر و 
اس��تقرار پایگاه های اس��کان و امنیتی در 
ورودی شهر چلگرد و بخش بازفت جهت 

ارائه خدم��ات و راهنمایی آمادگی خود را 
اعالم کرده است.

فروزنده تصریح کرد: حضور گردشگران 
زی��ادی که از س��مت خوزس��تان به بخش 
بازفت در ایام نوروز س��فر خواهند داشت 
توجه ویژه ای از طرف س��تاد تس��هیالت 
نوروزی شهرس��تان به این بخش معطوف 
کرده اس��ت که خدمات و راهنمایی ها به 
گردشگران در بخش بازفت و فعال سازی 
ستادهای تسهیالت نوروزی در این بخش 

در دستور کار قرار گرفته است.
الزم به ذکر اس��ت شهرستان کوهرنگ 
ب��ا دارا ب��ودن مراکز تفریحی و س��یاحتی 
همچ��ون چش��مه دیمه،...، آبش��ار ش��یخ 
علیخان، آبش��ار چلگرد، پیس��ت اس��کی 
چلگرد، دش��ت الله های واژگون و چشمه 
ساران فراوان و مناظر طبیعی و بکر درختان 
و جنگلهای بازفت از محدود شهرستانهای 
کشور اس��ت که خیل عظیم گردشگر را به 

خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر 
گف��ت: با اج��رای قان��ون هدفمن��د کردن 
یارانه ه��ا زمین��ه الزم ب��رای ورود ایران به 
س��ازمان تجارت جهانی فراهم می ش��ود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، خلیفه س��لطانی در 
همایش ملی اقتصاد ب��ا بیان اینکه در حال 
حاضر مس��ائل اقتصادی و نتایج حاصل از 
سیاس��ت های اجرای��ی آن در دنیا زندگی 
تم��ام اقش��ار را تحت تأثیر ق��رار می دهد، 
اف��زود: تغیی��ر و تحول در جه��ان در چند 
قرن اخیر از طریق علم صورت می گیرد که 
یکی از مؤثرترین علوم در س��ال های اخیر 
علم اقتصاد و مس��ائل در پی آن بوده است. 
رئیس دانش��گاه آزاد خمینی شهر ادامه داد: 
در زم��ان فعلی و در کش��ورهای در حال 
توسعه علم تنها عاملی است که می تواند به 
سیاست های این کشورها در مسیر صحیح 
تغییر جهت و الگو بدهد. وی بیان داشت: 
در س��ال های قب��ل از انقالب م��ردم ما در 
کنار بس��یاری از ش��عارهای سیاسی خود، 
ب��رای تغییر رژیم ش��عارهای اقتصادی نیز 
س��ر می دادند که نتیجه آن ایران مستقل در 
بخش ه��ای مختلف و به ویژه اقتصادی در 
زمان حاضر اس��ت. خلیفه سلطانی با بیان 
اینکه با پیروزی انقالب اسالمی در کشور، 
ایران به لحاظ سیاس��ی توانست خود را از 

سلطه امریکا که تا پیش از آن ایران را به عنوان یکی 
از ایاالت خود معرفی می کرد رهایی یابد، 
گفت: با وجود پیشرفت ها و دستاوردهای 
سیاسی بس��یار خوب ایران در این سال ها 
هنوز کش��ور ما در مس��ائل اقتصادی موفق 

نبوده است.
رئیس دانشگاه آزاد خمینی شهر افزود: 
اجرایی شدن اصالح الگوی مصرف نیاز به 
کار کارشناس��ی و علمی بیش��تری دارد که 
اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها 
نی��ز در همین راس��تا اس��ت. وی تصریح 
ک��رد: تغییرات مثبتی ک��ه در نتیجه اجرای 
قان��ون هدفمن��د کردن یارانه ها در کش��ور 
صورت می گیرد یک زبان مورد توافق تمام 
صاحبنظران اقتصادی در کشور است و در 
م��ورد مش��کالتی که در تفهی��م این قانون 
وج��ود دارد، اقتصاددانان کش��ور باید فضا 
را برای مردم روش��ن کنند. رئیس دانشگاه 
آزاد خمینی ش��هر ادامه داد: این قانون باید 
اجرایی ش��ود تا ایران بتواند با وارد ش��دن 
به سازمان تجارت جهانی، توسعه اقتصادی 
خ��ود در جهان را گس��ترش ده��د. خلیفه 
س��لطانی اضافه کرد: این امر تنها با واقعی 
شدن قیمت ها در بازار و ایجاد بستر مناسب 
برای ورود ایران به بازارهای جهانی فراهم 

می شود.

    ناهید شفیعی
در برابر اهمی��ت رونق فضای علمی، 
تحقی��ق و پژوه��ش بین دان��ش آموزان، 
ظرفی که ب��رای پرورش این اس��تعدادها 
در پژوهشس��راها و مسابقات علمی استان 

اصفهان فراهم شده کوچک است.
آخر هفت��ه گذش��ته 130 دانش آموز 
اصفهان��ی از سراس��ر اس��تان در یکی از 
س��الن های ورزش��ی ناحیه 3 آموزش و 
پرورش اس��تان جمع شدند تا ماشین های 

شیمیایی خود را به رقابت بگذارند.
مراسمی که بیش از همه مورد استقبال 
و عالقه دانش آموزان ش��رکت کننده قرار 
گرفته بود تا مس��ئوالن استان و فقط جنب 
و جوش آنها برای آماده س��ازی و امتحان 
اختراعات کوچکش��ان بود که از برگزاری 
یک مس��ابقه علمی و منحص��ر به فرد بین 

دانش آموزان اصفهان خبر می داد.
ب��ه س��راغ ش��هرانی دبیر جش��نواره 
مسابقات ماشین های شیمیایی دانش آموزان 
اس��تان که رفتی��م او موضوع مس��ابقه را 
اس��تفاده از انرژی های ن��و تعریف کرد و 
گفت: اصل این مسابقات دانشجویی است 
و در ایران معموالً دانشگاه صنعتی شریف 

آن را برگزار می کند.
ــجویی را  ــابقات دانش ــان مس اصفه

دانش آموزی کرد
او اصفهان را در برگزاری مس��ابقات 
ماشین های شیمیایی بین نوجوانان پیشتاز 
خواند و گفت: سال گذشته برای نخستین بار 
مسابقات در زرین شهر و امسال در ناحیه 
3 آموزش و پرورش اصفهان برگزار شده 

است.
مهدی قلی گودرزی رئیس آموزش و 
پرورش ناحیه 3 اصفهان نیز علت انتخاب 
این ناحیه را برنامه سازمان، اعالم آمادگی 
ناحی��ه و مهیا کردن مقدم��ات و امکانات 
مورد نظر دانست و گفت: مقدمات شامل 
امکان��ات مورد نیاز یعن��ی مکان و نیروی 
متخصص ب��ود ک��ه در پژوهشس��راها و 
مدارس این ناحیه در حال فعالیت هستند.

ــش آموزان نخبه در  70 درصد دان
ناحیه 3 متمرکز هستند

وی با این باور که 70 درصد دانش آموزان 
المپیادی، برگزیده مس��ابقات رباتیک و... 
در ناحی��ه 3 آم��وزش و پرورش اس��تان 
متمرکز هستند، گفت: البته انتظار می رود 
با توج��ه به اهمیت تحقی��ق و پژوهش و 
فعالیت ه��ای علم��ی، مس��ئوالن توج��ه 
بیش��تری نس��بت به ایجاد مکان مناس��ب 
و فراه��م ک��ردن امکانات م��ورد نیاز این 

فعالیت ها داشته باشند.
گودرزی با بیان اینکه امکانات و توجه 
کنونی کافی نیست، گفت: رقم دقیق بودجه 
پیش بینی ش��ده برای چنین مسابقه ای را 
نمی دانم اما احس��اس می کن��م در برابر 
اهمیت موضوع، ظرفی که ایجاد کرده ایم، 
کوچک اس��ت. رئیس آموزش و پرورش 
ناحیه 3 اصفهان که معتقد اس��ت با توجه 
ب��ه اهمیت فضای علم��ی در موج چهارم 
دنیا این موضوع قابل احصاء نیس��ت، گفت: 
هر اندازه در این بخش وارد شویم و هزینه 

کنیم سرمایه گذاری است.
وی در ادامه از ناکافی بودن بودجه ای 
ک��ه برای مس��ائل پژوهشس��راها و مراکز 
تحقیقاتی اس��تان کنار گذاش��ته می شود 
گفت و ادامه داد: دستاورد این مراکز برای 
ما بس��یار باارزش و اهمی��ت خواهد بود، 
مانند همین مس��ابقات که میدانی مناسب 
ب��رای ما و دانش آموزان اس��ت. هم برای 
ارزیاب��ی و ه��م پیدا کردن نق��اط قوت و 

ضعف برنامه ریزی هایمان. 
وی نقطه قوت مسابقات ماشین های 
ش��یمیایی دانش آموزان استان را پرورش 
خالقیت های دانش آموزان و مسئوالن و 
نقطه ضعف را نبود مکان و اعتبارات الزم 
بیان کرد و گفت: س��طح کیفی مس��ابقات 
خ��وب اس��ت اما انتظ��ارم این اس��ت که 
بتوانیم چن��د ماه یک ب��ار در موضوعات 
خاص چنین جش��نواره هایی برگزار کنیم 
تا ای��ن رش��د و اس��تعدادیابی محدود به 

رشته های خاص نشود.

همزم��ان با پنجم اس��فندماه س��الروز 
تولد دانش��مند و مهندس برجس��ته ایرانی 
خواجه نصیرالدین طوسی که روز مهندس 
نامگ��ذاری ش��د از 31 مهندس برجس��ته 

کشور تقدیر به عمل آمد.
مهندس محمدحس��ین سجاد مدیرکل 
نوسازی مدارس استان اصفهان نیز در این 
جش��نواره، موفق به دریافت لوح تقدیر و 
جوایز ویژه جش��نواره ش��د. در بخشی از 

تقدیر صادره آمده است: 
در آغ��از چهارمی��ن دهه ش��کوهمند 

انقالب اسالمی، تالش��های ارزنده جامعه 
مهندسی کشور را در جهت نیل به اهداف 
عالیه نظام مقدس اسالمی گرامی داشته و 
تالش حضرت عالی و همراهی با خانواده 
بزرگ مهندسان کشور در تسخیر قله های 
دان��ش و ف��ن، حف��ظ اتحاد مل��ی و عزم 
نوآوری و شکوفایی برای تحقق پیشرفت 

و عدالت در این دهه را ارج می گذاریم.
الزم به ذکر اس��ت تحقیق و پژوهش، 
طراح��ی و اجرای مناس��ب از حوزه های 

اصلی این جشنواره بوده است.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

دبیر کنفرانس ملی مهندسی ارزش در 
صنعت ساختمان ایران گفت: هم اکنون 54 
درص��د از پروژه های عمران��ی در ایران با 
مش��کل ناش��ی از عدم مدیریت بهره وری 
صحی��ح مواج��ه اس��ت. محم��د قلم چی 
درگفتگو با زاینده رود افزود: بهترین روش 
برای اجرای مدیری��ت بهره وری در ایران 
به��ره گرفتن از مهندس��ی ارزش در پروژه 
عمرانی است. به گفته وی، مهندسی ارزش 
نه تنها باعث کاهش هزینه ها می شود بلکه 
پروژه ها در زمان مناس��ب ب��ه بهره برداری 
می رس��ند. دبیر کنفرانس علم مهندس��ی 
ارزش در ساختمان گفت: هم اکنون میانگین 
بهره وری در پروژه های عمرانی 30 درصد 
اس��ت و با بودجه موجود می توان ضریب 
بهره وری را ت��ا 30 درصد در پروژه های 
عمرانی افزایش داد و با مدیریت و اجرای 
مهندس��ی ارزش 30 درص��د ب��ه کیفی��ت 

س��اختمان های ای��ران با بودج��ه موجود 
افزود. وی گفت: مهندس��ی ارزش تالشی 
است س��ازمان یافته که با هدف بررسی و 
تحلیل تم��ام فعالیت های ی��ک طرح )از 
زمان ش��کل گی��ری تفکر اولی��ه تا مرحله 
طراحی و اجرا و س��پس راه اندازی و بهره 
برداری( انجام می شود و به عنوان یکی از 
کارآمدترین و مهمترین روشهای اقتصادی 
در عرصه فعالیت های مهندس��ی شناخته 
ش��ده است. قلم چی یادآور شد: هم اکنون 
راهکارهایی برای اجرای مهندس��ی ارزش 
در پروژه ه��ای عمرانی از س��وی انجمن 
مهندس��ی ارزش ایران ارائه شده ولی برای 
اجرا و روش بهینه سازی مناسب از جمله 
مهندس��ی ارزش نیازمند ی��ک عزم ملی و 
جدی اس��ت. به گفته وی، ایران در اجرای 
مطالعات مهندس��ی ارزش در سطح منطقه 
جایگاه مناس��بی دارد ولی در کش��ورهای 
توسعه یافته پروژه های بزرگ عمرانی باید 

گزارش مهندسی ارزش ارائه دهند.

دو روز دیگر

شمارش معکوس بازدید یونسکو از جهان نما
    معصومه شهباز

پیرو مصوب��ه یونس��کو، تعدیل طبقه 
یازدهم برج جهان نما، پس از ابراز نگرانی 
استانداری از روند کند تعدیل، ادامه یافت.

معاون اداری – مالی شهرداری اصفهان 
و مدی��ر این پروژه حساس��یت تعدیل در 
ارتفاع برج جهان نما را علت اصلی کندی 

عملیات تعدیل اعالم کرد.
هر چند به نظر می رسد بازدید کارشناسان 
یونس��کو از برج،  منجر به تس��ریع در روند 
کوتاه س��ازی شده است اما برش سازه های 

بتونی برج، هنوز در حال رایزنی است.
پیش از این طبقات 12، 13 و 14 برج 
جهان نما تعدیل ش��ده بود و در هفته های 
گذش��ته حذف طبق��ه یازده��م آن نیز در 
راستای درخواست یونسکو مبنی بر حفظ 

حریم میدان امام عملیاتی شد.
نماینده یونس��کو قرار است یازدهم اسفند 
م��اه یعن��ی دو روز دیگر برای بررس��ی و 

تطبی��ق ارتف��اع این برج با ارتف��اع بناهای 
تاریخی میدان امام به اصفهان سفر کند. 

مسئوالن برگزاری مسابقات ماشین های شیمیایی 
دانش آموزان استان اصفهان اعالم کردند:

بودجه پژوهشسراها و مسابقات علمی
 دانش آموزان کافی نيست

انتخاب مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان 
به عنوان مهندس نمونه کشور همزمان با 

هفتمين جشنواره روز ملی مهندس

جلسه تسهيالت نوروزی شهرستان با تشکيل 
ستاد در فرمانداری شهرستان کوهرنگ انجام شد

رئیس دانشگاه آزاد خمیني شهر:
هدفمند کردن یارانه ها بسترساز ورود ایران به 

سازمان تجارت جهاني است

شهردار اصفهان و سفير ایتاليا بر گسترش همکاریها ی في مابين تأکيد کردند 

معاون وزیر نفت:
 66 طرح پتروشيمي در کشور در دست اجرا است
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شهرکرد
54 درصد از پروژه هاي عمراني در ایران مشکل 

مدیریت بهره وري دارد

سفیر ایتالیا در ایران با شهردار اصفهان 
دیدار و درباره فعال شدن روند ارتباطات 
و تعام��الت پیمان نام��ه خواهرخواندگی 
مس��ائل  فلوران��س،   ش��هر  و  اصفه��ان 
فرهنگ��ی و عالقه تاریخ��ی بین دو طرف 
گفتگ��و کرد. ش��هرهای فلورانس ایتالیا و 
اصفهان ش��هریور ماه 77 با یکدیگر پیمان 
خواهرخواندگی منعقد کردند. به گزارش 
ایرن��ا،  در این دیدار س��فیر ایتالیا در مورد 
پروژه مش��ترک بین دو کش��ور در زمینه 
انجام عملیات باس��تان شناسی در مسجد 
جامع اصفهان گفت: بیش از 30 س��ال از 
همکاری فرهنگی و میراثی دو کش��ور در 
رابطه با مسجد جامع اصفهان می گذرد و 
از آنج��ا که اجرای این پروژه مورد عالقه 
دو کش��ور است،  لذا من به عنوان نماینده 
کش��ورم در ایران امس��ال برای دومین بار 
ب��ه ش��هر اصفهان س��فر ک��رده ام. آلبرتو 

برادنینی اف��زود: ایتالیا برای اجرای پروژه 
میراث فرهنگی مسجد جامع اصفهان به طور 
فع��ال برخورد کرده اس��ت و از روند آن، 
که توس��ط اس��تادان دانش��گاههای ایتالیا 
و مؤسس��ه های باس��تان شناس��ی انجام 
می شود، راضی هستم. سفیر ایتالیا گفت: 
 م��ا پایبن��د به اجرایی ش��دن مف��اد پیمان 
ایتالیا با  خواهرخواندگی ش��هر فلورانس 
اصفهان هس��تیم و موضع ما تغییر نکرده 

است. 
وی اضاف��ه ک��رد:  م��ن از کش��ورم 
خواه��م خواس��ت هی��أت های��ی را در 
قالب کارشناس��ان و کارگزاران فرهنگی، 
 اجتماع��ی و اقتصادی به اصفه��ان اعزام 
کن��د. در این دیدار ش��هردار اصفهان نیز 
از حض��ور س��فیر ایتالیا ب��رای دومین بار 
در س��ال جاری در اصفهان تشکر کرد و 
آن را نشانه عالیق خاص وی در راستای 

افزایش ارتباطات دانست. 
س��ید مرتضی س��قائیان ن��ژاد گفت: 
 برای اجرای مف��اد پیمان خواهرخواندگی 
اصفه��ان و فلورانس بای��د ظرفیت های 
مختل��ف فرهنگ��ی، اجتماع��ی، علم��ی، 
تاریخی و اقتصادی هر دو کش��ور مدنظر 

قرار گیرد.
وی تأکید ک��رد:  اگر بتوانیم ارتباطات 
در راس��تای فرهن��گ،  م��ردم و تاریخ را 
برآورده کنی��م،  قطعًا در روند همکاریهای 

بیشتر مؤثر خواهد بود.
ش��هردار اصفهان گفت:  م��ا در حال 
احی��ای می��دان قدیمی عتی��ق در اطراف 
مس��جد جامع اصفهان هس��تیم و با ایجاد 
این میدان، مسجد جامع جان تازه ای پیدا 
می کن��د و ایتالیا می تواند در این حرکت 
اصفه��ان را یاری و ب��رای اجرای بخش 

هایی از آن سرمایه گذاری کند. 

اصفهان

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی ای��ران گفت: 66 
ط��رح پتروش��یمی در کش��ور در دس��ت 
اجراس��ت. عبدالحس��ین بیات، در حاشیه 
آیی��ن اختتامی��ه نخس��تین همای��ش ملی 
کارآفرینی دانش��گاه کاش��ان در گفتگو با 
ایرنا با اشاره به اینکه وضعیت پتروشیمی 
درکش��ور خوب و برنامه های توس��عه و 
تولید در جریان اس��ت، افزود: این طرحها 
که از برنامه های چهارم و پنجم توس��عه 
اس��ت، نیاز به اعتباری بالغ بر 46 میلیارد 
دالر س��رمایه گ��ذاری دارد. وی اظه��ار 
داشت: با اجرای این طرحها ظرفیت تولید 
آنها به 60 میلیون تن خواهد رسید. وی با 
اش��اره به اینکه برخی از این طرحها با 99 
درصد پیشرفت در حال اجرا است، افزود: 
برخی از این طرحها همچون »پتروشیمی 

مروارید عسلویه« به تولید رسیده و برخی 
همچون »اوره آمونیاک شش��م عسلویه« و 
»پتروش��یمی اروند« در منطقه ماهشهر در 
مرحل��ه پیش راه ان��دازی و دیگر طرحها 
نی��ز در مراحل اولی��ه پیگیری اس��ت. به 
گفته وی، این طرحها یا از مصوبات س��فر 
مق��ام معظم رهبری و س��فرهای اس��تانی 
ریاس��ت جمه��وری و هی��أت دولت و یا 
جزء برنامه های توس��عه اس��ت که خود 
صنعت پتروش��یمی برنامه ری��زی کرده و 
هم اینک در دس��ت اجرا اس��ت. بیات با 
اش��اره به اینکه عملیات اجرایی برخی از 
این طرحها هنوز شروع نشده است، افزود: 
این طرحها نیازمند جذب س��رمایه اس��ت 
که با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم تا 
سال 1993 اجرایی شوند و با بهره برداری 
از آنها ظرفیت تولید پتروش��یمی کشور به 

یکصد میلیون تن در س��ال برس��د. معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران درباره وضعیت صادرات 
صنعت پتروش��یمی هم گف��ت: در بخش 
صادرات، سیاس��تگذاری بر مبنای مازاد بر 
مصرف داخلی کش��ور است که در بخش 
متان��ول و پل��ی اتیلن ه��ا وضعیت عادی 
و در بخ��ش اوره هم که ص��ادرات کمی 
داشتیم. وی اضافه کرد: با به تولید رسیدن 
برخ��ی طرحهای��ی که امس��ال راه اندازی 
ش��د، در حال حاضر مازاد اوره داریم که 
با هماهنگی انجام ش��ده می کوش��یم یک 
میلی��ون تن اوره م��ازاد بر مصرف خود را 
ص��ادر کنیم. بی��ات اظهار داش��ت: برنامه 
ساالنه تولید پتروشیمی این است که به 38 
میلیون و 900 هزار تن در س��ال برسد که 

اکنون ما به این برنامه نزدیک هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران، ضعف بیمه 
فعاالن عرصه فرش و خالء تسهیالت مناسب 
را مهمترین چالشهای مقابل روی این صنعت 
عنوان کرد. به گزارش ایرنا، فیصل مرداس��ی 
در س��ومین جش��نواره فرش دستباف استان 
اصفهان با بیان اینکه مسائل حوزه فرش باید 
با تعامل میان فعاالن این بخش و متولیان امر، 
شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی شود، 
افزود: مش��کالت صنعت فرش به صورت 
مفصل با وزیر بازرگانی مطرح شده است تا 
برای تصمیم سازی در دولت ارائه شود. وی، 
ش��رایط بافندگان فرش را سخت عنوان کرد 
و گفت: برنامه های دولت برای پوشش بیمه 
خدمات درمانی بافندگان ابالغ و اعتباراتی نیز 

برای سال جاری و س��ال آتی در نظر گرفته 
شده اس��ت. مرداس��ی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواست در کمیسیون تلفیق و 
صحن علنی با توجه به مشکالت فعاالن حوزه 
فرش در بخش بافندگان، بودجه مورد نظر را 

تصویب کنند تا مشکالت رفع شود. وی اظهار 
داشت: در مرکز ملی فرش ایران، بازنگری در 
برنامه های دوره های قبلی و مهندسی مجدد 
برنامه ها با رویکرد حفظ منزلت فعاالن این 

صنعت آغاز شده است.

مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرستان شهرکرد زندگی سالم را در گرو 
نوش��یدن آب سالم دانس��ت و افزود: این 
مهم یکی از رس��التهای ش��رکتهای آب و 
فاضالب روس��تایی در جوامع روس��تایی 

است.
س��یاوش زمانی گف��ت: آب موجود 
در طبیع��ت به خودی خود س��الم اس��ت 
اما عوام��ل ثانویه در آلوده کردن آن نقش 
بسزایی دارند که باید جهت جلوگیری از 
ایجاد آلودگی آب آشامیدنی آن را کلرزنی 

کرد تا گندزایی شود.
زمان��ی بهتری��ن راه گندزدایی آبهای 
ش��رب را استفاده از دس��تگاههای کلرزن 
گازی عن��وان کرد و اف��زود: با نصب دو 
دستگاه کلرزن گازی دیگر در روستاهای 
س��ورک و قلع��ه ت��ک تع��داد کلرزنهای 
نصب ش��ده بر روی منابع آب آشامیدنی 
روس��تایی، به 35 دس��تگاه افزایش یافت 
که 86 درصد آب شرب مردم روستاهای 

این شهرستان توسط دستگاه کلرزن گازی 
گندزدایی می شود.

مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرس��تان ش��هرکرد جمعیت روس��تایی 
تحت پوش��ش این شهرس��تان را 99445 
نفر برش��مرد و گفت: ای��ن افراد در قالب 
2480 خانوار در 72 روستا ساکن هستند.

وی از مزایای گاز کلر و دستگاههای 
کل��رزن گازی به ارزان ب��ودن این گندزدا 
در مقایس��ه با پرکلرین، ازن و موارد دیگر 
اش��اره کرد و در ادامه گفت: دستگاههای 
کل��رزن گازی در تزری��ق گاز  کلر دقت 
بس��یار باالیی دارن��د ضمنًا تهی��ه آن نیز 

آسانتر است.

کاشان

شهرکرد

اصفهان
صنعت فرش با خالء بيمه و تسهيالت مناسب مواجه است
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شهرستانها



هشدار رئيس پليس آگاهی اصفهان نسبت به 
نظارت والدین بر رفتار فرزندان

رئیس پلی��س آگاهی اس��تان اصفهان 
با اش��اره ب��ه اینکه علمای جرم ش��ناس به 
والدین��ی که رفتار جنای��ی دارند و آنهایی 
ک��ه بر اعمال فرزندان خ��ود نظارت کافی 
ندارند، نمره یکسان می دهند، به خانواده ها 
نسبت به رفتار فرزندان هشدار داد. سرهنگ 
حس��ین حسین زاده در همایش مواد مخدر 
و راه های پیشگیری از آن در آران و بیدگل 
گفت: 90 درصد از معتادان نخستین تجربه 
خود را س��یگار دانس��تند و درص��د قابل 
توجهی از آنان نیز س��یگار کش��یدن را از 
والدین آموخته اند. وی تأکید کرد: فرزندان 
به رفتار بیش��تر از گفتار آنها توجه دارند و 
فرزندان قشنگ ترین زمان عمر خود را در 
مدارس می گذرانن��د و معلمی که در برابر 
دانش آموزان سیگار می کشد در واقع رفتار 
پرخطری انج��ام داده که فردای دانش آموز 
را تح��ت تأثی��ر ق��رار می دهد. س��رهنگ 
حس��ین زاده با اشاره به اینکه 77 درصد از 
معتادان عامل اصلی گرفتار ش��دن خود را 
دوستان می دانند و تعداد زیادی از آنها نیز 
والدین معتاد دارند، تصریح کرد: قدرت نه 
گفت��ن و ورزش از عمده راه های مقابله با 
این بالی خانمان س��وز است. وی ورزش 
کردن معلمان در فضای آموزش��ی را شیوه 
مؤث��ری در ترغیب دانش آموزان به ورزش 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: میزان تأثیر و 
بازدارندگی ورزش 98 درصد است چراکه 
ورزشکار می تواند تأثیر مثبتی در نزدیکان 
خ��ود بگذارد. رئیس پلیس آگاهی اس��تان 
اصفهان خواس��تار افزایش نق��ش معلمان 
در پیش��گیری و ش��یوع مواد مخدر شد و 
اف��زود: عرضه مواد مخ��در همواره وجود 
دارد ام��ا باید تقاضا در ای��ن زمینه کاهش 
یابد و آموزش و پرورش یکی از نهادهایی 
اس��ت که مس��ئولیت س��نگینی در این امر 

دارد و می توان��د نق��ش پررنگی را در این 
راستا ایفا کند. وی یادآور شد: مواد مخدر 
بالی خطرناکی اس��ت که فرهنگ لغت نیز 
از تعری��ف آن ناتوان اس��ت و برخی مواد 
مخ��در صنعتی ب��ه گونه ای هس��تند که با 
ی��ک بار مصرف، فرد هرگ��ز قادر به ترک 
آن نیس��ت. سرهنگ حسین زاده با اشاره به 
س��خن مقام معظم رهبری مبن��ی بر اینکه 
ایران پیشروترین ملت ها در مبارزه با مواد 
مخدر است، تصریح کرد: شهرستان آران و 
بیدگل نیز یکی از مناطقی اس��ت که مردم 
آن در ای��ن زمینه همکاری چش��مگیری با 
پلیس دارند. وی مذهب، مطالعه، طبیعت، 
ورزش و هن��ر را پنج اصل زندگی س��الم 
خواند و گف��ت: در زمینه ه��ای بزهکاری 
خانواده های نابس��امان بیش��تر در معرض 
خطر هس��تند. رئیس پلیس آگاهی اس��تان 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: تع��داد معتادان 
واقع��ی ب��ا توجه به ب��اال بودن رقم س��یاه 
بزهکاری قابل دسترس��ی کمتری اس��ت و 
هم��ان طور که فعالیت بانوان در زمینه های 
مختلف اجتماعی افزایش یافته، آسیب های 
زندگی زنان نیز بیش��تر ش��ده اس��ت.وی 
چاق��ی، جوش های ریز قرم��ز رنگ روی 
ب��دن، کش��یدگی عضل��ه، لرزش دس��ت، 
پرخاشگری و عصبانیت را برخی از عوامل 
شناخت اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و کرم 
شدن سفیده چشم، الغری و رنگ پریدگی 
را از نش��انه های اعتیاد به مواد مخدر سنتی 
عنوان کرد. وی تج��ارت مواد مخدر پس 
از تجارت سالح پرسودترین تجارت های 
غیرقانون��ی ذکر کرد و یادآور ش��د: وجود 
پاسگاه های فراوان در مرز 2 هزار کیلومتری 
ایران با کشورهای پاکستان و افغانستان که 
بزرگترین تولیدکنن��دگان مواد دخانی دنیا 

هستند از اقدامات پیشگیرانه است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان 
اعالم کرد: عناصر فریب خورده گروهک در 
صورتی که به صورت خود معرف یا با معرفی 
معتمدان و ریش سفیدان منطقه خود را تسلیم 
کنند از هر گونه مجازات معافند و می توانند 
در آغوش جامعه و خانواده خود زندگی کنند.
حجت االس��الم ابراهیم حمیدی با اعالم این 
خبر و با تبریک ای��ن پیروزی بزرگ به همه 
مردم شیعه و سنی و تشکر از وزارت محترم 
اطالعات و س��ربازان گمنام امام زمان )عج(، 
تصریح کرد: برای اطمینان خاطر امت اسالمی 
اعالم می کنم به محض تکمیل پرونده قضایی 
و عدم نیاز اطالعاتی ب��ه این مصداق بارز و 
آشکار محارب و مفس��د فی االرض حدود 
الهی درباره وی و دیگر اعضای این گروهک 

مزدور اجرا خواهد شد.
 وی گف��ت: نظ��ام مق��دس جمهوری 
اس��المی از موضع اقتدار و ق��درت به همه 
فریب خوردگان و اغفال شدگان اعالم می کند 
آغوش این نظام مقدس برای پذیرش توابین 
باز اس��ت لذا دس��تگاههای امنیتی و انتظامی 
اس��تان در چارچوب حدود اله��ی و قوانین 
موضوعه آماده اند تا تقاضای نادمین و توابین 
را در دس��تور کار خود قرار داده با متقاضیان 
به بازگشت به آغوش ملت با رأفت اسالمی 
برخورد کنند.حمیدی اعالم کرد: فرصت توبه 
برای محاربان تا قبل از دستگیری است زیرا 
پس از گرفتار شدن آنها هیچ گونه راهی برای 
پذی��رش توبه آنها وجود ندارد و حدود الهی 
بدون هیچ گونه چشم پوشی در مورد آنها اجرا 

خواهد شد.
ــر فریب خورده از فرصت هفته  عناص

وحدت بهره بگیرند 
و  سیس��تان  دادگس��تری  کل  رئی��س 
بلوچس��تان اف��زود: امی��دوارم عناصر فریب 
خورده گروهک از فرصت زمانی کنونی و به 
ویژه ایام هفته وحدت و میالد پیامبر رحمت 
و عطوفت استفاده کرده و تا دیر نشده خود را 
به نیروهای اطالعاتی و امنیتی استان معرفی 
و با اخذ امان نامه برای همیش��ه در سایه مهر 
نظام جمهوری اسالمی به زندگی روزمره خود 
پرداخته و جهت عمران و آبادی کشور خود 
تالش کنند. به گزارش مهر، وی یادآور ش��د: 
بی تردید تقارن این حادثه و انتشار این خبر 
در آستانه آغاز هفته وحدت و والدت پیامبر 
اکرم )ص( و در آستانه سالروز آغاز امامت و 

والیت حضرت ولیعصر )عج( بیانگر این نکته 
اس��ت که این پیروزی بزرگ از الطاف الهی 
برای مردم ش��هید پرور ایران اس��المی است 
و هدیه ای اس��ت که به پاس حضور آگاهانه 
و لبیک کم نظیر مردم بصیر و س��ربلند ایران 
اسالمی پس از خلق حماسه های با شکوهی 
همچون 9 دی و 22 بهمن پشتیبانی این امت 
بزرگ از مقام والیت اعطاء ش��د. وی با بیان 
اینکه، با انتش��ار خبر دس��تگیری عبدالمالک 
ریگی موجی از شادی و شعف سراسر کشور 
را فرا گرفت، تأکید کرد: این واقعه از س��وی 
دیگر توانایی و اقتدار نیروهای امنیتی کشورمان 
را به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری را 
بر تاریخ پر افتخار میهمن اسالمی مان افزود 
و این اقتدار و پیروزی مهمی اس��ت که حتی 
دش��منان دیرینه این مرز و بوم و رسانه های 
وابسته به آنان را نیز مات و مبهوت و مجبور به 
اعتراف به تسلط نهادهای اطالعاتی ما بر امور 
جاری در سطح منطقه کرد.حمیدی همچنین 
گفت: ریگی و گروهک تروریستی اش بارها 
اقدام به کش��تار و قتل عام مردم شرق کشور 
کرده و پس از هر اقدام تروریستی در منطقه با 
حمایت سرویس های جاسوسی و اطالعاتی 
غرب خصوصاً امریکا و انگلیس متواری شده  

و جان سالم به در می برد. 
حجت االس��الم حمیدی یادآور ش��د: 
عبدالمال��ک ریگی که به اق��رار و اعتراف 
صریح همدس��تان دس��تگیر ش��ده اش در 
س��الهای قب��ل در چه��ار راه رس��ولی به 
مش��روب و سی دی فروشی قاچاقی روی 
آورده ب��ود اقدامات مجرمان��ه خود را از 
طراحی نقش��ه سرقت مس��لحانه بانک در 
هم��ان منطقه آغاز، پ��س از آن عده ای را 
اغف��ال و ب��ه دور خود جمع ک��رده، رفته 
رفته دس��ت به جنایات مهمی علیه مردم و 
نیروه��ای نظامی و انتظامی زده با گروگان 
گی��ری و اخ��اذی از مردم و کس��به بازار 
اوضاع مالی گروه را بهبود می بخشد و با 
سوء اس��تفاده از تنوع قومی و مذهبی و با 
ادعای تالش ب��رای خدمت به مردم بلوچ 
و احقاق حقوق اهل س��نت ضمن تالش 
برای فریب اف��کار عمومی، موذیانه، خود 
را ب��ه اردوگاه امریکا و انگلیس نزدیک و 
از حمایت های دشمنان انقالب اسالمی و 
س��رویس های جاسوسی و اطالعاتی آنان 

در منطقه برخوردار می شود.

سرعت کم در رانندگی با دالیل قانع کننده
ای��ن روزها رانندگی تبدیل به یکی از 
اجزای الینفک زندگی هر ش��خص شده 
اس��ت، به طوری که اگر این قسمت را از 
زندگی هر ش��خصی جدا سازند، به طور 
یقین با س��ختی هایی روبه رو می ش��ود. 
چرا که زندگی بدون اتومبیل برای انس��ان 
عصر امروز بی معناس��ت! رانندگی کردن 
ب��ه خص��وص در خیابانه��ای ش��لوغ و 
پرترافیک و به ویژه با وجود آلودگی زیاد 
هوا کاری بس دش��وار اس��ت ک��ه نیاز به 
ترفندها و ریزه کاریهایی جهت لذت بردن 
از آن دارد. بس��یاری از رانندگان با اینکه 
هیچ عجله ای در رسیدن به مقصد ندارند، 

باز هم با س��رعت می رانند. 
این امر باعث استرس زا شدن 
رانندگی برای ایش��ان شده و 
لذت رانندگی را با این کار از 
ناگفته  )البته  می دهند.  دست 
نماند رانندگی با س��رعت باال 
لذتی غی��ر قابل توصیف دارد 
اما در جایی که بتوان سرعت 
گرف��ت و نه در میان انس��انها 
و اتومبیله��ا!( همچنین عالوه 
بر اینکه ش��اید متحمل ضرر 
و زی��ان مالی ش��وند با جان 
باید  مردم هم بازی می کنند. 
دقت کنیم اگر زمان رسیدن به 
مقصد با س��رعت 50 کیلومتر 
در س��اعت، 30 دقیقه است، 

هی��چ وقت ب��ا س��رعت 100 کیلومتر در 
س��اعت 15 دقیقه نیس��ت بلکه بین 20 تا 
25 دقیقه است که دالیل مختلفی دارد که 
جای بحث آن نیس��ت. در اینجا به 6 دلیل 
برای اینکه آرام و با س��رعت پایین برانیم 

اشاره می کنیم:
ــر: هربار  ــوخت کمت ــرف س 1- مص
ترمز گرفتن و از س��رعت کاستن و دوباره 
س��رعت گرفتن باعث مصرف س��وخت 
بیشتری نسبت به زمانی که با سرعت ثابت 

می رانیم می شود.
ــردم: رانندگی با  ــان م ــظ ج 2 - حف
س��رعت باال می تواند تهدی��دی برای جان 
مردم و همچنین خود راننده باش��د. جالب 
اینجاست که براساس تحقیقات، رانندگی 
با سرعت تقریبی 55 کیلومتر در ساعت دو 
برابر ش��انس مرگ یک شخص را در برابر 
45 کیلومتر در ساعت دارد )اختالف فقط 
10 کیلومتر است(. با سرعت باال رانندگی 
کردن ش��اید چند دقیقه ای ما را سریعتر به 

مقصد برس��اند اما می تواند ب��ه اندازه یک 
پلک به هم زدن بین مرگ و زندگی فاصله 

ایجاد کند.
ــت ؟! اکثر  ــی در وق ــه جوی 3- صرف
اوقات هنگامی که خیال می کنیم رانندگی 
با س��رعت باال می تواند باعث صرفه جویی 
در وقت شود، می فهمیم اینطور هم نیست. 
عدم توانای��ی در تصمیم گیری به موقع به 
دلیل سرعت باال و وجود استرس می تواند 
عاملی شود تا دقیقاً ورودی یک بزرگراه را 
رد ک��رده و پس از ط��ی چند متر که دیگر 
راه برگشتی نیست بفهمیم! و یا اینکه یک 
تصادف بس��یار کوچک شاید باعث اتالف 

وقتی قابل توجه شود.
4 - کاهش استرس: همیشه برخورد 
آن��ی و غیرمنتظره با رویدادها و مس��ائل، 
چ��ه خوب و چه بد باعث ایجاد اس��ترس 
می ش��ود. این اس��ترس می توان��د عواقبی 
وخیم به دنبال داش��ته باشد که بعدها خود 
را نش��ان می دهد. چرا بعضی از افراد پس 
از رانندگی و یا حین رانندگی بسیار اخمو 
و ترش��رو هستند و یا اینکه حالت تدافعی 

دارند؟ این به خاطر وجود استرس است.
5- لذت بردن از رانندگی: با سرعت 
پایین رانندگی کردن می تواند فرصت دیدن 
مناظر زیب��ا را به ما هدیه دهد. همچنین با 
توج��ه به اینکه هیچ گونه استرس��ی ایجاد 
نمی ش��ود، می تواند فرصت��ی برای تفکر و 

تصمیم گیری باشد.
ــی: تمرکز در  ــز در رانندگ 6- تمرک
انج��ام دادن کارهای روزان��ه، خود باعث 
ایجاد آرامش می شود؛ چرا که فرد اطمینان 
پیدا می کن��د کارهای خود را درس��ت و 

بدون غلط انجام داده اس��ت. رانندگی نیز 
یکی از کارهای روزانه اغلب ما اس��ت که 
اگر با دقت و تمرکز انجام ش��ود نه تنها از 
جرای��م مختلف جلوگی��ری می کند بلکه 
باعث به وجود آمدن احس��اس مفید بودن 

در فرد می شود.
ح��ال ف��رض کنی��م می خواهیم یک 
رانندگی لذت بخش را شروع کنیم. در اینجا 
به چند مورد که می تواند لذت رانندگی را 

بیش از پیش افزایش دهد اشاره می کنیم:
- گوش دادن به موسیقی آرام بخش

- بی توجهی به رانندگان دیگر: نه به 
این معنا که خیاب��ان را از آن خود بدانیم. 
منظور این اس��ت که مثاًل اگر 
کس��ی ما را اذیت کرد، اصاًل 
اهمیت ندهیم. با خود بگوییم 
»آیا با من برخورد کرد؟« )نه( 
پس به راه خ��ود ادامه دهیم. 
)همچنین در مورد کسانی که 
خیلی زود تحت تأثیر س��ایر 

رانندگان قرار می گیرند.(
- زودتر راه بیفتیم: شاید 
یکی از دالیلی که بعضی افراد 
با سرعت باال رانندگی می کنند 
این است که دیرشان شده. پس 
اگر فقط چند دقیقه زودتر راه 
بیفتیم، دیگر نیازی به س��ریع 

راندن نیست.
- از سمت راست حرکت 
ــم: اگر س��رعت ما نس��بت ب��ه دیگر  کنی
رانندگان پرسرعت پایینتر است، دقت کنیم 

که از سمت راست حرکت کنیم.
- فکر کنیم: حین رانندگی همان طور 
که اش��اره ش��د، می توان به مسائل روزانه 

فکر کرده و یا ایده پردازی کنیم.
- آرامش خود را در همه موارد حفظ 
کنیم: در برخورد با هر مشکلی - مثاًل پیش 
آمد مش��کلی برای خودرو - خونس��ردی 
خود را حفظ کرده و سعی کنیم از عصبانی 

شدن خودداری کنیم.
ــراه صحبت نکنیم: این  - با تلفن هم
یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ آرامش 
حین رانندگی اس��ت. چ��را که صحبت با 
موبایل نه تنها تمرکز فرد را به هم می زند، 
گاهاً موجب آش��فتگی و از دس��ت رفتن 
آرامش می شود که از پیامدهای خطرناک 

آن تصادفات است.
                      تنظیم برای زاینده رود
                         سپیده نصراصفهانی

حوادثسر خط

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/27

شماره: 881226 ک 105
چون آقای اقبال رضوی فرزند گشتی شکایتی علیه آقای علی دوست اهل افغانستان مبنی بر ضرب و  جرح عمدی 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 1226/88 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/1/22 ساعت 
10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.16982/ م الف  
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1268/88 ح 14
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/2/8 ساعت 11 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- مجید گلچین 2- میمنت رشیدی 3- محمد رجبی الواری 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم 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 دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 16732/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/12/1

شماره: 5106/88
خانم سکینه نادری آدرگانی دارای شناسنامه شماره 6-002675-541 به شرح دادخواست به کالسه 5106/88 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداهلل کریمیان نوکابادی بشناسنامه 
31623 در تاریخ 1388/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

یک پسر و دو دختر و یک عیال به نامهای ذیل:
1- جواد کریمیان نوکابادی ش.ش 10288 )پسر متوفی(
2- آمنه کریمیان نوکابادی ش.ش 60165 )دختر متوفی(

3- مریم کریمیان نوکابادی ش.ش 60164 )دختر متوفی(
4- سکینه نادری آدرگانی ش.ش 6-002675-541 )عیال متوفی( و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.17081/ م الف
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1742/85 ح/14

شماره دادنامه: 85/12/15-2986
مرجع رسیدگی: شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد شیخ صدوق جنوبی 

خواندگان: 1 – علی کریمی مجهول المکان 2 – سعید وحدت پور مجهول المکان 3 – حسن شیرانی خیام کوچه 
ناژوان، کوچه یاسمن، پالک 74، جنب حمام

خواسته: مطالبه
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان بطرفیت 1- آقای علی کریمی 2- آقای سعید وحدت 
پور 3- آقای حسن شیرانی بخواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه هفت فقره سفته 
مدرکیه پیوست دادخواست و خسارات هزینه دادرسی تأخیر تأدیه نظر به بقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت 

بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی 
بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستنداً دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون  و پانصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته – 1/176/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص 
تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 85/2/18 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید 
رأی صادره نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم با توجه به اقرار آنان قطعی است و نسبت به خوانده ردیف دوم 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 16711/ م الف
عبدالهی - رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی ابالغ

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه در کالسه پرونده 433/88 ح/ 9 محکوم له شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه با وکالت 
بهروز برخشان به نشانی اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، روبروی دبیرستان سمیه، پالک 496 محکوم علیه بنیاد 
جهانی حضرت ولی عصر )عج( 2- مجتبی فهامی 3- محمدرضا برقی همگی مجهول المکان به موجب دادنامه غیابی 
شماره 8809970350900938 مورخ 88/8/26 دادگاه عمومی اصفهان شعبه نهم حقوقی محکوم علیهم محکومند 
به صورت قضائی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
بیست و سه میلیون و سیزده هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی از تاریخ سررسید چکها در حق محکوم له. بعالوه 
پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق االجرا، مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای 
احکام یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد که محکوم علیه مجهول المکان 

در فرجه ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود استفاده نماید. 17218/ م الف
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501475
شماره پرونده: 8809980362601113

شماره بایگانی شعبه: 880842
تاریخ تنظیم: 1388/10/24

شاکی: خانم مریم عزیزی به نشانی بهارستان، فاز 3، جنب مهدکودک شبنم، پالک 9   
متهم:آقای یعقوب ولدی به نشانی فعالً مجهول المکان

اتهام ها: 1 – فروش مال غیر  2 – تهدید  
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهم متواری یعقوب ولدی فرزند یوسف دایر بر فروش مال غیر )فروش غیرمجاز یک دستگاه 
اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی ایران 44-871 ه 79 به شخص غیر(، از توجه به مفاد قسمتی از کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکیه و مالحظه مستندات ابرازی از سوی مشارالیها که 
داللت بر مالکیت نامبرده بعلت خودروی موضوع شکایت دارد و با التفات به اظهارات خریدار اتومبیل یاد شده )آقای 
کاوه خدایار( و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا )منتشره در روزنامه 
اصفهان امروز به شماره 834-88/6/9( و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق جراید )که آگهی احضار وی 
نیز در روزنامه اصفهان امروز به شماره 913-88/9/17 درج گردیده است( در جلسه دادرسی مورخ 88/10/21 این 
دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز 
و مسلم می باشد دادگاه مستنداً به ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر  با عنایت به مفاد رأی وحدت 
رویه شماره 594 – 73/9/1 هیأت محترم دیوان عمومی دیوانعالی کشور در اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشا – اختالس و کالهبرداری متهم را به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 65/000/000 
ریال )معادل وجوه ماخوذه( به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. ضمناً نظر به اینکه حسب گزارش 
مرجع انتظامی، اتومبیل موضوع شکایت شاکیه از تصرف متصرف آن خارج و به وی مسترد گردیده است لذا الزام 
متهم به رد مال منتفی است. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
می باش��د. در خصوص آن قسمت از کیفرخواست صادره علیه متهم یاد شده دائر بر تهدید، با عنایت به مجموع 
تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده نظر به فقدان دالیل اثباتی کافی لذا از این حیث اتهامی متوجه متهم نیست 
دادگاه ضمن رد این قسمت از کیفرخواست مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت 
نامبرده صادر و اعالم می دارد رأی صادره در این قسمت ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان است. 16814/ م الف
خ چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی - رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

شماره 222             جدول

افقی:
شهر خوزس��تان با چاههای نفت بسیار- قاب 

و چهارچوب
اشک چشم- حیوان نجیب- چرخی که هرگز 
از حرکت باز نمی ایستد و دیده هم نمی شود

باالترین اختیار- سمی- متاع نجار
تلخ- شریک- خوف و وحشت داشتن- بعضی 

نمکها دارند
تابلوی بازدارنده- آزاد- بخشی از کاشان

خالق االکسیر- راز- افسوس گفتن
جذام- فلز- سرشماری

هنوز نیامده- تجارت و بده بستان- شهر بی در 
و دروازده و بلبشوی ضرب المثلی

قات��ل امام محمد باقر- مش��کین ش��هر قدیم- 
رعایت کردنی در صف

خی��االت واهی- گوهر- به ه��در رفته و تلف 
شده

آغاز- خشک مزاج- شهیر
دریا- ش��هر تشنه فریب- خو گرفتن و دوست 

داشتن- طایفه ایرانی
ع��دل- رمان آنتوان چخوف- با آن زنده ایم و 

بدون آن مرده
فینال- چندین رأی- کشور علم و فالسفه

کتاب فدریکو گارس��یا لورکا- و این هم رمان 
جاودانه لئون تولستوی روسی.

عمودی:
ماساژ- نوشیدنی

نوعی اتومبیل- اخوی در هم - زبردست
بزه- اثر دلپذیر فدریکو گارسیا لورکا- تله

بله روس��ی- از نامهای یزدان بی همتا- شاهی 
که به خاطر او رستم سهراب را کشت- حرف 

انتخاب

هم در باغ اس��ت و هم در سفره هفت سین- 
تقوی و پرهیزکاری- کتاب هرمان ملویل

گل همیشه بهار- صدای درد- آتش قرآنی
قبض انجمن- مدتی طوالنی- س��خن گفتن
غروب- مقاومت و پایداری کردن- کیس و 

چین
رم��ان تئ��ودور داستایوفس��کی و فیلم اکیرو 
کوراس��اوا- موش خرما- بازیک��ن آلمانی تیم 

چلسی
 پشت س��ر- ورق کاغذ- مخترع موتور برق از 

یوگسالوی
 کس��ی که اولین موش��ک را اختراع کرد- دنبه 

مصرف شده- مستمند و ندار
 دخت��ر رش��تی- فیل��م داری��وش مهرجوئی-      

بارکش شهری- درخت جدول
 شکلک درآوردن- نصف قیمت- خوشگوار

 بش��قاب ب��زرگ یا دیس پلو- چپ��اول و یغما     
کردن- تیم فوتبال بندر انزلی در لیگ برتر

 بانی هندس��ه تحلیلی و کاش��ف انکسار نور- 
پایتخت کشور آلبانی.
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عناصر ریگی تسليم شوند، از مجازات معافند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جامعه



     سپیده نصراصفهانی 
اینک��ه آدم از کجا ش��روع میکنه و به 
کج��ا میرس��ه چیزیه ک��ه اغل��ب وقتی به 
آخر خط می رس��یم به��ش فکر می کنیم. 
می خوایم بدونیم چی��کار کردیم، از کجا 
ش��روع کردیم و چ��ه اتفاقاتی افتاده که به 

اینجا رسیدیم....
نمون��ش دریا 22 س��اله اس که خیلی 
دیر متوجه اشتباهش شد. خودش میگه: در 
طول دوره دانشگاه، تقریباً سالهای اول بودم 
که رابطم با یکی از همکالسیام زیاد شد و 
صمیمی شدیم. کم کم این صمیمیت اونقدر 
پیش رفت که تمام س��اعت های بودنمون 
در دانشگاه رو باهم می گذروندیم و زیاد 
طول نکش��ید که از اینم فراتر رفتیم. حتی 
توی خونه هم ساعت ها تلفن به دست، با 
هم حرف میزدیم و از همه کارای همدیگه 
دقیقاً سر وقت باخبر می شدیم. هردومون 
به هم وابس��ته بودیم، ولی من خیلی بیشتر 
از دوستم بهش احس��اس نیاز می کردم و 
جالب اینکه در این حین، هیچ تالشی هم 
واس��ه کمتر شدن این نیاز و متکی شدن به 
خودم نمی کردم... همکالسیای دیگه مون 
که رابطه من و دوستمو از نزدیک میدیدن 
بارها بهمون تذکر داده بودن و حتی بیشتر 
به من؛ آخه حتی وقتایی که دوستم به دلیل 
مش��کلی نمی تونس��ت بیاد دانش��گاه منم 
نمیرفتم و وقتی هم بود و مثاًل کاری داشت 
و نمی تونست وقتای استراحت از کالس 
بیاد بیرون، اگر دوستای دیگم بهم پیشنهاد 
میدادن بریم بی��رون یه چیزی بخوریم من 
اصاًل قبول نمی کردم. چون بدون دوس��تم 
چیزی از گلوم پایین نمی رفت و واقعاً هم 
همی��ن بود! تعطیلی های آخر هفته برامون 
مصیبت بود و تعطیالت نوروز و تابستون 
هم دیگه گفتنی نیس��ت... هی��چ کدوم از 
تعطیالت برای من طعم راحتی و خوش��ی 
نداش��ت و هیچی ازش نمی فهمیدم. فقط 
به رفتن به دانش��گاه و دیدن دوس��تم فکر 
می ک��ردم و ای��ن روال اونق��در ادامه پیدا 

ک��رد تا تمام زندگی من��و طی کمتر از یک 
ماه دگرگون کرد! درس��مون که تموم شد 
کل��ی برنامه ریزی کردیم که باهم یه کاری 
پیدا کنیم و با هم بریم کالس��ای متفرقه و 
با هم برای کنکور ارشد درس بخونیم و... 
اما فقط یک ماه از تموم ش��دن درس��مون 
گذش��ته بود که دوستم ازدواج کرد. از یک 
ماه قبل از ازدواجش ک��ه برو بیای زیادی 
داش��تن گرفته ت��ا دقیقاً چهار م��اه بعد از 
اون من اصاًل زندگی نکردم... ش��ده بودم 
مرده متحرکی که همه زندگی ش��و یه باره 
از دس��ت داده بود. اخالق دوستم در طی 
همون مدت کوتاه خیلی عوض ش��د و به 
تعبی��ر خودش چیزای��ی از زندگی دیده و 
فهمیده بود که من اونارو درک نمی کردم.... 
خالص��ه که بع��د از ازدواجش 4 ماه طول 
کش��ید تا م��ن یه کم، فقط ی��ه کم خودمو 
پی��دا کنم ولی این چهار ماه دقیقاً برای من 
اندازه چهارس��ال طول کشید و تک به تک 
دقایقش طوالنی و کس��ل و خسته کننده و 
همراه با گری��ه و ناراحتی بود. بعد از اون 
مدت متوجه اش��تباهم شدم. اشتباه بزرگی 
که هرچن��د دیر فهمیدمش ول��ی بازم جا 
برای جبران��ش بود... عش��قی رو که باید 
به خدای خودم می داش��تم نسبت به کس 
دیگه ای تجربه کرده بودم و اشتباهم همین 
ب��ود که هرکس��ی رو جای خ��ودش نگه 
نداش��ته بودم. برای من همه دنیا یه طرف 
بود و دوس��تم یه طرف دیگه... بعد از اون 
مدت، کم کم جایگاه هرکس و به خصوص 
خدای خودم که بیشترین محبت رو در دلم 
داش��ت واسم مشخص شد و تونستم فقط 
کمی آروم تر بش��م... هنوزم دوستش دارم 
و بهش احساس وابستگی می کنم، هنوزم 
وقتی ازش بی خبر باش��م سردرگمم اما با 
چند ماه قبل خیلی فرق کرده. االن س��عی 
ک��ردم بفهمم که هرکس��ی در زندگی من 
جایگاه خاص خودش��و داره و کس��ی که 
باید پرس��تیده بش��ه فقط خالقمه و نه هیچ 

کس دیگه!

Pilea Cadieri :نام علمی
Urticaceae :نام تیره

Aluminium Plant :نام انگلیسی
خصوصیات: همیشه س��بز، ارتفاع 30 
س��انتیمتر و دارای برگهای بیضی ش��کل 
نوک تیز با نقش خاکستری و سریع الرشد، 
ارزان قیمت و کم توقع است. ساقه گل دهنده 
آن ظریف و در تابس��تان می رویند و گلها 
کوچک و سفید و مجتمع هستند. مناسب 
کاشت گروهی و س��بدهای آویزان است. 
حذف جوانه های انتهایی برای پر پش��ت 

شدن گیاه الزم است.
نور: نور مالیم و غیر مستقیم

ــا: تابستان )21 درجه( و در زمستان  دم
)15 درجه( اگر حرارت پایین آمد آبیاری را 

برای جلوگیری از بیماری متوقف کنید.
آبیاری: تابس��تان 3-2 ب��ار در هفته و 
در زمس��تان 1 بار در هفته و س��طح خاک 

همیشه مرطوب باشد.
ــی: تابس��تان ه��ر روز و در  غبارپاش
زمس��تان هفته ای 1 بار. نباید قطرات آب 
روی برگه��ا بمان��د. گیاه رطوبت پس��ند 

است.
خاک: 3 قس��مت خ��اک لیمونی با 1 
قسمت پیت و خاک باغچه، ماسه و تورب 

و دوستدار خاک قلیایی.
کوددهی: 3 گرم در لیتر هر 2 هفته 1 بار 

از فروردین تا مهر ماه.
ازدیاد: کاش��ت قلمه س��اقه در اواخر 
زمس��تان ی��ا اوایل به��ار به ط��ول 8-12 
سانتیمتر در حرارت 21-18 درجه، تقسیم 

بوته در بهار.
ــان: برگه��ای جدید  ــوارض و درم ع
کوچک هس��تند که در اثر تراکم ریشه ها 
و عدم تغذیه مناس��ب است. برگها سقوط 
می کند که در اثر تشنگی گیاه است. برگها 
سیاه شده و می ریزند که در اثر سردی هوا 
است. لکه های س��وخته روی برگها در اثر 
مواد براق کننده و نور شدید آفتاب است. 
کلیه اندام های گیاه در حال افتادن و تلف 
شدن است که در اثر یخزدگی گیاه است. 
س��اقه ها دراز و منحرف و فاصله 2 برگ 
زیاد می ش��ود که در اثر کمبود نور و قطع 

نکردن نوک ساقه ها است.
نکته: در بهار از ش��اخه های منحرف 
و دراز قلم��ه بگیرید و با قطع جوانه های 
انتهای��ی، جوانه جانبی بیدار ش��ده و گیاه 
پرپش��ت تولید می ش��ود. در شبهای سرد 
زمستان گیاه را بین پرده و پنجره محبوس 
نکنید، تماس با شیش��ه های س��رد باعث 

یخزدگی و سرد شدن گیاه می شود.

مواد الزم: 
سینه مرغ :)نیم کیلو( به صورت فیله 

پیاز:1 عدد
قارچ:250 گرم 

سیب زمینی یا چیپس:2 عدد 
خام��ه: 6 قاش��ق غ��ذا خوری )یا س��س 

گوجه فرنگی( 
فلفل سبز دلمه: 1 عدد 

کره: 100 گرم 
نمک و فلفل: به مقدار الزم 

روغن برای سرخ کردن: به مقدار الزم 
طرز تهیه: 

فیل��ه م��رغ را به صورت رش��ته های 

باریک بریده با پیاز خالل شده خوب سرخ 
می کنیم و با فلفل سبز که آن را هم به صورت 
خ��الل خرد کرده ایم تفت می دهیم، نمک 
و فلف��ل و ادویه را افزوده با یک لیوان آب 
می گذاریم تا چند جوش بزند سپس خامه 
را اضافه کرده، از روی حرارت برمی داریم 
و خ��وب ه��م می زنی��م و در آخر پس از 
کشیدن غذا در ظرف مورد نظر خالل های 
سیب زمینی را روی آن می پاشیم و صرف 
می کنیم. س��یب زمینی برای بیف و چیکن 
استروگانف بس��یار نازک خالل می شود. 
می توانیم سس س��فید و خامه را مخلوط 

کرده به عنوان سس روی غذا بریزیم.

گوردون براون نخس��ت وزیر انگلیس 
س��رانجام پس از گذش��ت بیش از نیم قرن 
از اعزام اجباری ده ها هزار کودک انگلیسی 
به مس��تعمرات بریتانیا از سوی دولت این 
کش��ور از قربانی��ان و خانواده ه��ای آنان 
عذرخواه��ی می کن��د. به گ��زارش ایرنا، 
نخس��ت وزی��ر انگلیس طی س��خنانی در 
مجلس عوام این کش��ور نسبت به تحمیل 
رن��ج و عذاب فراوان ب��ه حدود 150 هزار 
کودک انگلیس��ی طی دهه های 1920-1960 
رس��ماً عذرخواهی کرد. این برای نخستین 
بار اس��ت که ب��ه رغم درخواس��ت تعداد 
زی��ادی از قربانی��ان و خانواده ه��ای آنان، 
دولت انگلیس حاضر ش��ده است سرانجام 
عذرخواهی کند. بر اساس طرح دولت های 
وق��ت انگلیس ب��ا عنوان »برنام��ه کودکان 
مهاجر« که حدود 50 س��ال پیش لغو شد، 
این کش��ور ک��ودکان فقیر انگلیس��ی را به 
اجب��ار و برای به اصطالح »زندگی بهتر« به 

مستعمرات بریتانیا به ویژه استرالیا و کانادا 
می فرستاد. بر اساس این گزارش، بسیاری 
از ای��ن کودکان در نهایت مجبور به کار در 
مزارع یا کارخانه ها می شدند و بسیاری از 
آن مورد سوءاستفاده نیز قرار می گرفتند. به 
این کودکان که هنگام اعزام به خارج عمدتًا 
بین 3 تا 14 س��ال سن داشتند گفته می شد 
که اعضای خانواده هایش��ان مرده اند ولی 
بعداً معلوم ش��د که بس��یاری از آنان دارای 
خان��واده و بس��تگانی در انگلیس بوده اند. 
برخی از کودکان آس��یب دیده از این طرح 
ش��رم آور، از اس��ترالیا به لندن آمده اند تا 
ش��خصاً عذرخواهی دول��ت انگلیس را از 
نزدیک شاهد باش��ند. چند تن از این افراد 
ک��ه در حال حاضر حدود 60 تا 70 س��ال 
سن دارند در گفتگو با رسانه های انگلیس 
ضمن ابراز خرسندی نسبی از عذرخواهی 
دولت، از اینکه این اقدام بس��یار دیرهنگام 

انجام می شود، ابراز تأسف کردند. 

زنان حسودترند یا مردان؟

گلخانه من

آشپزخانه من

   کهتری
ن�ه ت�ن�ها س�اخ�ت�ار مغز زنان و مردان 
با یکدیگر متفاوت اس��ت، بلکه م�ردان و 
زنان از مغزشان به ط�رز م��تفاوتی استفاده 
می کنند. در مغز زنان اتصاالت و ارتباطات 
بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود 
داش�ته ک�ه ب�ه آن��ها این  توانایی را می دهد 
تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان 
برخوردار باش��ند. از طرف دیگر در مردان 
ارتب���اط کمتری بین دو نیمکره مغزش��ان 
وجود داشته و به آنها این قابلیت را می دهد 
تا دارای مهارت بیش��تری در اس��تداللهای 
انتزاعی و هوش دیداری- فضایی باش��ند. 
بیش��تر عادات م��ردان و زن��ان را می توان 
توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد. 
ب�ا وجود آنکه ش��رایط زندگی تغییر کرده 
ب��از هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه 
بیولوژیکی خ�ود پی�روی کنن�د.  م�ردان ق�ادر 
هست�ند ت��ا مسیر حرکت خود را به خاطر 
بسپارندزی�را در گذشته مردان باید ش�ک�ار 
خ�ود را ردی�اب�ی ک�رده، آن را گ�رفت��ه و 
ب�ه خ�ان��ه باز میگرداندند؛ در حالی که زنان 
دارای دید محیطی بهتری هستند که ب�ه آن�ها 
کمک می کند اتفاقات پیرامون م�ن�زل خ�ود 
را زی�ر ن�ظ�ر گ�رف�ت�ه و خ�ط�ر در ح�ال 
ن�زدی�ک شدن به خانه را شن�اسایی کنند. 
م�غز م��ردان برای شکار کردن برنامه ریزی 
ش��ده که ح�وزه دید مح��دود و ب�اری�ک 
آن�ها را توج�ی�ه می کند ام�ا م�غ�ز زن�ان 
ق�ادر اس�ت دام�ن�ه اط�العات وسی�عتری 
را رمزگش��ایی کن��د. مردان و زن��ان دارای 
حس حس��ادت یکسان بوده اما مردان بهتر 
می ت�وانند این حس را پنهان سازند. نمایان 
س��اختن حس حسادت در زنان احتماالً به 
هم��ان روحیه ای برمی گ��ردد که در خود 
احساس ضعف کرده، انتقاد از خود داشته و 
به دوست داشتنی بودن خود مطمئن نیستند. 
م�ردان صداهای گوش��خراش، دست دادن 
محکم و رنگ قرم��ز را ترجیح می دهند. 
م�ردان در حل مس��ائل فنی بهتر هس��تند. 
گوش زنان تیزتر اس��ت و هن�گام صحبت 
کردن از واژه های بیشتری استفاده می کنند 
و در تکم�ی��ل و ات�م��ام وظ�ایف به طور 
مستقل بهتر از مردان عمل می کنند. هنگامی 
که مردان وارد اتاق می ش��وند به دنبال راه 
خ��روج می گردند، خ�ط���ر اح�تمالی را 
برآورد کرده، راههای گریز را می س��نجند. 
در حال��ی که زنان به چهره میهمانان توجه 
می کنند تا پ�ی ببرند می�همان�ان چه کسانی 
ب��وده و چه احساس��ی دارند. م��ردان قادر 
هس��تند اطالعات را طبقه بندی کرده و در 
مغزشان ذخیره کنند. زن�ان تمایل دارند تا 

اطالعات را بارها و بارها در مغزشان مرور 
کنند. هنگامی که زنان مشکالتش��ان را ب�ا 
م�ردان در می��ان می گذارند دنبال راه حل 
نم��ی گردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به 
حرفهایش��ان گوش دهد. م��ردان موقعیتها 
و اوض��اع را به طور کلی درک می کنند و 
تفکر کلی و ج�امع دارند در حالی که زنان 
موضعی می اندیشند و به روی جزئیات و 
نکات ظریف تمرکز می کنند. مردان سازنده 
و خالق هستند. آن�ه�ا ریسک پذی�ر ب�وده، 
ب�ه دنبال تجربه ه��ای جدید می روند؛ در 
حالی ک��ه زنان با ارزش��ترین اطالعات را 
برگزیده، آن را به نسل ب�عد انتقال می دهند. 
مردان در تفکرات و اعمالشان استقالل دارند 
در حال��ی که زن�ان ت�م�ایل دارند از عقاید 

پیشنهادی دیگران پیروی کنند.
ارزیابی زنان از خودش��ان در س��طح 
پایینتری از مردان است. زن�ان ت�مایل دارند 
از خودش��ان انتقاد کنند در حالی که مردان 
بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند. 
ش��اید این موضوع به تربیت خانوادگی و 
فرهنگ رایج مرتبط باش��د که سعی دارند 
دختران خود را بسیار مورد رضایت دیگران 
و خوش��ایند اطرافیان رشد دهند و بیش از 
آنکه پذی��رش بی قید و ش��رط را به آنان 
بیاموزن��د خود انتق��ادی و عدم رضایت از 
خ��ود را آموزش می دهند. م��ردان و زنان 
دارای معیارهای متفاوتی برای رضایتمندی 
در زندگی هستند. مردان برای شغل مناسب 
و موفقیت در کاره��ا و زنان برای خانواده 
و فرزن��دان ارزش قائلند. زن��ی که از نظر 
ش��وهرش پذیرفته و مورد اعتماد اس��ت 
نگرش های مثبتی به خ��ود دارد و بخش 
عظیم��ی از اه��داف او را رواب��ط خ��وب 
و دوس��تانه با اطرافیان تش��کیل می دهد. 
مردان نیاز مبرمی دارند ت�ا ب�ه اه�دافش�ان 
ج�ام�ه ع�م�ل ب�پ�وشان�ند اما زنان رابطه 
با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار 
می دهند. هنگامی که زنان مشکالتشان را 
ب�ا م�ردان در میان می گذارند دنبال راه حل 
نم��ی گردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به 
حرفهایش��ان گوش دهد. م��ردان دو برابر 
زنان بیمار می شوند، البته زنان نی�ز ب�یشتر 
ب�ه س�المت�ی خود اهمیت می دهند. زنان 
درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل 
می کنند. بر خالف تصور عام، مردان بی�شتر 
از زن�ان ح�رف زده و بیش���تر س�خن��ان 
دیگ��ران را قطع می کنند. نمایان س��اختن 
حس حس��ادت در زنان احتم��االً به همان 
روحیه ای بر می گردد که در خود احساس 
ضعف کرده، انتقاد از خود داش��ته و به دوست 

داشتنی بودن خود مطمئن نیستند.

جاده خاکی

   داوودی
کودکتان را به حمام می برید، تنش را 
خشک می کنید و در پایان، حوله را روی 
سرش می اندازید... چندلحظه بعد حوله را 
برمیدارید... »دالی...« کودکتان که از این کار 
خوشش آمده، از روی رضایت می خندد. 
گاهی صورت خود را پش��ت دستهای تان 
پنهان می کنید و چند لحظ��ه بعد... اصاًل 
مهم نیست چگونه با کودکتان »دالی موشه « 
ب��ازی کنید، به هرح��ال او از این موضوع 
خوشش می آید و شما را تحویل می گیرد. 
تمام مادر و پدرها در سراس��ر دنیا به طور 
ذاتی عاشق بازی دالی موشه هستند و این 
موضوع تصادفی نیست. دالی موشه، منبع 

غنی شادی و آموزش است.
راهی برای آموزش صبر

وقت��ی کودک ش��ما گرس��نه و منتظر 
شیش��ه ش��یر اس��ت، اصاًل خوش اخالق 
نیست، مدام گریه می کند و جیغ می کشد. 
اما وضع درباره کودکانی که عاشق دالی موشه 
هس��تند، کاماًل فرق می کن��د. آنها پیش از 
ای��ن، مزه صب��ر کردن را حس ک��رده اند. 
آنها می دانند پ��س از مدتی انتظار، لحظه 

ش��یرینی در انتظارشان اس��ت، دالی موشه 
به کودک می آموزد ب��رای حس لحظاتی 

شیرین، گاهی باید کمی صبور بود.
راهی برای تأثیرگذاشتن

برای برقراری ارتباط با اطرافیان، گاهی 
باید مبتک��ر بود. برای برق��راری ارتباط با 
ن��وزاد، نمی توان از راه های س��اده کمک 
گرفت. دالی موش��ه، بهترین راه برای آغاز 
ارتباط با یک کودک و تأثیرگذاشتن روی 

اوست.
برای بزرگ شدن

ب��رای یک کودک وابس��ته ب��ه پدر و 
مادر، هیچ چیز ش��یرین تر از پنهان و دور 
ش��دن از چشم والدین نیست. او با اجرای 
این بازی، هروق��ت بخواهد ناپدید و بعد 
ظاهر می ش��ود. وقتی کودکت��ان خود را 
پنهان می کند و شما نشان می دهید دارید 
دنبال��ش می گردید، او این ح��س را پیدا 
می کند که دوس��تش داری��د و از فقدانش 
ناراحتی��د. کودک در ابتدا خود را پش��ت 
دس��تانش پنهان می کند و چون کس��ی را 
نمیبین��د، گمان می کند دیگ��ران هم او را 
نمیبینند؛ اما در 5- 4 سالگی وضعیت تغییر 

می کند؛ مغز او دست به ساختن سناریوهای 
پیچیده تری می زند، از این به بعد بازی »قایم 

موشک« جای دالی موشه را می گیرد.
برای باهوش شدن

هیچ چیز قانونمندتر از بازی دالی موشه 
نیست. س��کانس های س��اده ای که مدام 
پشت س��ر هم تکرار می ش��وند. تمرین 
این س��کانس ها، مغز کودک را فعال نگاه 
می دارد و از همه مهمتر، او رابطه علت و 

معلولی را می آموزد.
برای برقراری ارتباط

از 3 ماهگی به بعد، کودک شما قوانین 
بازی دالی موش��ه را می آم��وزد؛ یک نفر 
صورتش را پنهان می کند. نفر بعدی چند 
لحظه منتظر می ماند. نفر اول صورتش را 
نشان می دهد. نفر دیگر می خندد. گمان 
نمی کنید این بازی، معنی خاصی داش��ته 
باشد؟ این به طور دقیق همان کاری است 
که هن��گام گفتگو انجام م��ی دهیم! یعنی 
منتظر می مانیم تا ی��ک نفر صحبت کند. 
نفر دوم منتظر می ماند، نفر اول صحبتش 
تمام ش��ود، بعد نفر دوم شروع به صحبت 
می کند. با کمک این بازی، کودک شما با 
قوانین ساده برقراری ارتباط آشنا می شود 

و در آینده آنها را به کار می گیرد.
آماده سازی کودک برای جداییها

مامان ک��وش؟ ... نیس��ت!... »دالی...« 
ایناهاش. وقتی ش��ما صورتتان را پش��ت 
پ��رده قایم می کنید و لحظ��ه ای بعد مثل 
خرگوشی که از زیرکاله شعبده بازان بیرون 
می آید، خود را نشان می دهید، ابتدا کودک 
مضطرب می شود، اما پس از چندبار تکرار 
ب��ازی، می فهمد که ش��ما او را هرگز تنها 
نمی گذارید، پس غیبت و جدایی از ش��ما 

به تدریج برایش عادی می شود.

   مریم عطاریان
نوجوان��ی  اواس��ط  در  نوجوان��ان 
)حدود 17- 15 سالگی( معموالً دوره اوج 
جهش رش��دی را پشت سر می گذارند و 
از آنجا ک��ه قدرت تفکر انتزاع��ی، برنامه 
ریزی، توانایی مقایسه کردن و درک آینده 
را به دس��ت آورده اند، می توانند در مورد 
شکل بدن و ظاهرش��ان واقع بین باشند و 
آن را بپذیرن��د. این درکی ک��ه نوجوان از 
خود به دست آورده است، می تواند باعث 
ش��ود فرد در مورد شکل بدن و یا چهره و 
ظاهرخود تصور منفی داشته و آن را نپذیرد. 
اما در اغلب نوجوانان این مس��أله زودگذر 
بوده و عمدتاً با این مسأله کنار آمده و توجه 
و عالقه شان را از ظاهر و چهره، به سمت 
دنیای بیرون معطوف می کنند. اما در برخی 
از نوجوانان مشاهده می شود که کنار آمدن 
ب��ا ظاهر و چهره صورت نمی گیرد و آنها 
دائم��اً با تصویر بدنی ای که از خود دارند، 
درگیر هس��تند. البته اکثری��ت نوجوانان به 
ظاهر جسمانی خود بسیار حساس هستند 
و به آن توجه زیادی می کنند، فقط تجسم 
کنید که اگر یک لکه روی صورت نوجوان 
باش��د، یا وزن او یک ذره اضافه شود و یا 
کوتاه قد باشد، چه واکنشی نشان می دهد! 
در برخی از نوجوانان، هرآنچه که لطمه ای 
به جذابیت آنها وارد کند، می تواند تخریب کننده 
اعتماد به نفس آنها باش��د. ب��ه طور کلی، 
واکنش دختران نسبت به عواملی که تصور 
می کنند نقصی در ظاهرش��ان محس��وب 
می شود، منفی تر از پسران است. در اکثر 
جوامع و فرهنگها، زن ها بیش��تر براساس 
ظاهرش��ان قضاوت می شوند و وضعیت 
ظاه��ر در پذی��رش اجتماع��ی آنها نقش 
اساسی دارد اما مردها بیشتر بر پایه دالوری، 
توانایی های ورزشی و موفقیت های علمی 
و مواردی مش��ابه، توجه اطرافیان را جلب 
می کنن��د. به ط��ور کلی واکن��ش دختران 
نسبت به عواملی که تصور می کنند نقصی 
در ظاهرشان محسوب می شود، منفی تر از 
پسران است. از آنجا که در سنین نوجوانی، 
اف��راد بی��ش از دوره های س��نی دیگر به 
مقایسه خود با دیگران می پردازند و الگوهای 
ارائه ش��ده در جامعه، در س��طح باالیی از 
زیبایی قرار دارند لذا نوجوان ما نیز عالقه 
مند به نزدیک شدن به این معیارها است. با 
توجه به ویژگیهایی که از دختران نوجوان 
مطرح ش��د و همچنین قوی تر بودن نیاز 
ب��ه زیبایی در دخت��ران و زنان، مش��اهده 
می شود که گاه دختران برای نزدیک شدن 
به زیبایی های ظاهری، گرایش بسیاری به 
استفاده از لوازم آرایشی پیدا می کنند. البته 
در گسترش یافتن این اقدام، تنها تمایل به 
زیبای��ی را نمی توان مطرح کرد بلکه گروه 
دوس��تان و الگوبرداری از آنان، شیوه های 
فرزندپ��روری والدی��ن، کمب��ود اعتماد به 
نف��س، مادران��ی که خود الگوی مناس��بی 
برای دختران خود نیستند، تبلیغات منفی، 
اس��باب بازی های دوران کودکی و... همه 
از عواملی است که موجب می شود برخی 
از دختران ب��ه صورت افراط��ی تمایل به 

آرایشهای غلیظ و گاه زننده پیدا کنند.
ــرای مقابله با این وضعیت چه باید  ب

کرد؟
والدین باید دقت داشته باشند که توجه 
بیش از حد به ظاه��ر و گرایش به آرایش 

ک��ردن، تنها تحت تأثی��ر تغییر و تحوالت 
دوران بلوغ نیس��ت بلکه عوامل محیطی و 
تربیتی نیز در بروز این مسأله تأثیر بسیاری 
دارد. در حالی که گرایش به زیبایی، تقریبًا 
در تم��ام نوجوانان وجود دارد، چرا برخی 
از دخت��ران ما تا این حد از لوازم آرایش��ی 
اس��تفاده می کنند، ب��ه صورتی که حتی از 
ظاهر طبیعی خود فاصله بسیاری می یابند؟ 

اینجا اس��ت که نقش تربیتی والدین، خود 
را نش��ان می دهد. در ادامه توصیه هایی به 
ش��ما والدین ارائه می شود، تا بتوانید مانع 
از ب��روز این عادات نادرس��ت در دختران 
نوجوان شوید: بس��یاری از رفتارها که در 
دوره نوجوانی خ��ود را بروز می دهد، در 
سنین کودکی )به طور ناخودآگاه( برنامه ریزی 
می ش��ود. برای مثال مادرانی که مهمترین 
دغدغ��ه زندگی ش��ان رس��یدگی به ظاهر 
و آرای��ش لباس و صورتش��ان اس��ت، به 
طور ناخواس��ته این پی��ام را به دختر خود 
می دهن��د که: »تنه��ا ارزش زن، به زیبایی 
اوس��ت.« از طرف دیگر مادرانی که اجازه 
می دهن��د دخت��ران کوچکش��ان از لوازم 
آرایش��ی حین بازی استفاده کنند و در این 
کار هیچ ممنوعیتی قایل نمی ش��وند، باید 
انتظار داشته باش��ند که در آینده دخترشان 
به اینگونه رفتارهای افراطی روی آورند لذا 
توصیه می شود والدین به خصوص مادران 
اجازه ندهند کودکشان به وسایل شخصی 
آنها مانند لوازم آرایش��ی و... نزدیک شده 
و استفاده کنند. وسایل بازی که در کودکی 
در اختیار برخ��ی از کودکان قرار می گیرد، 
ارائه دهنده برخی الگوهای منفی و نادرست 
اس��ت. برای مثال در برخی از عروسکهای 
معروف خارجی مشاهده می شود که سری 
کامل لوازم آرای��ش و... از ابزارهای اصلی 
زندگی این عروس��کها اس��ت که دختران 
کوچک دائماً با آن مشغول و در حال بازی 
هستند. توجه داشته باشید کودکان با بازی 
کردن، زندگی را تمرین می کنند و استفاده 
از این نوع بازی ها و لوازم، به طور قطع در 
رفتارهای آتی فرزندان ما بی تأثیر نخواهد 
بود. بنابراین به والدین توصیه می شود در 
انتخاب اسباب بازی برای دختران کوچک 
خود دقت الزم را انجام دهند. در بس��یاری 
از م��وارد کمبود اعتماد به نفس در دختران 
و زنان باعث افزایش تمایل آنها به آرایش 
کردن نامتعارف می ش��ود چ��را که به نظر 
می رسد این دسته از افراد به علت تصویر 
بدنی منفی ای که از خود دارند، س��عی در 
پوش��اندن این نقطه ضعفها داش��ته لذا به 

آرایش��های افراطی روی می آورند. در این 
شرایط آشنا س��اختن نوجوان با ارزشهای 
انس��انی و زنانه و همچنین اصالح الگوی 
فکری آنها و آش��نا س��اختن نوج��وان با 
الگوی موفق زن��ان و دختران از مهمترین 
و مؤثرترین روشها برای جلوگیری و حتی 
اصالح این ناهنجاری های رفتاری است. 
الگوبرداری نادرس��ت دختران نوجوان از 

گروه همس��االن، گاه باعث بروز این رفتار 
نامتعارف می شود. برقراری رابطه نزدیک 
و دوس��تانه بی��ن مادر و دخت��ر نوجوان و 
توضی��ح عواق��ب منف��ی ای��ن عملکرد و 
همچنین برخ��ورداری از قاطعیت الزم در 
برابر دختر نوجوان، می تواند در تعدیل این 
رفتار نقش مؤثری ایفا کند. گوش��زد کردن 
عوارض منفی پزشکی و بهداشتی استفاده 
نادرس��ت از لوازم بهداش��تی و آرایشی از 
وظای��ف دیگر والدین در برخ��ورد با این 
عادت ناشایست اس��ت. به والدین توصیه 
می ش��ود حریم آرای��ش ک��ردن را برای 
دختران خود مش��خص کنند. ب��رای مثال 
ما می دانیم که ب��ه طور طبیعی نوجوان ما 
عالقه مند به زیباتر شدن است. این عالقه 
را از آنها نباید دری��غ کرد بلکه باید اجازه 
داد در ش��رایط و موقعیتهای مناسب مانند 
مجال��س زنانه و خانوادگ��ی، محیط منزل 
و... به این نیاز خود )البته در حد طبیعی و 
مطلوب( پاسخ دهد. اما برای وی مشخص 
سازید که این رفتار در هر موقعیت و مکانی 
نباید ص��ورت گیرد، برای مثال دانش��گاه 
رفت��ن، خرید رفتن و... مکانهای مناس��بی 
برای این رفتار نیس��ت. و در آخر بیان این 
مطلب ضروری است که هدف ما از عنوان 
کردن این مطالب مخالفت کردن با زیبایی 
و یا س��رکوب کردن حس زیبایی دوستی 
در دختران نوجوان نیست بلکه قصد داریم 
عنوان کنیم که هر رفتاری دارای جایگاه و 
حریم ویژه خود اس��ت و در ضمن شرایط 
س��نی نیز در این مسأله بسیار دخیل است. 
در کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی زنان 
میانسال و سالخورده که چهره شان تحت 
تأثی��ر افزایش س��ن قرار گرفته اس��ت، به 
اس��تفاده از لوازم آرایش��ی می پردازند. اما 
در کش��ور ما ایران، با این س��ابقه تمدن و 
فرهنگ، چه اتفاقی برای دختران نوجوان و 
جوان ما افتاده که اینگونه به استفاده از لوازم 
آرایشی روی آورده اند؟ و متأسفانه بسیار 
جای اندوه و نگرانی است که این رفتار در 
سالهای اخیر در پسران نوجوان و جوان نیز 

رو به افزایش است.

صبر کن عزیز دلم

توصیه های بهداشتی یا سالمتی اگر 
چه امروزه بیشتر از قبل ارائه می شود اما 
باز هم هستند افرادی که از آن بی خبرند. 
بیشتر این توصیه های پزشکی در مورد 
خانم هایی است که به هر دلیل تغییرات 
نه چندان علمی در س��بک زندگی خود 
ایج��اد می کنن��د. مثاًل آی��ا می دانید که 
پی��روی از رژیم های غذای��ی ناپایدار و 
زودگذر چه تأثیری بر سالمت شما دارد؟ 
بعد از چن��د روز پیروی از این رژیم ها 
و س��پس رها ک��ردن آن منجر به کاهش 
روند متابولیسم می شود. به این دلیل که 
وقت��ی بدن در معرض کمب��ود غذا قرار 
می گی��رد بدن احس��اس می کند غذای 
کاف��ی دریافت نمی ش��ود و در نتیجه به 
بدن دس��تور می دهد که ذخیره چربی را 
نگه داشته و در عوض به سمت ماهیچه ها 
به عنوان منبع سوخت توجه کند. همچنین 
بعد از چن��د روز پیروی از رژیم غذایی 
کم چرب مقدار اس��ید چرب امگا 3 در 
مغ��ز کاهش می یاب��د و همین امر زمینه 
ابتال ب��ه افس��ردگی را افزایش می دهد. 
بهتری��ن روش برای کاهش وزن به طور 
مؤثر و به صورت س��الم، بهتر است که 

غذای کمتری مصرف کنی��د، بین میزان 
مصرف انرژی و مق��دار مصرف کالری 
تعادل برق��رار کنید. به هیچ عنوان مقدار 
کالری مصرفی و روزانه خود را بیشتر از 
1200 کالری کاهش ندهید. آیا می دانید 
که کم خوابی می تواند چه تأثیر س��وئی 
بر س��المت شما داشته باشد؟ فقط کافی 
اس��ت که یک شب مدت خواب خود را 
از 8 س��اعت به 4 س��اعت کاهش دهید. 
در این حالت نه تنها احساس کج خلقی 
بیشتر خواهید داش��ت بلکه در پردازش 
اطالعات نیز دچار مش��کل می ش��وید 
و تمایل ش��ما به خ��وردن )به خصوص 
شیرینی جات( افزایش می یابد زیرا بدن 
نیاز ب��ه تأمین ان��رژی از طریق خوردن 

دارد. 
همچنی��ن به دلیل ک��م خوابی میزان 
تولید هورمون های رشد کاهش می یابد. 
ای��ن هورمون به تولید دوباره بافت ها و 
ترمیم آنها کمک می کند و در کل باعث 
افزای��ش جوانی و ش��ادابی می ش��ود. 
بنابرای��ن توصیه می ش��ود که حداقل 7 

ساعت در شب استراحت کنید.
          مترجم: فاطمه زرمهر

حقایق ارزشمند اما ناآشنا برای زنان

پيله آ

چيکن استروگانف

در قرن بیستم روي داد؛ 
عذرخواهي نخست وزیر انگليس از اعزام 
اجباري کودکان این کشور به مستعمرات

دختراني که آرایش مي کنند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یکشنبه 9 اسفند ماه 1388 / 13 ربیع االول 1431                6 Sunday 28 February 2010 جوان و خانواده



آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 293/88 ش 28 
شماره دادنامه: 88/11/25-917

مرجع رسیدگی: شعبه بیست و هشتم شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: رمضانعلی کوزه دانی ردانی 

خوانده: سید مسعود علوی نشانی: مجهول المکان
خواسته: الزام به انتقال

گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
در خصوص دعوی آقای رمضانعلی کوزه دانی ردانی به طرفیت س��ید مس��عود علوی به خواس��ته الزام به 
انتقال امتیاز قرارداد شماره 102/02086/ ک مورخ 77/2/30 شرکت عمران آبشار اسپادانا نظر به اینکه برابر 
پاس��خ اس��تعالم واصله از شرکت فوق الذکر خوانده صاحب امتیاز قرارداد فوق االشاره بوده که به موجب 
قرارداد عادی مورخ 80/5/31 به خواهان منتقل نموده و با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر 
نشده، الیحه ای نیز تقدیم ننموده و منکر اصالت مستندات ابرازی خواهان نیز نگردیده لذا دعوی خواهان 
ثابت و وارد تش��خیص مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور 
در دفتر ش��رکت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتیاز قرارداد ش��ماره 102/02086/ ک مورخ 77/2/30 در 
ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 
16942/ م الف 

موسوی- قاضی شورای حل اختالف شماره 28 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353701285
شماره پرونده: 8809980353700088

شماره بایگانی شعبه: 880637
تاریخ تنظیم: 1388/11/03

خواهان: آقای مهدی عاملی فرزند کمال به نش��انی )فعاًل زندان اصفهان( اصفهان، خ کهندژ، رهنان، جنب 
پل هوایی، ک شهید مهدی سلطانی، جنب مسجد امام حسین

خوانده: آقای اسماعیل صادقیان به نشانی مجهول المکان
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید. 

رأی دادگاه:
در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی عاملی فرزند کمال به طرفیت اس��ماعیل صادقیان مبنی بر اعسار از 
پرداخت محکوم به در دادنامه شماره 619 مورخ 84/4/22 با توجه به اینکه خواهان دلیل مؤثری که ثابت 
کننده اعسار وی باشد به دادگاه ارائه نکرده است مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر رد 
اعس��ار وی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان میباشد.
16818/ م الف 

نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1241/88 ح 14
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/2/8 ساعت 9 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- فهیمه نوروزیان 2- مجدالدین قائم مقامی 3- مجید رجبی الواری 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود. ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رس��یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن

 ده روز خواهد بود.
16730/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تبادل لوایح 
تاریخ: 88/11/27

شماره: 184/88 ح/ 1
آگهی تبادل لوایح بنام تجدیدنظر خوانده محمد حریری فرزند  حبیب اهلل نظر به اینکه آقای حسین توکلی 
در مهلت قانونی نس��بت به دادنامه 1112-88/9/21 تقاض��ای تجدیدنظر خواهی نموده لذا به موجب این 
ابالغ ظرف مهلت ده روز از تاریخ نش��ر آگهی چنانچه پاس��خی دارید کتبًا به این شعبه ارائه نمائید تا پس 
از مهلت فوق پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به دادگاه تجدیدنظر اس��تان ارسال گردد ضمنًا نسخه ثانی 

دادخواست تجدیدنظر در پرونده مضبوط است تا با مراجعه به این شعبه دریافت نمائید.
16983/ م الف 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 88-1141 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 8 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- بهزاد هارونی 2- یوسف هارونی 3- حسین قربانی 4- امین هارونی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 

چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16706/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 88/ 1167 ح 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/2/6 ساعت 11 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- عسگر هارونی کمیتکی 2- حسین قربانی 3- امین هارونی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 

چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16739/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1242/88 ح 14
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/2/8 ساعت 9/30 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- فاطمه هنرمند 2- روح اهلل جاللی 3- حسن سلمانی 4- سیدرضا حسینی

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 

دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.
16727/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1170/88 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 9 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- امین هارونی 2- حسین قربانی 3- عبدالرضا آل داوود

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.
16734/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1169/88 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 8 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- قاسم هارونی 2- یوسف هارونی 3- حسین قربانی 4- سید عبدالرضا آل داود 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 

چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16737/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1203/88 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 9/30 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- محمد شفیعیون 2- مسلم رفیعی 3- امید درویش 4- سعید بیضایی 5- مجید جهانگیری 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 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 

چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
16731/ م الف 

مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

    پژمان سلطانی
از هفته آخر لیگ برتر فوتسال کشور تیم 
فوالد ماهان که در 2 هفته مانده به پایان این 
رقابتها قهرمانی خود را مسجل کرده بود در 
یک بازی جذاب و دیدنی تیم پوشینه بافت 
قزوی��ن را در حضور نزدیک ب��ه هزار نفر 
تماشاگر اصفهانی با حساب 8 بر 3 مغلوب 
کرد تا جش��ن قهرمانی اش تکمیل شود و 
با چهارگلی که وحید شمس��ایی آقای گل 
فوتسال جهان به ثمر رساند برای هشتمین 
بار آقای گل این مسابقات شد. فوالد ماهان 
با ترکیب مصطفی نظری، محمد کش��اورز، 
جواد اصغری مقدم، علی اصغر حسن زاده 
و وحید شمس��ایی وارد زمین شد و در آن 
س��وی میدان ش��اهرخ بیانی مربی دوست 
داشتنی پوشینه بافت در چینش خود از امیر 
بال افکن، امین هاش��میان، حسین سلطانی، 
علی عبدالهی و اس��ماعیل عظیمی استفاده 
کرد. در نیمه نخست ماهانی ها بازی سرعتی 
را در دستور کار خود قرار دادند و قزوینی ها 
محو بازی شاگردان حسین افضلی شدند تا 
اینکه در دقیقه 5 احمد باغبانباش��ی بازیکن 
باتجربه اصفهانی ها پاس رو به جلوی محمد 
کشاورز را تبدیل به گل اول فوالد ماهان کرد. 
سفیدپوشان اصفهانی می خواستند لیگ را با 
پیروزی پرگل به پایان برسانند به همین خاطر 
ب��ه حمالت خود ادامه دادند و 3 دقیقه پس 
از گل اول جواد اصغری مقدم برای دومین بار 
دروازده حریف را باز کرد. این پایان کار در 
نیمه اول نبود و جواد اصغری مقدم در مرتبه 

دوم دقیقه 17 بازی را 3 بر صرف به س��ود 
ف��والد ماهان کرد و در ی��ک دقیقه مانده به 
پایان نیمه اول امین هاشمیان یکی از گلهای 
خورده را برای پوش��ینه بافت جبران کرد و 
هر دو تیم با همین نتیجه به رختکن رفتند. 
هنوز یک دقیقه از شروع نیمه دوم نگذشته 
بود که وحید شمس��ایی آتش بازی خود را 
آغاز کرد و پاس رو به عقب محمد قاسمی 
بازیکن جوان فوالد ماهان را به چهارمین گل 
اصفهانی ها مبدل کرد و شش دقیقه پس از 
گل چهارم ماهانی ها، مجید رئیسی پنجمین 
گل را ب��رای هواداران اصفهان��ی به ارمغان 
آورد. باز هم این میزبان بود که دست از بازی 
هجومی خود برنداشت و وحید شمسایی با 
حرکت زیبا و انفجاری خ��ود در دقیقه 32 

دومین گل خورده و ششمین گل شاگردان 
افضلی را به ثمر رساند، در این دقایق سرمربی 
ف��والد ماهان به علی آذرپرور بازیکن جوان 
خود میدان داد و انصافاً جواب اعتماد مربی 
خود را به خوبی داد و در جمع بزرگان فوالد 
ماهان خوش درخشید. از بازی راه ساری و 
پتروشیمی تبریز خبر آمد که مرتضی عظیمائی 
بازیکن راه ساری که قبل از این دیدار آقای 
گل بود گلی به ثمر نرسانده است همین امر 
روحیه وحید شمسایی را باال برد و در دقیقه 
35 دو گل دیگ��ر وارد دروازده ب��ال افکن 
ک��رد. دو دقیقه مانده به پایان بازی با اخراج 
محمد کشاورز، ماهانی ها چهارنفره شدند و 
اسماعیلی عظیمی و امین هاشمیان توانستند 
دو گل دیگ��ر برای قزوینی ها از روی نقطه 
پنالتی دوم وارد دروازده مصطفی نظری کنند 
و بازی با حس��اب 8 بر 3 به اتمام رسید. در 
دیگر دیدارها فیروز صفه اصفهان با نتیجه 4 
بر 2 میزبانش هیأت کرمان را شکست داد، به 
علت حاضر نشدن شهید منصوری قرچک 
مقابل صدرای شیراز نتیجه 3 بر صفر برای 
شیرازی ها اعالم شد، راه ساری با حساب 5 
بر 2 مغلوب غول کش لیگ، پتروشیمی تبریز 
شد، شرکت ملی حفاری نتیجه را با حساب 
6 بر 3 به فوالدگس��تر تبریز واگذار کرد، ارم 
کی��ش قم لبنیات ارژن ف��ارس را با نتیجه 3 
بر صفر از پیش رو برداش��ت و شهر آفتاب 
با حس��اب 3 بر 2 از سد علم و ادب مشهد 
گذش��ت. تیم های فوتس��ال هیأت فوتبال 
کرمان و شهر آفتاب تهران به لیگ دسته اول 

فوتسال ایران سقوط کردند.

شمسایی پوشينه بافت را درهم کوبيد

   زاینده رود 
رئیس کمیته فوتس��ال ایران پیرامون 
یازدهمین دوره لیگ برتر فوتسال اظهار 
داش��ت: لیگ یازدهم لی��گ خوبی بود، 
کمبودهایی احس��اس شد که برمی گردد 
به امکانات س��خت افزاری باشگاه ها اما 
سطح کیفی مسابقات فوق العاده باال بود 
و همه تیم ها حتی تیم های قعر جدولی 
مقاب��ل تیم های دیگ��ر باانگی��زه ظاهر 
ش��دند. وی درباره شرایط سالن پیروزی 
خاطرنشان کرد: سالن از هر جهت آماده 
برگ��زاری مس��ابقات جام باش��گاه های 
آس��یا اس��ت اما دارای نقایص کوچکی 
نیز هست. ش��ما در همین بازی مشاهده 
کردید حدود 30 دقیقه اس��کوربرد سالن 

خاموش بود و هنوز به استاندارد صد در صد 
نرس��یده ای��م. وی ادام��ه داد: پارکینگ 
پیروزی دارای س��نگریزه هایی است که 
ممکن اس��ت با پرتاب این سنگریزه ها 

برای دیگران مشکلی ایجاد شود.

  زاینده رود 
س��رمربی تیم فوتس��ال فوالد ماهان 
در مورد بازی آخر تیمش برابر پوش��ینه 
بافت گفت: این مسابقه از کیفیت باالیی 
برخوردار بود و توانس��تیم با اقتدار پوش��ینه 
باف��ت را از پیش رو برداری��م. وی ادامه 
داد: باید خود را برای جام باش��گاه های 
آس��یا آماده کنی��م و امیدوارم با کس��ب 
عن��وان قهرمان��ی ای��ن رقابته��ا افتخ��ار 
دیگ��ری برای اصفهان به دس��ت آوریم. 
افضل��ی پیرامون کنار گذاش��تن تیم 

فوتس��ال ن��وروز عراق توضی��ح داد: هر 
تیمی ک��ه ادع��ای قهرمان��ی دارد فرقی 
برایش نمی کند که با کدام تیم بازی کند. 
افضلی تیم های زرافش��ان ازبکس��تان و 
پ��ورت آتوریتی تایلند را از رقیبان اصلی 
ماهان در مسابقات جام باشگاههای آسیا 
دانست و توضیح داد: این دو تیم بازیکنان 

باتجربه و خوبی در اختیار دارند. 
وی در پای��ان اضافه ک��رد: از بهروز 
ریخته گران و علی طاهری تشکر می کنم 

که همه جوره ما را حمایت کردند.

    پژمان غفاری
در سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
جودوی کشور تیم اصفهان با کسب یک مدال 
طال توسط محمد جوانی و یک گردن آویز 
برنز توس��ط مصطفی آهن ف��روش پس از 

تیمهای خراس��ان رضوی، تهران و اردستان 
در رتبه چهارم ایستاد. در وزن 60 - کیلوگرم 
محم��د جوانی و در وزن 100- کیلوگرم نیز 
مصطفی آهن فروش از اصفهان به ترتیب به 

مقام های اول و سوم دست یافتند.

عباس ترابیان: 
سالن پيروزی هنوز به استاندارد

 صد در صد نرسيده است

حسین افضلی: 
نمایندگان ازبکستان و تایلند رقيبان

 اصلی ماهان هستند

زاینده رود
1- حضور عباس ترابیان رئیس کمیته 
فوتس��ال ایران و حس��ین شمس سرمربی 
فوتسال کشورمان در سالن پیروزی موجب 

دلگرمی بازیکنان هر دو تیم شده بود.
2- شاهرخ بیانی سرمربی پوشینه بافت 
از محبوبیت خاصی بین هواداران اصفهانی 

برخوردار بود.
3- برای جش��ن قهرمانی فوالد ماهان 
مسئوالن اس��تان اصفهان از جمله مهندس 
غالمرضا ش��یران مدی��رکل تربیت بدنی و 
مهندس حمیدرضا فوالدگر از سوی باشگاه 

فرهنگی ورزشی ماهان دعوت شده بودند.
4- هواداران اصفهانی با شعارهای خود 
علیه تیم پرسپولیس این تیم را مورد لطف 

خود قرار دادند.
5- اسکوربرد س��الن در 30 دقیقه اول 
بازی خاموش بود و برای اصحاب رس��انه 

برای ثبت دقایق گل مشکل ایجاد کرده بود.
6- توزیع مدال قهرمانی توسط مسئوالن 
اس��تان و سرمربی تیم فوتسال کشورمان به 

بازیکنان ماهان تقدیم شد.
7- باید یک دس��ت مری��زاد به روابط 
عموم��ی فوالد ماهان علی علی��زاده و علی 
طاه��ری مدیرعامل این باش��گاه گفت که 
بهترین جش��ن را برای بازیکنان خود برپا 

کردند.
8- پ��س از پایان دیدار، بازیکنان فوالد 
ماهان پیراهن فسفری رنگی را به تن کرده 
بودند که روی آن به انگلیس��ی نوش��ته بود 

CHAMPION یعنی قهرمان.
9- در پایان ب��ازی بهروز ریخته گران 
رئیس باشگاه ماهان به بازیکنان ماهان قول 
داد در صورت کس��ب عنوان قهرمانی جام 
باشگاه های آسیا به هر یک از بازیکنان یک 

دستگاه پرشیا جایزه دهد.

حواشی دیدار دو تيم فوالد ماهان و 
پوشينه بافت قزوین

جودوی قهرمانی کشور؛
اصفهان به یک طال و یک برنز بسنده کرد

ور
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وحيد شمسایی: قهرمانی باشگاه های آسيا 
را در اصفهان جشن می گيریم

کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان پس 
از کسب قهرمانی و آقای گلی با تیم فوالد 
ماهان در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم 
که برای دومین بار در اصفهان قهرمان لیگ 
برتر فوتس��ال کشور ش��دم امید داریم که 
روز بیست و یکم اسفندماه با کسب عنوان 
قهرمانی جام باشگاه های آسیا بار دیگر دل 
مردم دوست داشتنی اصفهان را شاد کنیم. 
وی در م��ورد آقای گلی خود در رقابتهای 

لیگ برتر اظهار داش��ت: من قبل از این 7 
ب��ار این عنوان را به خ��ود اختصاص دادم 
و امس��ال با به ثمر رس��اندن 34 گل برای 
هش��تمین بار به این مهم رسیدم. شمسایی 
در مورد تمدید ق��راردادش با ماهان تأکید 
کرد: من بهروز ریخته گران و مردم اصفهان 
را دوست دارم و اگر باشگاه مرا بخواهد با 
کمال میل برای س��ومین سال متوالی برای 

آنها توپ می زنم.
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قیمت طال )تومان(
27230  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید
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تهیه کننده »به رنگ ارغوان« درباره فیلم می گوید
باید دید حاتمی کيا چه زمانی سکوت خود را می شکند؟ 

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
حضرت محمد )ص(:

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با تو است.

شهيد عبدالحسين امينی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با نام خداوند بخش��نده و مهربان و با درود بر 
پیغمبر اس��الم و با درود ف��راوان به رهبر کبیر 
انقالب امام خمینی و با سالم بر همه شهیدان 
راه حق اول، از همه مردم می خواهم که راه حق 
را بشناسند و آن را ادامه دهند و فقط به سخنان 
رهب��ر عالیقدرمان گوش فرادهند و ببینند چه 
گفته و چه می گوید. شکر خدا را می کنم که 
آنقدر مهلتم داد تا اسالم واقعی را بشناسم تا در 
خاموشی و جهل از دنیا نروم، انقالب اسالمی 
باعث ش��د که من از الک خ��ود بیرون آیم و 
اطرافم را بنگ��رم و به زندگی به دیده دیگری 
بنگرم. پدرم درود بر شما که چون ابراهیم فرزند 
خویش را به فرمان خدا به قربانگاه فرستادی و 
بدان و آگاه باش که اسماعیلت هرگز از فرمان 

باری تعالی سر باز نمی زند و مرگ را در راه خدا 
جز سعادت نمی داند. و اما مادرم! سالم بر شما 
که باالخره بر احساس مادرانه ات پیروز شدی و 
فرزندت را روانه میدان نبرد علیه کفار کردی. و 
اما خواهرانم شما نیز زینب زمان باشید و از آنچه 
هوس کرده بودید بپرهیزید و در راه خدا مبارزه 

کنید.و اما با تو برادرم، راه خدا بهترین 
راهها است پوینده و کوشنده در این 
راه باش. خدایا! می دانم آنچه که تو 
می خواهی می کنی، مرا بر آن راهی 
بگذار که مصلحت توست، خدایا! 
تو جان��م دادی و جانم را خواهی 
گرفت، م��را در آن راهی گذار که 
هی��چ گاه در لحظه ج��ان دادن 

غفلت نخورم.

سلسله همایش های 
حيات دوباره )2(

تهیه کنن��ده »به رنگ ارغوان« گفت: 
ای��ن روزه��ا ابراهیم حاتمی کی��ا بنا به 
س��کوت دارد و بای��د دید ایش��ان کی 
می خواهند سکوت ش��ان را بش��کنند. 
س��یدجمال س��اداتیان با بیان اینکه این 
س��کوت روزی شکس��ته خواهد شد، 
اظهار داش��ت: ایش��ان حرف هایش��ان 
را خواهند زد و ش��اید ام��روز ترجیح 
دادند با س��کوت روزهایشان را سپری 
کنند. وی اس��تقبال از »به رنگ ارغوان« 
را در روزه��ای ابتدایی اکرانش بس��یار 
خوب عن��وان کرد و گف��ت: با وجود 
اینکه تبلیغات ش��هری ما به طور جدی 
ش��روع نشده اما اس��تقبال بسیار خوب 
اس��ت. موضوع و س��اختار قصه برای 
مخاطبان فیلم جذاب اس��ت و اشتیاق 

عمومی برای دیدن آن به وجود آمده و هر س��لیقه ای 
که فیلم را می بینند تحلیل خاص خود را نسبت به آن 
بروز می دهند. ساداتیان با بیان اینکه گذشت زمان فیلم 
را کهنه نکرده اس��ت، اظهار داش��ت: به خاطر شرایط 
سیاسی که داریم، حوزه های اجتماعی درحال تغییر و 
تحول است اما به  رغم اینکه »به رنگ ارغوان« متعلق 
به شش س��ال پیش است اما همچنان جذاب است و 

تازگی خود را دارد و خوش��بختانه همان نسخه  اولیه  
هم که تدوین ش��ده بود به صورت کامل نمایش داده 
می شود. وی درباره رقابت این فیلم که متعلق به شش 
سال پیش اس��ت با فیلم های روز س��ینمای ایران در 
جشنواره و دریافت جوایز اصلی گفت: هر فیلمی دو 
وجه دارد، یکی محتوا و یکی تکنیکی که در ساخت 
آن ب��ه کار می رود و باید حاتمی کیا را تحس��ین کرد 
که کاری که از نظر تکنیکی متعلق به شش س��ال پیش 

بوده است توانسته با رقبای تازه  نفس 
طوری رقابت کند که بتواند جایگاهش 
را حفظ کند. ساداتیان افزود: این فیلم 
به لحاظ تکنیکی بیشتر با رقبای مشابه 
خارجی مقایسه می شود و بسیاری آن 
را از لحاظ س��اختاری و محتوایی از 
بهترین فیلم های حاتمی کیا می دانند. 
وی درب��اره ژان��ر فیل��م »ب��ه رنگ 
ارغوان« خاطرنش��ان کرد: ش��اید تا 
امروز ژانر سیاسی در کشور نداشتیم 
و فیلم هایمان بیش��تر اجتماعی بود و 
می توانی��م این فیلم را سیاس��ی تلقی 
کنی��م، اما اگ��ر تعابی��ر را بازتر کنیم 
می توانیم بگوییم »ب��ه رنگ ارغوان« 
فیلم اجتماعی قدرتمندی است. باید 
توجه داش��ت چه آن را سیاسی و یا 
اجتماعی تلق��ی کنیم به نظر می رس��د باید این  تیپ 
کارها در سینمای ایران بیشتر شود. ساداتیان که پیش 
از این دو فیلم »چهارش��نبه سوری« و »دایره زنگی« را 
نیز اکران کرده است در پیش بینی اش از اکران »به رنگ 
ارغوان« گفت: فکر می کنم با استقبالی که در جشنواره 
از ای��ن فیلم صورت گرفت و نظراتی که مطرح ش��د 

فیلم از سوی مردم با استقبال زیادی همراه شود.

امس��ال س��ه مترجم بزرگ درگذشتند؛ رضا 
سیدحس��نی، مهدی س��حابی و محسن ابراهیم. 
محس��ن ابراهیم مترجمی دقیق و س��ختگیر بود 
و آثار مهمی را به فارس��ی ترجمه کرد. بسیاری 
از آثار مهم ادبی��ات ایتالیایی از زبان های دیگر 
به فارس��ی برگردانده شده اند و محسن ابراهیم 
جزء معدود مترجمان ادبی زبان ایتالیایی بود. او 
»دینو بوتزاتی« را ب��ه خوانندگان ایرانی معرفی 
ک��رد و دو مجموعه از داس��تان های کوتاهش 
را ترجم��ه کرد و رمان مه��م »صحرای تاتارها« 
را که همه از طرف نش��ر مرکز منتش��ر ش��دند. 
دیگر ترجمه مهم محس��ن ابراهیم »افسانه های 
ایتالیای��ی« ایتالو کالوینو ب��ود. ابراهیم همچنین 
تصویرگ��ر بود و طراح صحنه تئاتر. این مترجم 
58 ساله در س��ال 1999 جایزه ملی ایتالیا را به 
خاطر معرفی ادبیات این کش��ور و جایزه مرکز 
مطالعات دینو بوتزاتی را در سال 2001 دریافت 
کرد. او دو کتاب »بارنابوی کوهستان ها« نخستین 

رمان بوتزاتی و »ش��ب های س��خت« مجموعه 
داستان های کوتاه و بلند او را در دست ترجمه 
داش��ت. ابراهیم در مصاحبه ای ب��ا خبرگزاری 
کتاب گفته ب��ود، تصمیم دارد تمام آثار بوتزاتی 
را به فارس��ی ترجمه کند و ت��ا پیش از این کار 
سراغ هیچ نویسنده دیگری نرود. محسن ابراهیم 
به خاطر ایس��ت قلبی در تهران درگذشت. پیکر 
این مترجم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن 

شد.

    ایمان زینعلی
1 - گاهی اوقات هم باید شمقدری ها را برای 
مطرح کردن مسائل حساسی که تا به حال از گفتن 
آنها )به هر دلیلی( پرهیز شده، دوست داشته باشیم. 
بیان اهمیت نقش مردم در سینما آن هم توسط یک 
مس��ئول عالی رتبه وزارت ارشاد یک تلنگر اساسی 
به س��ینماگران و دیگر مسئوالن اس��ت و این خود 
یعنی درک مشکل و یک گام به سمت سینمای ایده 
آل برداش��تن. )حاال اینکه اصوالً سینما یعنی چه؟ و 
ایده آل چند متری است؟ به موقعیت مناسب تری نیاز 
دارد.( اما متأسفانه این حرفها از حد یک تلنگر فراتر 
نمی رود و درست در مرحله بررسی و ارائه راهکارها 
باقی می مانند. و آخرین نوش��ته دوس��ت عزیزم را 
چقدر دوست داش��تم: آقای معاونت سینمایی، اگر 
می خواهید در دل م��ردم جا باز کنید، صنعت این 
س��ینما به ارزش افزوده تبدیل شود و مخاطبش را 
فقط در آن س��وی مرزها در نظر نگیرد، پس به باقی 
حرف ها گوش کنید. دایره اعتماد به هنرمندان را بازتر 
بگذارید. عوض هزینه کردن پول های هنگفت برای 
یک یا دو پروژه خاص، سالن سینما بسازید و عوض 
تالش برای هدایت سینماگران، بستر سازی کنید. در 
بهترین حالت جای همه ما در دل مردم این مملکت 
است و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه سعی مان را 

به خرج دهیم تا در لحظه، صادقانه ترین واکنش مان 
را نسبت به زمان و مکان نشان دهیم. دوست عزیز، 

باز هم از این حرفها بزن خوب است.
2- وقتش رسیده که کمی جدی تر به معضل 
اکران )مخصوص��اً اکران فیلم ه��ای فرهنگی( در 
سینمای کشورمان بپردازیم. چندین سال است که 
این مشکل گریبانگیر سینمای ایران است و هرگاه 
از ای��ن حرف ها می زنیم پای مافی��ا و از این جور 
چیزها را وسط می کشند. باید ذهنیت توطئه جویی 
که تمام جامعه سینمایی ما را در برگرفته مچاله کنیم 
و دور بیندازیم. می دانم بعد از خواندن این شماره 
با خودتان می گویید: برو بابا دلت خوشه ها. کدوم 
اکران. کدوم سینما. اینها همه اش واسه سرگرمی من 
و تو است. مافیا پشت قضیه است. اما حقیقتاً اینطور 
نیست یا اگر مافیایی هم وجود داشته باشد در مغز ما 
جا خوش کرده است. مافیایی که با پرورش این افکار 
غلط باعث می شود قید تالش برای حل این مشکل 
را بزنیم و به خواب زمس��تانی برویم.  راهکارهای 
زیادی در این باره ارائه ش��ده است از جمله یکی از 
راه حل ها اختصاص تعدادی محدود از سالن های 
سینمایی حتی با کیفیتی پایین برای اکران فیلم های 
فرهنگی اس��ت که توسط استاد هوشنگ گلمکانی 

مطرح شد. 

نمای��ش »بچ��ه کش��ی« نوش��ته پیت��ر تورینی به 
کارگردانی ش��هره رعایتی و با بازی مژگان خالقی در 
تاالر س��وره به روی صحنه م��ی رود. این نمایش به 
داستان زنی می پردازد که مورد بی توجهی شوهرش 
قرار گرفته اس��ت. نمایش »بچه کشی« سعی دارد تا با 
نگاه��ی متفاوت و خاص به دغدغه ها و نگرانی های 
ای��ن زن بپ��ردازد. این نمایش س��اعت 18:30 از روز 
یکشنبه 9 اسفندماه لغایت روز چهارشنبه 19 اسفندماه 
در تاالر س��وره حوزه هنری ب��ه روی صحنه خواهد 

رفت.

»محسن ابراهیم« مترجم آثار ایتالیایی درگذشت
او مترجم آثار نویسندگانی چون کالوینو  و  

بوتزاتی بود

باز هم از این حرفها بزن، خوب است
اجرای نمایش »بچه کشی« 

در تاالر سوره

روز پنجش��نبه 88/12/6 اصفهان ش��اهد برگزاری سلسله 
همایش ه��ای حی��ات دوب��اره )2( با محوری��ت عالمه 

محمدتقی مجلسی در سالن اجتماعات اهل بیت بود.
ای��ن همایش که با حضور جمع کثی��ری از علما، طالب، 
اساتید، دانش��گاهیان و میهمانانی از کش��ورهای نیجریه، 
مصر و پاکس��تان مزین گردیده بود به نکوداش��ت عالمه 
عارف ش��یخ محمدتقی مجلس��ی و ارائه چندین مقاله در 
راس��تای معرفی و ابهام زدایی هر چه بیشتر از این عارف 

بزرگ و خاندانش اختصاص داشت.
حجت االسالم والمس��لمین آقای اسدی، ریاست محترم 
جامع��ه المصطف��ی العالمیه اصفهان در ای��رادات خود به 
اهمیت وراثت، اس��اتید و نقش تربیتی در موفقیت مرحوم 
مجلسی اش��اره داش��تند و از تأثیرپذیری این عالم بزرگ 
از اس��تاد فرهیخته خویش مالعبداهلل شوشتری و همچنین 
بازگش��ت مجدد ایش��ان از نجف به اصفهان به واس��طه 
س��فارش حضرت عل��ی)ع( در عالم خواب اش��اره کرد. 
همچنین دکتر غالم��ی به عنوان دبیر علمی این همایش به 
بیان اهداف کلی برگزاری همایش پرداخته و معرفی یکی از 
بزرگترین دانشمندان شیعه، ابهام زدایی و مظلومیت زدایی 
از خاندان مرحوم مجلسی، شناخت عرفان ناب شیعی در 

برابر عرفان های کاذب امروز، تحت عنوان آفتابی در برابر 
س��ایه ها و اشاره به نقش واالی ایش��ان در احیای صحیفه 
س��جادیه پرداخت و سیاس��ی- مذهبی ب��ودن و همچنین 
صورت معن��وی- باطنی بودن والیت را از ویژگی حدیث 

پژوهی ایشان دانستند. 
وی در ادام��ه به نقش مجلس��ی در تعدیل اخبارگرایی و 
حدیث پژوهی ش��یعی به معن��ای صحیح کلمه به جهان 

اسالم اشاراتی داشتند.
پس از آن حجت االسالم فخار از اساتید محترم حوزه قم 
و اصفه��ان به ارائه مقاله خود در رابطه با علوم نامتناهی 

در مکتب تربیتی عالمه مجلسی اول پرداخت.
گفتنی اس��ت دیدن خوابهای صالح��ه از ائمه معصومین 
به عنوان راهنمای ایش��ان در زندگی نیز بسیار با اهمیت 
اس��ت چرا که به نقل از خود عالمه روزی حضرت علی 
)ع( در خواب به ایش��ان سیبی می دهد و عالمه در این 

باب می فرماید: دانستم از آن سیب آنچه را که دانستم.
بعد از آن به ترتیب دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی با مقاله ای 
تحت عنوان س��لوک عملی شیعی از مجلسی اول تا مرحوم 
بیدآبادی و بیان تذکر مجلس��ی در کتاب روضه المتقین در 
باب اظهار شگفتی کردن از عدم تدبر کافی حوزویان بر قرآن 
و تکیه صرف بر روایات پرداخت. آیت اهلل نجم الدین طبسی 
نیز با ارائه مقاله ای با عنوان نظرات رجالی عالمه مجلسی و 
بیان مشاهدات بیش از 100/000 تایی فضایل در روایات به 

واسطه شخص عالمه مجلسی پرداختند.
در ادامه ایرادات ایش��ان، حجت االس��الم اژدری، احیای 
پژوهش��کده، کتابخانه و صحن جدید برای مقبره مرحوم 

محمدتقی مجلسی را از اهداف آتی اعالم نمود.
در آخر حجت االس��الم صدرایی خویی و دکتر ریاحی نیز 
در این باب مقاالتی ارائه کرده و به عنوان حس��ن ختام این 
همایش جوایزی به رسم یادبود به مقاالت برتر آقایان فخار، 
کرباس��ی زاده اصفهان��ی، صدرایی خوی��ی، دکتر ریاحی و 
همچنین 6 مقاله قابل تقدیر از آقای باقری، خانم بیگی زاده، 
مریم مهراجی، دکتر سیدعلیرضا حجازی، عباس علی مروی 

و مریم اعظمیان اعطا گردید.
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