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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

دفاع از زنان؛ 
دفاع زنانه از مردان!!!

پیچیدگ��ی وجود انس��ان و تمامی آنچه به او 
مربوط اس��ت ی��ا در اط��راف او می گذرد باعث 
شده است واژه ها، مفاهیم، علوم، مکاتب فکری 
و فلس��فی و حت��ی مذاهب مختلف ب��رای ارائه 
تعریفی جامع و مانع از این مخلوق برآیند. علوم 
و نحله های فکری که گاه با وجود کاربرد بسیار 
فراوانشان، اتفاق نظر چندانی بر سر تعاریف ارائه 

شده از این موضوع ندارند...    

در طول  گفت:  اصفهان  اسالمی شهر  رئیس شورای 
30 سال گذشته، تجربه ثابت کرده است بهترین راه حل 
مشکالت مردم در دست خود آنها است. مهندس عباس 

حاج رسولیها، یکی از مناسب ترین راهکارها در این زمینه 
را وجود خیرین و حامیان قوی و قابل اعتماد، عنوان کرد 
و افزود: خوشبختانه خیرین اصفهان برای حل مشکالت، 

با نهادهای دولتی دارند. وی به مردم  همکاریهای خوبی 
اصفهان مژده داد با همکاری خیرین در زمینه مسکن در یکی 

دو سال آینده نتایج بسیار درخشانی به دست خواهد آمد.

راه حل مشکل مردم در دست خود آنها است

س
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س: 
عک

دریافت گواهینامه مدیریت سبز 
توسط شرکت سیمان سپاهان

مدیر توسعه و تحقیقات سیستم های 
شرکت سیمان سپاهان گفت: شرکت 
س��یمان س��پاهان برای چهارمین سال 
متوالی موف��ق به دریاف��ت گواهینامه 
مدیریت سبز در سال جاری شد. علی 

رضایی بیان داش��ت: شرکت سیمان سپاهان با تکیه بر اصول حفظ محیط 
زیست و هوای پاک در تالش است تا شرکت خود را در راستای حرکت به 

سوی توسعه پایدار تضمین کند ...

رئیس مجلس شورای اسالمی:
شعار صلح طلبی استکبار،
 آوازی در برهوت

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
اسرائیل غاصب، سرنوشتی جز 
نابودی نخواهد داشت 

داورزنی: 
تمام رشته ها را فدای فوتبال کرده اند

رئیس فدراسیون والیبال گفت: در 
حال حاضر دچار یک نوع فوتبال زدگی 
ش��ده ایم و متأس��فانه تم��ام ورزش ها 
را فدای این رش��ته کرده اند. بخش��ی 
از اظه��ارات محمد رض��ا داورزنی در 

خصوص لیگ برتر والیبال به این ش��رح اس��ت :کم کم به سمتی در حال 
حرکت هستیم که سطح خود را به مسابقات جهانی و لیگ های برتر خارجی 
برسانیم. برای رسیدن به این هدف تمامی اعضا از جمله مسئول فدراسیون تا 

تدارکات تیم های باشگاهی باید به یکدیگر کمک کنند ...

افتتاح چهار مرکز 
علمی- پژوهشی در دانشگاه

 آزاد اسالمی نجف آباد
مراس��م بهره ب��رداری از چهار پ��روژه علمی- 
پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد با حضور 
دکتر مظاهری، معاون محترم فرهنگی دانش��گاه آزاد 
اسالمی، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان 
و حجت االس��الم رهبر نماینده م��ردم اصفهان در 

ورزشمجلس شورای اسالمی برگزار شد...

شهرستانها

شهرستانها

ادامه در صفحه

جامعه

شهرداری اصفهان برترین نهاد فعال
 در حوزه مدیریت شهری

شهرداری اصفهان در جشنواره 
ملی پژوهش و نوآوری به عنوان 
برتری��ن نهاد فعال توده مدیریت 

شهری معرفی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، 

در این جش��نواره ملی که با حضور کارشناس��ان و مدیران ش��هرداری 
کالنش��هرهای کشور به میزبانی ش��هرداری تهران در سالن همایشهای 

برج میالد تهران برگزار شد ...

1- نام پروژه:  اجرای عملیات مخزن آب تعادلی 1000 مترمکعبی شهر کیان- مبلغ برآورد: 
1759713384 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(

2- نام پروژه: اجرای عملیات مخزن آب 1000 مترمکعبی روستای پردنجان- مبلغ برآورد: 
2241377580 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(
3- نام پروژه: اجرای عملیات مخزن آب 1500 مترمکعبی روستای ده چشمه، مبلغ برآورد: 
2277632916 ریال )فهارست بهاء پایه سال 88 شبکه آب و ابنیه و تأسیسات و شبکه توزیع(

4- نوع اعتبار: از محل منابع عمرانی- نوع و رشته پیمانکاری مورد نیاز: 5 آب
5- مبلغ ضمانتنامه بانکی معتبر جهت هر کدام از پروژه ها به مبلغ 11000000 ریال

6- تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از تاریخ 88/12/8 لغایت 88/12/12
7-تاریخ تحویل اسناد مناقصه: 88/12/23- تاریخ بازگشائی ساعت 10 صبح مورخ 88/12/24

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

)نوبت دوم ( 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری

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

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

قدس مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

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

تلفن تماس: 03813342497 

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

         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

موضوع: اجرای عملیات احداث یک باب 
سوله آبفای جرقویه )88-4-261(

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

27/000/000538/254/808جاریعملیات احداث یک باب سوله جرقویه )88-4-261( 1

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

WWW.  abfa-esfahan. com دریافت اسناد: سایت اینترنتی

شماره تلفن: 0311-6680030

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت 

درگذشت برادر بزرگوارتان، عالم ربانی، مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمد طباطبایی نژاد

را خدمت حضرتعالی تسلیت عرض می نماییم.

نماینده محترم و معزز ولی فقیه در استان اصفهان،
 حضرت آیت اهلل طباطبایی نژاد 

روزنامه زاینده رود

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری: 
سه میلیارد ریال کسری 

بودجه داریم
مدی��رکل اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
چهارمح��ال و بختیاری کس��ری بودجه جاری این 
دس��تگاه را س��ه میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این 
کسری بودجه مشکالتی را متوجه این دستگاه فرهنگی 
و بخش فرهنگ و هنر کرده است. داریوش رضوانی با 
اشاره به برگزاری جشنواره ها و فعالیت های فرهنگی 
و هن��ری در س��ال 88، بر ضرورت تأمی��ن اعتبار و 

پرداخت مطالبات این دستگاه تأکید کرد ...    
شهرستانها

   زاینده رود



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

وزارت امور خارجه با همه امکانات، 
ش��کایات خانواده ه��ای اف��رادی را که 
قربانی جنایات گروهک ریگی بوده اند 
تا رس��یدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد. 
ام��ور خارج��ه در  س��خنگوی وزارت 
مصاحبه با خبرن��گار واحد مرکزی خبر 
اف��زود:  خانواده های قربانی��ان جنایات 
ریگی حق دارند در مراجع قضایی داخل 
کشور یا کشورهای ثالث، از حمایت های 
کشورهای دیگر از جنایات این گروهک 
تروریستی شکایت کنند. وی با اشاره به 
قطعنامه س��ازمان ملل متحد درخصوص 
تروریس��تی  گروهک های  محکومی��ت 
گف��ت: منتظری��م کش��ورهای منطقه و 
بی��رون از منطقه اطالعاتش��ان را درباره 
گروهک تروریس��تی ریگ��ی در اختیار 
کش��ور ما قرار دهند. مهمانپرست افزود: 
دستگیری این تروریست جنایتکار نشان 
می دهد کشور ما با اقتدار کامل از امنیت 
اتب��اع و مرزهایش حفاظ��ت می کند و 
هر قدر این اقتدار بیش��تر و گس��ترده تر 
باش��د به ثبات و امنیت بیشتر در منطقه 
خواهد انجامید. وی با اشاره به اعترافات 
عبدالمال��ک ریگ��ی افزود: کش��ورهایی 
که با دس��تگاه های اطالعات��ی و با ارائه 
تس��هیالت از جنای��ات ای��ن گروه��ک 

حمای��ت می کردند همان کش��ورهایی 
هس��تند که ادع��ا می کنن��د مب��ارزه با 
تروریس��م را در دس��تور کارش��ان قرار 
داده اند ولی اظه��ارات ریگی ثابت کرد 
آنها تروریس��م را از نظر خودشان به دو 
دسته خوب و بد تقس��یم می کنند. وی 
اضافه کرد: حمای��ت از چنین جریاناتی 
که پش��توانه مردمی ندارند مثل گروهک 
ریگ��ی و گروهک منافقین ک��ه به دنبال 
جنایت های غیرانس��انی هس��تند، کذب 
بودن ادعاهای کش��ورهای مدعی حقوق 
بشر به خصوص امریکا را اثبات می کند 
و آنه��ا بای��د جوابگوی اف��کار عمومی 

ملت ها باشند.

پیگیری شکایات قربانیان جنایات ریگی

همزمان با هفته وحدت و خجسته ایام میالد 
پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی )ص(، 
رهبران گروههای جهادی و مبارز فلسطینی، 
در افتتاح همایش »همبستگی ملی و اسالمی 
برای آینده فلس��طین«، در دیدار با حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب 
اس��المی تأکی��د کردند: فلس��طین و قدس 
شریف در پرتو »مقاومت و جهاد و استقامت« 
به آغوش امت اس��الم باز خواهد گشت و 
اسرائیل غاصب، سرنوشتی جز شکست و 
نابودی نخواهد داش��ت. ب��ه گزارش واحد 
مرکزی خبر،  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
این دیدار در س��خنانی مهم و امیدبخش، با 
تجلیل از مقاومت پوالدین ملت فلسطین و 
مردم استوار غزه تأکید کردند: فلسطین قطعًا 
و یقیناً در سایه ادامه استقامت به یاد ماندنی 
ملت فلس��طین، »وحدت گروههای مبارز 
جه��ادی حول محور مقاوم��ت« و ایمان و 
توکل به پروردگار، آزاد خواهد شد و حامیان 
رژیم صهیونیس��تی نصیبی جز روس��یاهی 
و بدنام��ی تاریخ��ی نخواهند برد. ایش��ان 
ایستادگی تحسین برانگیز مردم فلسطین و 
غزه را پدیده ای عجیب و ش��گفت انگیز و 
عامل اصلی پیش��رفت و استحکام موقعیت 
فلس��طینی ها خواندند و با تشکر عمیق و 
تقدیر شایس��ته از ملت فلس��طین افزودند: 
تحمل »مصائب و فش��ارهای بی پایان« در 
غزه و سراس��ر فلس��طین، جز با هدایت و 
ی��اری پروردگار امکانپذیر نیس��ت و ملت 
فلسطین، انصافاً شایسته لقب »مقاوم ترین 
ملت تاریخ« اس��ت. رهبر انقالب اس��المی 
حفظ و تقویت روحیه استقامت را در ملت 
فلسطین مهمترین وظیفه گروههای جهادی 
و مبارز و زمینه س��از اس��تمرار پیروزیهای 
فلسطین دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن 
صهیونیست و طرفهای دیگر با وارد آوردن 
فشارهای سنگین و مختلف به مردم غزه و 
ساحل غربی، در تالشند آنان را از مقاومت 
رو گ��ردان کنند و به گزینه تس��لیم س��وق 
دهند اما مردم فلس��طین با روحیه مضاعف 
و امیدواری بیشتر، مطمئن باشند که حرکت 
عظی��م آنان، حتماً به نتیجه خواهد رس��ید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتدار روزافزون 
جبهه مقاومت در مقابل جبهه استکبار و کفر 
را واقعیتی مشهود و انکارناپذیر برشمردند 
و به رهبران گروههای فلسطینی خاطرنشان 
کردند: استحکام و پیش��رفت نمایان جبهه 
مقاومت، نتیجه »وارد کردن عنصر معنویت 
به مبارزه« و ایمان و توکل بر خداوند است 

بنابراین باید روحیه دینی و ایمان حقیقی را 
در ملت فلسطین عمیق تر کرد و »توکل، امید 
و حسن ظن به تحقق وعده های پروردگار 
صادق« را افزایش داد. ایشان، پیروزی ملت 
ایران ب��ر رژیم ستمش��اهی را نمونه ای از 
تحقق وعده های صدق پروردگار خواندند 
و افزودند: تش��کیل جمهوری اس��المی در 
کش��وری که رژی��م طاغوت��ی اش، تحت 
حمایت همه جانبه امریکا و غرب بود، امری 
محال به ش��مار می آمد اما ت��وکل بر خدا، 
»مبارزه متکی بر وحدت، ایمان و استقامت« 
و قاطعی��ت امام خمینی، ای��ن امر محال را 
ممکن کرد و یقیناً آزادی فلسطین، دشوارتر 
از پیروزی ملت ایران بر رژیم ستمش��اهی 

نخواهد بود.
ایش��ان، مواضع سازمان ملل را در قبال 
جنایات صهیونیستها در جنگ 22 روزه غزه، 
نوعی رسوایی دانستند و افزودند: براساس 
گزارش گلدس��تون، س��ران جانی و مجرم 
رژیم صهیونیستی باید محاکمه و مجازات 
شوند اما چرا هیچ خبری نیست و حمایتها 
از دول��ت غاصب و جعلی صهیونیس��تی، 
بیشتر هم شده است؟ رهبر انقالب اسالمی، 
امتحان بس��یار بد اکثر دولتهای عرب را در 
جنگ 22 روزه غزه یادآور شدند و افزودند: 
این دولتها موضوع فلس��طین را مس��أله ای 
عربی می خواندند اما آنگاه که پای کمک به 
فلسطینی ها پیش آمد حتی بر این اساس هم 
عمل نکردند و برادران عرب فلسطینی خود 
را در مقابل دشمن و حامیانش تنها گذاشتند 

و این عملکرد، در تاریخ ثبت خواهد شد.
 رهب��ر انقالب اس��المی، ش��عار تغییر 
رئی��س جمه��ور جدید امری��کا را حرکتی 
برای ترمیم بدنامی و بی آبرویی واش��نگتن 
برش��مردند و خاطرنشان کردند: این تالش 
دروغین نی��ز بی ثمر مانده اس��ت چرا که 
امریکایی ها در مس��أله فلسطین و بسیاری 
مس��ائل دیگر، به صراحت دروغ می گویند 
و ملت ایران 30 س��ال است که به اینگونه 

دروغها عادت کرده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسأله فلسطین 
را چالشی جدی برای تمدن غرب و مدعیان 
لیبرال دموکراسی خواندند و افزودند: مقاومت 
ملت فلسطین ادعاهای چند صد ساله غرب 
را درباره آزادی و حقوق بشر کاماًل زیر سؤال 
برده و رسوا کرده و »مسأله فلسطین« امروز 
به شاخصی برای تشخیص مدافعان واقعی از 
مدعیان دروغین »آزادی و حقوق بشر« تبدیل 
شده است. ایش��ان آینده امریکا را »مغلوب 
قطعی مقاومت ملت فلس��طین« دانستند و 
افزودند: بالشک اقدامات 70-60 ساله اخیر 
دولتهای امریکا در حمایت از صهیونیستها، 
مایه بدنامی این کشور در تاریخ خواهد بود. 
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر تش��کیل 
خاورمیانه جدید یعنی خاورمیانه اس��المی، 
دفاع از ملت فلسطین را وظیفه ای انسانی و 
اسالمی خواندند و افزودند: دولتهای اسالمی 
در ای��ن زمینه، وظایف س��نگین تری دارند 
ضمن اینکه ملتها بیدار ش��ده اند و خواهان 

حمایت بیشتر از فلسطین هستند. 

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
ام��روز ش��عارهای صلح طلبی اس��تکبار 
همچون آوازی در برهوت اس��ت و دیگر 
نداهای صلح طلبی آنان هیچ ش��نونده ای 
ن��دارد. به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، 
عل��ی الریجان��ی در آغ��از جلس��ه علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی با تبریک آغاز 
هفت��ه وحدت، مبنای این وحدت را که به 
مناسبت میالد با سعادت پیامبر عظیم الشأن 
اسالم انتخاب شده اس��ت، مبنایی استوار 
و پرتح��رک از جهت وص��ول به اهداف 
دانس��ت.وی افزود: پیامبر اسالم پیامی را 
به انسان ها رساند که همه کماالت فطری 
بشر را دربردارد و به همه نیازهای انسان ها 
پاسخ می دهد؛ مکتبی چند بعدی که درک 
همه حقای��ق آن از قدرت فهم هر نس��ل 
خارج است. الریجانی گفت: پیامبر از ابتدا 
چنان پیون��دی در قلوب گروندگان ایجاد 
کرد که امت اس��الم خود را یک حقیقت 
واحد بپندارند و مسیر درک حقایق متعالی 
را در س��لوک اخالقی بیابند و علم آموزی 
و درک حقایق را وظیفه ای از آغاز تا پایان 
زندگ��ی دنیوی بدانن��د و عدالت را چون 
س��تون اس��توار زندگی فردی و اجتماعی 
تلقی کنند تا هم��ه مظاهر ظلم و جهل از 
قلمرو بش��ری زدوده شود. رئیس مجلس 
افزود: این حرکت فکری و عملی مترقی با 
گام های جهنده، قلمروهای انسانی آن زمان 
را درنوردید و حکومت های خودساخته 
بش��ری را تس��خیر کرد و موجی از ظهور 
فرهنگ و علم پیش��رو ب��ه وجود آورد که 
درخشندگی تمدن اسالمی، دشمنان زمانه 
را به تالطم انداخ��ت. الریجانی ادامه داد: 
از آن زم��ان با روش ه��ای مختلف چه با 
زور بیرونی و چ��ه رخنه درونی به مقابله 

ب��ا آن پرداخته اند؛  به طوری که امروز نیز 
سیاست های استکباری امریکا و غرب نقطه 
کانونی هدف گیری خود را عالم اسالم و 
خاورمیانه قرار داده است. الریجانی افزود: 
وقت آن اس��ت که امت اسالمی با تمسک 
به آیین محمدی ید واحده ش��وند و خود 
را بیابند و با تکیه بر شکوه تمدن اسالمی، 
یک دل به همگرایی و مددرسانی یکدیگر 
در رفع ظلم و توسعه قلمرو اسالمی تالش 
کنند. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
بخش دیگری از س��خنانش گفت: امروز 
یکی از موضوعات مهم عالم اسالم، مسأله 
فلسطین است که خوشبختانه در روزهای 
اخیر رهبران ش��جاع و قدرتمند فلسطین 
میهمان جمهوری اسالمی ایران هستند.وی 
اضافه کرد: همان گونه که در تحلیل استوار 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای )دامت برکات��ه( نهفته بود، 
دس��تان خالی این پیام جدید را مش��اهده 
کرده ایم و مس��لمانان اگر امروز به چیزی 
بیندیشند آن اس��المیت واقعی خاورمیانه 
است که روح محمدی از آن متصاعد شود.

الریجانی گفت: ملت بزرگ ایران با افتخار 
از ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند و 
مجاهدت های آنان را قدر می نهد. رئیس 
مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: از دولت و مجلس ژاپن 
تشکر می کنم که مجال بحث های روشن 
و سازنده را برای گسترش همکاری های 
ایران و ژاپن در قلمروهای پارلمانی، اجرایی 
و رایزنی های مسائل حساس منطقه فراهم 
کردند.رئیس مجلس گفت: گرچه توقف 
هیأت پارلمانی ایران در ناکازاکی کمتر از 
س��ه س��اعت بود اما فرصتی شد که یکی 
از مظاهر بس��یار تأس��ف آور و وحشیانه 
امری��کا به ملت ژاپ��ن را در جنگ جهانی 
از نزدیک مشاهده کنیم. وی گفت: امریکا 
پس از بمباران هیروش��یما، حجم کشتار و 
تخریب بمب اتمی را دقیق دریافته بود اما 
مجدد به فاصله چند روز شهر ناکازاکی را 
بمباران هس��ته ای کرد و تا امروز در این 
شهر حدود 300 هزار نفر مستقیم و یا در 
اثر عوارض این حرکت سبوعانه جان خود 

را از دست داده اند. 

در مراس��می با حضور وزیر بازرگانی 
از 36 صادرکننده برتر اس��تان ها به عنوان 
صادرکننده نمونه تقدیر ش��د. به گزارش 
واح��د مرک��زی خب��ر، 19 نف��ر از ای��ن 
صادرکنن��دگان در بخش صنایع و معادن، 
15 نف��ر در بخ��ش کش��اورزی و صنایع 
غذای��ی، 2 نفر در بخ��ش صدور خدمات 
فنی و مهندس��ی و ی��ک نفر هم در بخش 
بازرگانی عمومی تجلیل ش��دند. همچنین 
در ای��ن مراس��م از مدیران عام��ل 7 بنگاه 
اقتصادی به عنوان خادمان صادرات تجلیل 

ش��د. بابک افقهی رئیس س��ازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران در ای��ن مراس��م، کاهش 
هزینه ه��ای تولید، تولید ب��رای صادرات، 
برندس��ازی و بازاریاب��ی را از محورهای 
اصلی توس��عه صادرات برشمرد و گفت: 
اج��رای هدفمند ک��ردن یارانه ها فرصت 
بس��یار خوب��ی را ب��رای صادرکنن��دگان 
کااله��ای غیرنفتی ایجاد خواهد کرد تا در 
یک فضای رقابتی، کاالهای خود را صادر 
کنند. وی از تدوین آیین نامه بسته حمایت 
از ص��ادرات در وزارت بازرگانی خبر داد 

و گفت: این بس��ته حمایتی تقدیم دولت 
خواهد ش��د. افقهی با اش��اره به صادرات 
غیرنفت��ی در ی��ازده ماه امس��ال گفت: در 
این م��دت ص��ادرات کااله��ای غیرنفتی 
ب��ا احتس��اب میعان��ات گازی 22 و نی��م 
میلیارد دالر و ب��دون میعانات 18 میلیارد 
و 600 میلیون دالر بوده است. وی افزود: 
صادرات کاالهای غیرنفتی بدون میعانات 
گازی به لح��اظ ارزش��ی 11 درصد و به 
لحاظ وزن��ی 38 درصد نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

شعار صلح طلبی استکبار، آوازی در برهوت

تجلیل از 36 صادرکننده برتر

اسرائیل غاصب، سرنوشتی جز نابودی 
نخواهد داشت 

جهان نما

تمهیدات الزم در طرح استقبال از بهار
 در کرج انجام شد

از س��وی س��ازمان آتش نش��انی کرج 
تمهیدات الزم در طرح اس��تقبال از بهار در 
این شهرستان انجام شد. به گزارش فارس در 
این شهرستان در آستانه فصل بهار اهداف و 
برنامه های مربوط به سازمان های آتش نشانی 
و خدم��ات ایمن��ی درباره انج��ام اقدامات، 
تمهیدات مورد نی��از و برنامه ریزی صحیح 
برای کاهش آثار سوء ناشی از حوادث انجام 
ش��ده است. در این راستا با برنامه ریزی های 
دقیق و اصول��ی با ارائ��ه آموزش های الزم 
اطالعات و آگاهی اف��راد را درباره فرهنگ 
ایمنی ارتقا داده ایم. در راستای تحقق اهداف 
آموزشی برون سازمانی، این سازمان هر سال 
برنامه های خاصی را در ارتباط با طرح استقبال 
از بهار به مرحله اجرا در آورده و تالش کرده 
ب��ا انجام اقدامات الزم درباره اطالع رس��انی 
مناسب با چاپ بروش��ور، جزوات، نصب 

پالکارد و... نکات ایمنی و حفاظتی مناسبی 
را برای مس��افران نوروزی و چهارشنبه آخر 
سال تهیه تا بتواند به این طریق به این رسالت 
خود جامه عمل بپوشاند. یکی از راه های باال 
ب��ردن ضریب ایمنی به منظور کاهش وقوع 
حوادث اطالع رس��انی صحیح، به موقع و با 
اس��تمرار اس��ت به ویژه برای افرادی که به 
علت عدم آشنایی با محیط شهری و راه های 
ارتباطی در حال مسافرت و گذر از شهرستان 
هستند و یا در ارتباط با چهارشنبه آخر سال 
اکثر مخاطبان افراد کم س��ن و سال، کودکان 
و... ب��وده که ع��الوه بر ض��رورت تدوین 
برنامه های مربوط به اطالع رسانی مناسب و 
اجرای درست آن از جمله وظایفی است که 
عدم توجه به آن می تواند خس��ارات جبران 
ناپذیری را به ویژه برای قش��ر جوان فراهم 

کند.

یک عضو فراکس��یون ح��زب اهلل در 
مجلس لبنان، با اش��اره ب��ه اعترافات اولیه 
»عبدالمالک ریگی« مبنی بر ارتباط با امریکا 
گفت: جهان هر روز ش��اهد جنایت های 

جدید تروریستی امریکا و اسرائیل است. 
»کام��ل الرفاعی« نماین��ده مجلس و عضو 
فراکس��یون وفاداری به مقاومت وابسته به 
ح��زب اهلل در گفتگ��و با ایرن��ا در بیروت 
گفت: به جمهوری اسالمی ایران به خاطر 
دس��تاورد بزرگ امنیتی که دستگیری یکی 
از بزرگترین و خطرناک ترین جنایتکاران 

منطقه ای است، تبریک می گویم.
وی اف��زود: این پیروزی ب��زرگ ایران 
شادی و خوش��حالی را برای خانواده های 
داغدار و تمامی مسلمانان در ایام میالد پیامبر 

گرامی اسالم )ص( به ارمغان آورده است.
الرفاع��ی ادامه داد: ای��ران این حق را 
دارد تا با تعقیب تمامی جنایتکاران در هر 
نقطه که باشند، آنها را دستگیر و به سزای 
اعم��ال مجرمانه ش��ان که در ح��ق مردم 
ایران اسالمی روا داش��تند، برساند. عضو 
فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد: 
امریکا و اسرائیل در رأس تروریست های 
بین المللی قرار دارند و متأس��فانه هر روز 
جهان شاهد اعمال تروریستی این کشورها 
است. اسامه سعد رئیس حزب ملی ناصری 
لبنان با اشاره به اعترافات اخیر ریگی مبنی 
بر ارتباط با امریکا گفت: امریکا و اسرائیل 
برای رس��یدن به اهدافش��ان با حمایت از 
افراد معاند و تروریست نظیر ریگی دست 
به جنایت های تروریستی در داخل ایران 

زدند.
 وی افزود: امریکا و اسرائیل، ایران را به 
خاطر مخالفت با برنامه هایشان در منطقه مورد 
اهداف ش��وم خود قرار دادند و با حمایت از 
افراد معاند و تروریس��ت نظیر ریگی دست 
به جنایت های تروریس��تی در داخل ایران و 

برخی از کشورهای دیگر زدند.

ریگی شرور طی اعترافاتی گفت، بعد 
از انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا، 
عوامل امریکایی در ش��هر کویته پاکستان 

بار دیگر با وی ارتباط برقرار کردند.
 وی گف��ت: عوام��ل امریکایی به وی 
قول مس��اعدت در رفع مشکالت، آزادی 
اعضای گروهکش، کم��ک مالی و نظامی 

داده اند.
 همچنین در اختیار گذاش��تن اسلحه، 
از  پای��گاه در مکان��ی  مهم��ات و ی��ک 
افغانس��تان نزدیک مرز با ای��ران، از جمله 
امریکایی  مساعدت طرف های  قول های 

به وی بود.
ریگی و افراد تحت فرمان وی تاکنون 
اقدامات تروریس��تی بس��یاری را در ایران 

سازماندهی کرده اند.
 از قاچ��اق م��واد مخ��در و گروگان 
گرفتن مرزبان��ان ایرانی و تعداد زیادی از 
مردم بی گناه سیس��تان و بلوچستان تا به 
نمایش گذاش��تن فیلم قتل سرباز ایران و 
در نهایت به ش��هادت رس��اندن 42 تن از 
نیروهای جان برکف س��پاه پاس��داران در 
بخش »بیشین« شهرس��تان »سرباز« استان 
سیستان و بلوچستان از جمله جنایات وی 
اس��ت. عبدالمالک تحصیالت کالس��یک 
ندارد و از حوزه های علمیه اهل سنت نیز 

اخراج شده است.
وی دارای سابقه شرارت و یک مورد 
چاقوکش��ی به خاطر مس��ائل قبیله ای در 
داخل شهر زاهدان است و به همین خاطر 
مدتی هم زندانی ش��د اما بع��د از آزادی 
خود را زندانی سیاس��ی معرف��ی کرد. بنا 
ب��ه گفته خودش،  از 19 س��الگی اس��لحه 
به دس��ت گرفته و به عملیات تروریستی 

پرداخته است.
ریگی و گروهک��ش در مناطق مرزی 
افغانس��تان، پاکس��تان و بلوچس��تان ایران 

رفت و آمد می کردند. 

   مرضیه محب رسول
بع��د از پی��روزی انقالب اس��المی، 
ای��ران از بیش��تر پیمان ه��ای منطقه ای 
ک��ه اغلب با حمای��ت امریکا و در جهت 
برآوردن اهداف این کش��ور تأسیس شده 
بود، خارج ش��د. بعد از جنگ تحمیلی و 
شروع دوره س��ازندگی نیاز به ایجاد یک 
دیپلماسی فعال منطقه ای برای ایران بیش 
از پی��ش ض��روری ش��د. روی کار آمدن 
»نجم الدین اردکان« اس��الم گرا در ترکیه 
این فرصت را ایجاد کرد تا بعد از دهه ای 
تعارض، نزدیکی آش��کاری می��ان ایران 
و ترکیه و نیز س��ایر کش��ورهای اسالمی 
آس��یایی و آفریقایی ایجاد ش��ود. تالش 
اردکان زمینه تأس��یس س��ازمان همکاری 
هشت کشور آسیایی و آفریقایی را فراهم 
کرد. اندونزی، مالزی، بنگالدش، پاکستان، 
ترکیه، مصر، نیجریه و ایران اعضای گروه 
D8 را تشکیل می دهند. اهداف تشکیل 
این گروه ش��امل ایجاد روابط مس��تحکم 
اقتصادی بین کش��ورهای در حال توسعه 
اس��المی، تقویت حضور این کش��ورها 
در بازاره��ای جهانی و تعام��الت آنها با 
کش��ورهای صنعتی اس��ت، می توان در 
بین اعضای D8 مش��خصه بارز را تالش 
ب��رای توس��عه هرچه بیش��تر اقتصادی و 
فرهنگی و س��هم خواهی بیش��تر آنها در 
تعامالت جهانی دانس��ت. اگر چه در بین 
این گروه ها مالزی و اندونزی توانسته اند 
بر دیگر کشورهای عضو از نظر اقتصادی 
پیشی بگیرند اما همکاریهای مؤثر و مداوم 
این کش��ورها می توانند فرصتی باشد تا 
هر کدام از اعض��ای این گروه به اهداف 
کوتاه م��دت و بلند مدت خود در منطقه 
و جهان دست پیدا کنند. حضور امریکا و 
غرب در آسیا و آفریقا بیشتر از هر منطقه 
دیگری این سرزمین ها را پرآشوب ساخته 
اس��ت. خط قرمزهای پررنگی که امریکا 
سعی دارد بین کشورهای منطقه بکشد و 
آنها را هر چه بیشتر از هم دور کند با ایجاد 
چنین نشس��تهایی کم اثرتر خواهد ش��د. 
مهمترین عامل آرامش در آس��یا و آفریقا 
نزدیکی کش��ورها و عدم تنش سیاسی و 
اقتصادی آنه��ا در این مناطق اس��ت. اما 
عماًل می بینیم غرب به سرکردگی امریکا 
تالش دارد تا میان پاکس��تان و بنگالدش، 
ایران و مص��ر، ترکیه و مصر و... تفرقه و 

درگی��ری ایجاد کند و ع��الوه بر انزوای 
تهران هر یک از کشورها را با راه اندازی 
مسابقه تس��لیحاتی به خود نزدیکتر کند. 
حضور در چنین نشس��تها و کنفرانسهایی 
اگر چه به بهانه های اقتصادی، می تواند 
دیدگاههای سیاس��ی کشورهای عضو را 
نیز تا حدی تعدیل کرده و به هم نزدیک 
کند. اگر چه موانع و مشکالت زیادی نیز 
بر سر راه همکاریها و نزدیکی روابط بین 
این کشورها وجود دارد. ناآگاهی اعضا از 
توانمندی های تولیدی، اختالفات داخلی 
و تیرگی روابط سیاسی برخی کشورهای 
عض��و و نیز ناهمگونی ش��دید توس��عه 
اقتصادی این کشورها از جمله مشکالت 
پیش روی س��ازمان همکاری D8 است 
اما به رغ��م این مش��کالت انگیزه هایی 
همچ��ون افزایش تجارت، نی��ل به منافع 
رفاهی، همکاریهای متقابل در زمینه های 
تج��اری و اقتص��ادی، افزای��ش ق��درت 
چانه زنی در مس��ائل سیاس��ی، اقتصادی 
و تجاری با کش��ورهای عضو و نیز سایر 
گروههای فرامنطقه ای، تأمین مالحظات 
سیاس��ی و انجام همکاریها در زمینه های 
رش��د، توسعه و اعتالی س��رمایه گذاری 
از جمله مواردی است که این کشورها را 
به همکاریهای منطقه ای ترغیب می کند. 
ع��الوه بر این D8 می تواند نقش مهم و 
ارزنده ای را در راستای زمینه سازی برای 
ایجاد بازار مش��ترک اسالمی دانسته شود. 
در این راس��تا ایجاد بانک مشترک گروه 
D8 در اج��الس تهران بررس��ی خواهد 
ش��د. به هر حال اگر چه همکاری اعضای 
گ��روه D8 با چالش ه��ا و موان��ع زیادی 
رو به رو اس��ت اما عزم این کش��ورها برای 
نزدیک��ی هر چه بیش��تر ب��ه یکدیگر و نیز 
هموار ش��دن ش��رایط منطقه ای و جهانی 
ب��رای همکاری هر چه بیش��تر اعضا مانند 
روی کار آم��دن دول��ت اس��الم گ��را در 
ترکی��ه، تمایل ایران به همکاریهای بیش��تر 
منطقه ای، رویکرد مالزی و اندونزی به جلب 
بازارهای کش��ورهای عضو ب��ه دلیل رکود 
در ب��ازار امریکا و اروپ��ا و نیز خطر بحران 
اقتصادی که تمامی کشورها را تهدید می کند 
از جمله عواملی است که بار مدیریت وابسته 
 D8 و غیرعقالنی را در زمان حاضر در گروه
ک��م کرد و تمایل اعضا را برای همکاریهای 

گسترده زیادتر خواهد کرد.

واکنش نماینده مجلس
 لبنان به اعترافات اولیه ریگي

 ،D8 گروه
چالشی که به فرصت تبدیل می شود

طي هفته گذشته؛
بیش از 54 میلیون سهم در تاالر معامالت 

بورس کرج داد و ستد شد

نخستین آبشار مصنوعي در شهر ري به 
بهره برداري رسید

ط��ی هفته گذش��ته 54 میلیون و 136 
هزار و 769 سهم در تاالر معامالت بورس 
شهرس��تان کرج داد و ستد شد. به گزارش 
فارس، ارزش ریالی این میزان س��هام 95 
میلی��ارد و 421 میلیون ریال عنوان ش��ده 
است.میزان سهام داد و ستد شده در بورس 
کرج طی هفته گذش��ته نس��بت ب��ه هفته 
ما قبل آن افزایش دو برابری داش��ته است.
ش��رکت س��ایپا با معامله 3 میلیون و 392 
هزار و 978 س��هم، بیشترین حجم خرید 
و شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ارزش 5 
میلیارد و 204 میلیون ریال بیشترین ارزش 

خرید را به خود اختصاص دادند. 
همچنین ش��رکت بانک پارسیان با معامله 
3 میلی��ون و 273 ه��زار و 850 س��هم به 

ارزش 8 میلی��ارد و 131 میلی��ون ری��ال 
بیشترین حجم و ارزش فروش را به خود 

اختصاص داد.
تاالر معام��الت بورس کرج طی هفته 
گذش��ته در میان دیگ��ر تاالرهای بورس 
منطقه ای کش��ور به لحاظ داد و ستد، رتبه 
س��وم را به خ��ود اختص��اص داد. تعداد 
کدهای معامالتی ایجاد شده در تاالر بورس 
کرج طی این مدت نیز 30 کد بود. در این 
مدت 37 شرکت کارگزاری در تاالر کرج 
فعال بود که شرکت کارگزاری پارسیان به 
عنوان فعال ترین کارگزاری ش��ناخته شد. 
طی هفته گذش��ته در ای��ن تاالر یک دوره 
آموزش��ی سطوح مقدماتی و متوسط نیز با 

حضور هشت نفر برگزار شد.

رئی��س اداره فضای س��بز ش��هرداری 
منطقه 20 تهران از بهره برداری از نخس��تین 
آبش��ار مصنوع��ی در ش��هر ری خب��ر داد. 
علیرضا ج��وادی در گفتگو با فارس گفت: 
به  منظ��ور زیبایی منظر ش��هری و تلطیف 
روحیه شهروندان نخستین آبشار مصنوعی 
به  همت ش��هرداری منطقه 20 در شهر ری 
به بهره برداری رسید. رئیس اداره فضای سبز 
ش��هرداری منطقه 20 تهران بیان داشت: در 
ابت��دا صخره پیش س��اخته ای در این محل 
نصب شده و پس از تزئین آن با پوشش های 
گیاهی، با اس��تفاده از تجهیزات تأسیساتی و 
نورپردازی رنگی آبشاری به  صورت زیبا و 
نورانی در این محل جریان یافته است. وی 
در ادامه اعتبار این پروژه را بالغ بر 2 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: این آبشار مصنوعی 
در بوستان بهشت واقع در محله باروتکوبی 

احداث شده اس��ت. رئیس اداره فضای سبز 
شهرداری منطقه 20 تهران در پایان با اشاره به 
اینکه در کنار این آبشار نیز آبنمای صخره ای 
قدیمی در س��ال 81 بر روی عارضه طبیعی 
کوه سنگی در بوس��تان بهشت احداث شده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: این آبنما نیز به دلیل 
فرسوده بودن بازپیرایی و تأسیاست قدیمی آن 
جمع آوری شده ضمن اینکه پدیده کوه سنگی 

نیز پاکسازی و شستشو شده است.
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اشاره

به جز آلودگی های صوتی، محیط زیس��تی، 
دریایی، هوایی و غیره، آلودگی جدیدی هم وجود 
دارد که تا به حال توجه زیادی به آن نداشته ایم. اما 
برخالف سایر آلودگیها، مبارزه با این نوع آلودگی 
راه حل س��اده ای دارد؛ اجباری کردن خاموش��ی 
بس��یاری از المپ های تجمل��ی و غیر ضروری. 
تا همین یکصد س��ال پیش وقتی ش��بها به آسمان 
نگاه می کردی انواع س��تاره و یا س��یاره ها و راه 
شیری را می دیدی. اما انسان صنعتی و خودخواه 
با روشن نگاه داش��تن میلیونها المپ و پروژکتور 
نه تنها باعث محو این زیباییها شده بلکه سالمتی 
خ��ود و انواع حیوانات و جان��وران و پرنده ها و 
دوزیس��تان دریایی را هم به خطر انداخته اس��ت. 
همانگونه که در دهه 70 میالدی به دانش��مندانی 
که می گفتند دود س��یگار  باعث بیماری تنفس��ی 
و س��رطان اطرافیان می ش��ود می خندیدیم ولی 
امروزه حرف آنها به اثبات رسیده و جدی گرفته 
می ش��ود، همانگون��ه هم آلودگی ن��وری را باید 
ب��ه عنوان یک��ی از جدی تری��ن خرابکاری های 
انس��ان علیه طبیعت تلقی کنیم. میلیونها اشعه نور 
مصنوعی المپها در شب عالوه بر آلودگی نوری، 
باعث آلودگی هوا هم می ش��ود و تنفس این هوا 
در درازمدت سرطان زا اس��ت. هر شب میلیونها 
المپ در ش��هرها، س��اختمانها، مناطق صنعتی و 
نظامی تا صبح روش��ن هس��تند و محیط اطراف 
را از پایی��ن به باال نورانی ک��رده اند. صرف نظر 
از حیف و میل میلیونها الکتریس��یته و سوختهای 

نفت��ی، گازی و معدنی که برای تأمین انرژی الزم 
است و برای این نورافشانی های اکثراً بی مصرف 
و تجملی به هدر میرود، محیط زیس��ت و زندگی 
میلیونها جانور و پرنده هم به خطر افتاده اس��ت. 
جالب است بدانیم بس��یاری از ساکنین شهرهای 
بزرگ تصور می کنند که کم فروغی ستاره ها در 
شهر حاصل آلودگی هوا اس��ت. اینان ناخودآگاه 

تقصیر هر معضل زیست محیطی را به گردن هوا 
می اندازند چرا که آلودگی آن مش��هودتر از دیگر 
عوارض است. برای یافتن علت اصلی، می توان 
اینطور تصور کرد تنها چیزی از جنس خود ستاره 
یعنی نور می تواند دیدار آن را مختل کند، چیزی 
شبیه نور خورش��ید )البته در روز چنین است( یا 
نور ماه و یا نور های مصنوعی زاییده دس��ت بشر 
است. منابع نورهای طبیعی هرکدام در جای خود 
وظیفه ای داش��ته و معقول به نظر می رسد اما به 
نظر می رس��د مشکالت از بعد از اختراع ادیسون 

آغاز شد و بدین گونه آلودگی نوری پدید آمد.

آلودگی نوری به چه معناست؟ 
ه��رگاه ب��ا نور مصنوع��ی رفتار نادرس��ت و 
غیر اس��تاندارد صورت گیرد آلودگی نوری پدید 
می آی��د. در حقیقت اگر اعتق��اد به میانه روی در 
مصرف هر چیز داش��ته باشیم اس��تفاده از نور نیز 
حد و اندازه خود را دارد. پس استفاده بیش از اندازه 

از نور تولید آلودگی نوری می کند.
ــی: نورهای مصنوعی که در زمان یا  تعریف علم
مکان نامناس��ب از اس��تاندارد خود خارج شده و 
با کیفیت نامطلوب محیط زیس��ت و آسمان شب 
را آزاردهن��ده و آل��وده می س��ازد آلودگی نوری 

می نامیم.
تجربه ما: حتماً شما آلودگی نوری را در زندگیتان 
تجربه کرده اید. ام��روزه در محیط های خارجی و 
داخل��ی خانه از نور به بهانه های مختلف اس��تفاده 
می شود اما در کشور ما کمتر نمونه ای از استاندارد 
صحیح از نور می توان مشاهده کرد. اگر شما بدون 
توجه ب��ه کیفیت، مقدار درخش��ندگی نور و زاویه 
تابش المپ و تنها برای روشن کردن محیطی تاریک 
از المپی اس��تفاده کرده باشید خود عامل تولید این 
آلودگی در محیط زندگیتان هستید. ما به نور المپ ها 
تنها به حدی نیاز داریم که با زاویه تابش مناسب زیر 
پایمان را روشن کنند نه فضای باالی سرمان را چرا 
که در چنین شرایطی فضای تاریک و ظلمانی آسمان 
با نوری غیر طبیعی و مزاحم آلوده می شود، همچنین 
بسته به نوع المپ از 30 تا 40 درصد اتالف انرژی 
به همراه دارد. البته در شهر های بزرگ ذرات معلق 
آلودگ��ی هوا، مانند آینه ای این نورها را به س��وی 
زمین باز می تاباند و موجب تشدید آلودگی نوری 

می شود.  
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصر اصفهانی

نه تنها اخترشناسان بلکه هر یک از ما نیز به نحوی 
متأثر از این پدیده هستیم. این پدیده  آسمان شبها را 
بیش ازحد روش��ن می کند و مانع از دیدن ستارگان 
می ش��ود. به همین علت رصد برای اخترشناس��ان 
در شهرها تقریباً غیرممکن اس��ت، آن هم در حالی 
که می دانید آس��مان ش��ب یک منبع با ارزش برای 
بررسیهای علمی اس��ت. بر اساس بررسیهای انجام 
شده در سال 1990 توسط انجمن اخترشناسی بریتانیا 
)BAA( بیش از 90 درصد مردم این کشور حتی در 
بهترین حالت نسبت به دهه های پیش قادر به رصد 
س��تاره های کمتری هستند. به همین علت بسیاری 
از اف��راد مجبورند به کیلومترها خارج از ش��هر نقل 
مکان کنند تا بتوانند از زیبایی آسمان شب بهره مند 
شوند از سوی دیگر اتالف انرژی روشنایی به معنای 
اتالف انرژی اس��ت. بر اساس بررسیهای انجام شده 
توس��ط انجمن ستاره شناسی بریتانیا در سال 1993، 
هزینه روشنایی جهت چراغهای خیابانها در انگلستان  
ساالنه به تنهایی بالغ بر 50 میلیون پوند شده بود که با 
صرف این هزینه می شد دو شهر دیگر در انگلستان 
را روشن کرد. امروزه پس از گذشت بیش از 10 سال 
از آن تاری��خ این رقم به مراتب افزایش یافته اس��ت. 
البته این برآورد هزینه فقط به چراغهای خیابانها مربوط 
می ش��ود، نه انواع دیگر روش��نایی. به طور خالصه 
ساالنه مقادیر زیادی انرژی به خاطر استفاده ناکارآمد 
از انرژی روشنایی هدر می رود اما اثرات مخرب این 
آلودگی بر انس��ان، حیوان و گیاهان، اتالف انرژی و 

آسمان شب به مراتب بیشتر از حد انتظار است. 

ــان: قرار گرفت��ن طوالنی مدت  اثرات بر انس
انس��ان در زیر نور مصنوعی به علت وج�ود اش�عه 
مادون ق�رمز و ف�رابنف�ش باع�ث آسیب�های چش�می 
می ش��ود. نورهای مزاحمی مانند چراغ خوابها و یا 
نورهایی که از پنجره هنگام خواب وارد اتاق می شود 
باعث بروز اس��ترس و کاهش تمرکز فکر در انسان 
می ش��ود و در درازمدت باعث تضعیف دس��تگاه 
ایمنی بدن و اف�زایش احتم�ال ابتال به ان�واع سرط�ان 
از جمله س��رطان های پوس��تی، ج��وش زدگی و 
رنگ پریدگی و س��رطان س��ینه در زنان می ش��ود. 
همچنی��ن بعضی از نوره��ا مانند ن��ور المپ های 
فلوئورسنت و همچنین نورهای رنگی تحریک کننده 
و تند سبب افزایش پرخاشگری می شوند. اینگونه 
نورها باعث می ش��وند فرد در برخ��ورد اجتماعی 
رفتاری تند داشته باشد. رنگ نورها نیز بر اعصاب و 
روان انسان ها تأثیر گذاشته و سبب تغییر رفتار افراد 
خواهد شد. برای مثال رنگ قرمز تحریک کننده است 
در حالی که رنگ های سبز و آبی رخوت سا هستند و 
در برخی موارد نیز باعث تنبلی فرد می شوند. آلودگی 
نور ممکن است روی افراد مذکر تأثیر بیشتری داشته 
باشد که این تأثیر می تواند به سبب روحیه خشن و 
پرخاشگر این جنس باشد. تأثیر آلودگی نور به شغل 
افراد نیز می تواند بستگی داشته باشد؛ به عنوان مثال 
افرادی که در مکان های��ی کار می کنند که از چراغ 
هایی با نورهای چشمک زن استفاده می شود مانند 
پارک ها و شهربازی ها، یا افرادی که در مکان هایی 
کار می کنند که برای روشنایی از پروژکتور ها استفاده 

می شود. نور فلوئورسنت باعث افسردگی می شود. 
همچنین نور کم نیز می تواند سبب افسردگی شده 
چنانکه نور ش��دید باعث پرخاشگری می شود. در 
ضمن بیمارانی که دچار افسردگی فصلی هستند را 
می توان با استفاده از نور درمان کرد به طوری که این 
بیماران را در اتاقی مخصوص و با شدت نور خاصی 
ق��رار داده و به درمان آنها می پردازند. آلودگی نوری 
باعث اس��ترس و تضعیف قدرت تفکر شده و فرد 
در چنین محیطی دچار استرس می شود و نیز تمرکز 
خود را از دست می دهد. آلودگی نوری آستانه تحمل 
افراد را کاهش داده و فرد در روابط اجتماعی و فردی 
خود نمی تواند صبور باشد و شروع به پرخاشگری 
می کند. آلودگی نوری می تواند باعث بر هم خوردن 
س��اعت بیولوژیک ش��ده و تنظیم خواب افراد را بر 
هم بزند که این مورد بیش��تر در افرادی که شب کار 
هس��تند یا به مدت زیاد تلویزیون نگاه می کنند و یا 
با کامپیوتر کار می کنند دیده می شود. از انواع دیگر 
آلودگی نوری برای انس��ان می توان به خیرگی اشاره 
کرد. هنگامی که پرتو مستقیم یک منبع نور با شدت 
زی��اد در محور دید عابرین یا رانندگان قرار می گیرد 
این پدیده رخ داده و س��بب کم شدن دید و ناراحتی 
عابرین و رانندگان می ش��ود و خط��ر تصادفات را 
هنگام رانندگی افزایش می دهد. چراغ های تزئینی که 
شهرداری ها در کنار خیابان ها به جهت ایجاد زیبایی 
مصنوعی به کار می برند نیز می تواند باعث خیرگی 
و یا خستگی چش��م راننده شود. در حقیقت به جز 
آسفالت خیابان و تابلوهای راهنمایی، راننده نباید هیچ 
نور دیگری را در میدان دید خود ببیند. این یعنی توجه 
به زاویه و مقدار تابش. خیرگی را به راحتی می توانید 
در زمانی تجربه کنید که از المپ ها در مراکز فروش 
میوه و تره بار، بوتیک ها یا سوپر مارکت ها بدون هیچ 

گونه پوشش یا محافظ در جلوی در استفاده می شود. 
همچنین نور بیش از اندازه آس��تانه تحمل و ساعت 
درونی بدن را که کنترل کن�نده سیستم های زیس�تی 
و ریت�مهای رفت�اری اس��ت، کاه�ش داده و موجب 

افسردگی نیز می شود.
اثرات بر گیاهان: گیاهان به دو دسته نورپسند و 
سایه پسند تقسیم می شوند. گیاهان نورپسند 10 درصد 
نور تابیده شده و گیاهان سایه پسند 75 درصد را جذب 
می کنند. اما اگر بیش��تر از حالت موازنه به گیاهان 
نور برس��د گیاهان می میرند. این مق��دار درگیاهان 
نورپسند 4200 لوکس و در سایه پسندها 27 لوکس 
است. پس گیاهی که در طول روز تمام نور مورد نیاز 
خود را جذب ک��رده تاباندن نور مصنوعی در طول 
ش�ب مرگ�ش را تضمین ک�رده یا رشدش را دچ�ار 
اخت�الل می کند. همچنین وجود منابع نور مصنوعی 
در کنار گیاهان جهت رش��د س��اقه را به سوی خود 

منحرف می کند. 
اثرات بر حیوانات: نورپردازی های سلیقه ای و 
غیر استاندارد در شهرها و استفاده از نور برای تزئین 
نمای س��اختمان ها، برج ها، میادین و نور آزاردهنده 
نورافکن ها باعث اختالل در تمرکز، برخورد پرندگان 
با برج ها و گم کردن مس��یر الن��ه و تاالب، اختالل 
در جفت یابی و در نهایت صید توس��ط شکارچیان 
می شود. نمونه های مشکالتی که حیوانات با نورهای 

مصنوعی پیدا کرده اند بسیار زیاد است. 
ب��ه طور مثال بچه  الک پش��ت ها ب��ه نورهای 
مصنوعی حساس بوده و کوچکترین نوری آنها را از 

مسیر دریا منحرف می کند. 
با توجه به تعریف آلودگی نوری هر زمان و هر 
مکانی شرایط نور استاندارد خود را می طلبد. شاید 
روشن بودن یک المپ کوچک در شهر مشکل زیادی 

به وجود نیاورد اما وجود همان المپ در ساحل شیب 
دراز جزیره قش��م باعث تهدید زندگی گونه خاص 
الک پشت پوزه عقابی می ش��ود. با توجه به چنین 
حساس��یتی که نور در محیط زیست دارد نمی توان 

آلودگی نوری را تنها محدود به آسمان دانست. 
ــت: همه موجودات زنده  اثرات بر محیط زیس
دارای س��اختارهای درونی هس��تند که وضعیت و 
عملک��رد آنها را در مقایس��ه با محیط زیست ش��ان 
سامان می دهد، پرندگان برای تعیین زمان فعالیتشان 
به روش��نایی محیط پاسخگو هستند و اگر محیطی 
بیش از اندازه روشن ش��ود، ساختار درونی این 
موج��ودات ویران و ناچار به ناب��ودی یا مهاجرت 

می شوند. 
همه س��اله ده ها هزار سینه س��رخ و بسیاری از 

پرن��دگان آوازخوان دیگر به عل��ت وجود نورهای 
مصنوعی در شب ش��روع به آواز خواندن می کنند. 
مطالعات انجام ش��ده روی پرندگان مهاجر نش��ان 
می دهد آنها ممکن اس��ت به علت وجود این نورها 

اقدام به مهاجرتهای پیش هنگام کنند. 
درختانی که با استفاده از المپهای رنگارنگ تزئین 
می شوند به علت گرمای حاصل از این المپها برگهای 
خود را در زمستانها از دست نمی دهند. شب پره ها 
نیز ش��بها به واسطه همین نورها دچار اختالالتی در 

جهت یابی می شوند. 
بسیاری از پرندگان نیز به علت اینگونه اختالالت 

به ساختمانها برخورد می کنند. 
البته اینها مثالهای اندکی از اثرات گسترده آلودگی 

نوری هستند. 

آلودگي نوري در اصفهان در حال افزايش است 

آلودگی نوری از کجا ش��روع ش��د و کشورهای 
پیش��تاز تا به حال چه کرده اند؟ زمانی را تصور کنید 
که هنوز انس��انها در غارها زندگی می کردند یا چرا 
آنقدر دور؟ همین چن��د قرن اخیر را در نظر بگیرید 
فکر می کنید روال زندگی مردم در طول ش��بانه روز 

چگونه بود. 
آنان مجبور بودند امورات زندگی شان را با طلوع 
و غروب خورش��ید تنظیم کنند. با اولین سپیده بیدار 
ش��ده و با پایین رفتن خورش��ید به بس��تر بروند. در 
حقیقت س��یکل زندگی طبیعی انسان به همین منوال 

است. 
س��اعت درونی بدن و ریتمهای رفتاری در طول 
تاریخ بش��ریت با همی��ن زمان بندی ش��کل گرفته 

و رفتاره��ای س��الم و طبیعی انس��ان را تثبیت کرده 
اند. شما مطمئن باش��ید اگر غیر این بود خداوند در 
مراحل پیدای��ش زمین حتماً المپ را نیز در آفرینش 
خود قرار می داد. ام��ا وجود هر نور مصنوعی برای 
انس��ان الزم نبود چرا که س��المت او و اطرافش را به 
خطر می انداخت. انسانها در طول تاریخ سعی کردند 
از عوام��ل طبیع��ی مانند جمع آوری کرمهای ش��ب 
تاب، ساخت شمع، اس��تفاده از روغن های حیوانی 
و س��وزاندن چوب برای روشن س��اختن اطرافشان 

بهره مند شوند. 
ای��ن روال تا اختراع برق توس��ط ادیس��ون ادامه 
داش��ت و همان ط��ور ک��ه اول وس��یله ای اختراع 
می شود و بعدها فرهنگش می آید رفته رفته استفاده 

از المپ و ب��رق در تمام خانه ها، ادارات، خیابانها و 
بزرگراه ها رواج پیدا ک��رده و پا از حیطه خود فراتر 
نهاد و به وسیله ای جهت سرگرمی و به وجود آوردن 
زیبایی ها و رنگهای خیره کننده در آبنماها، ساختمانها 

و برجها و... انجامید. 
سالیان س��ال مردمان روستا و شهرها بدون هیچ 
زحمتی به س��ادگی به نظاره ستاره ها، دنباله دارها و 
گاه بارش های شهابی می نشستند اما به نظر می رسد 
نوعی سنت گریزی دیده شد و سیل هجوم به سمت 
نور ب��دون توجه به اس��تانداردهای احتمال��ی را در 

دهه های اخیر شاهد بودیم. 
اما از دس��ت رفتن س��تارگان چیز کمی نبود که 
بتوانیم آن را نبینیم. اولین مطالعات را س��تاره شناسان 
در ح��دود 40 س��ال پی��ش در خص��وص آلودگی 
نوری داش��تند چرا که پیش از محس��وس بودن این 
افزایش روش��نایی برای س��ایر افراد تجهیزات دقیق 

س��تاره شناسان متوجه چنین ش��رایطی شده بود. کم 
فروغ تر ش��دن ستارگان در ش��هرهای بزرگ آنان را 

برآن داشت تا چرایی موضوع را جویا شوند. 
ام��ا توجه جدی به این مس��أله و تصویب اولین 
قوانین در س��طوح منطقه ای اس��تانی و ملی به چند 
س��ال پس از آن موکول شد. اولین گردهمایی علمی 
بین المللی در این ب��اره در اکتبر 1955 در ایتالیا و با 
موضوع آلودگی ن��وری ابعاد و احتمال وقوع برگزار 
ش��د و به فاصله 2 س��ال اولین قانون محلی مبارزه با 

آلودگی نوری در ایتالیا به تصویب رسید. 
یکی از اولین و برجس��ته تری��ن قوانین مقابله با 
آلودگی ن��وری مربوط ب��ه ناحیه لومباردی کش��ور 
ایتالیا اس��ت که در س��ال 2000 به تصویب رسید و 
به الگوی مناسبی برای سایر مناطق و کشورها مبدل 
ش��د. کشورهای امریکا و استرالیا نیز از پیشتازان این 

مبارزه هستند.

چندی قبل عضو مرک��ز نجوم ادیب اصفهان 
ابراز داش��ت: آلودگی نوری در اصفهان نس��بت 
به سال گذش��ته افزایش چشمگیری داشته است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه آلودگی نوری هم��واره یکی 
از دغدغه ها و مش��کالت منجمان اس��ت، افزود: 
مبحث آلودگی نوری حدود چهار س��ال است که 
در ایران ش��ناخته ش��ده و اکنون حدود 20 تا 30 
نفر مشغول به بررسی مشکالت شهرها در زمینه 
آلودگی نوری هس��تند. وی همچنین با اش��اره به 
اینک��ه المپ های موجود در ش��هرها حدود 190 
درصد نور خود را به آس��مان انعکاس می دهند، 
بیان داش��ت: طراحی المپ های ش��هری باید 
به گونه ای باش��د که از بازتاب این نور به آسمان 
جلوگیری شده و بیشتر نور المپ به زمین رسیده 
و س��بب کاهش آلودگی نوری شود. عضو مرکز 
نجوم ادیب اصفهان با بیان اینکه 30 تا 60 درصد 
نور المپ های اصفهان به آسمان رفته و در نهایت 
سبب آلودگی نوری آسمان این نواحی می شوند، 
ادام��ه داد: اصفه��ان دارای 200 هزار المپ بوده 
که نور خود را به آس��مان انعکاس داده در نتیجه 
 آس��مان شب مانند روز روشن ش��ده و مانع دید 
ستارگان در آسمان شهر می شود. وی با اشاره به 
اینکه با اس��تفاده از المپ های مناسب که حداکثر 
نور خ��ود را به زمی��ن منتقل می کنن��د، می توان 
در کاهش آلودگی نوری در ش��هرها س��هیم بود، 
تصریح کرد: آلودگی نوری در ش��هرهای بزرگ 
به گونه ای اس��ت که تا 20 کیلومتری این ش��هرها 
نور بازتاب ش��ده از آنان دیده شده و دست یابی 
به آس��مان تاریک را مش��کل کرده است. استفاده 
از المپ های نامناس��ب س��بب هدررفت انرژی،  
ایج��اد خطر برای موجودات زن��ده و وارد آمدن 
صدمه اقتصادی به کش��ور می شود، به طوری که 
ساالنه حدود 2 میلیارد دالر انرژی برق هدر رفته 

و این عامل س��بب وارد آمدن صدم��ه به دیواره 
اقتصادی کش��ور خواهد ش��د. این مسئول با بیان 
اینکه برخالف نظر برخی که معتقدند نور بیش��تر 
سبب امنیت بیشتر می شود، این امر تصوری غلط 
و نادرست اس��ت، خاطرنشان کرد: المپ ها اگر 
در جای مناسب به کاربرده نشوند نه تنها امنیت 
را تأمی��ن نمی کنند، بلکه س��بب کاه��ش آن نیز 
می ش��ود. نورهایی که به جو می روند کیلومترها 
در جو باال خواهند رفت و آسمان را تا کیلومترها 
روش��ن می کنند، در نتیجه برای رصد آسمان باید 
کیلومترها از ش��هر فاصله گرفت تا ش��اید بتوان 
س��تارگان را در آس��مان رص��د کرد. بد نیس��ت 
بدانیم در س��ال 79 نور آس��مان اصفه��ان تا 80 و 
90 کیلومتری ش��هر اصفهان را روشن می کرد، اما 
امروزه برای دست یابی به آسمان تاریک باید 300 
کیلومت��ر از اصفهان فاصله گرفت! در حال حاضر 
اندازه گنبد نوری اصفهان به 15 درجه رسیده و هر 
س��ال به مقدار آن افزوده می شود. برنامه مبارزه با 
آلودگی نوری برای نخستین بار در ایاالت متحده 
امریکا آغاز ش��د و کش��ورهای انگلیس، فرانسه و 
آلم��ان دنبال��ه روی ای��ن کار بودن��د، در ایران نیز 
ش��هرهای اصفهان و تهران در این امر پیشتاز بوده 
و حدود ش��ش سال اس��ت که تحقیقات خود را 
در این زمینه آغاز کرده اند. مس��ئول مربوط با بیان 
اینکه با برگزاری س��مینارها و نشست های علمی 
در زمین��ه آلودگی نوری می توان ب��ه راهکارهای 
ج��دی برای مبارزه با این پدی��ده پرداخت، اظهار 
داش��ت: با بررس��ی مناطق فوق العاده تاریک و 
بررسی تأثیر رطوبت، بخار آب، تپوگرافی و میزان 
هدررف��ت انرژی المپ ها می ت��وان میزان آلودگی 
نوری را در ش��هرها اندازه گرفت که فاز نخس��ت 
آن در ش��هرها انجام گرفته و فاز دوم آن در سطح 

کشوری در حال انجام است.

اثرات آلودگي نوري

آلودگی نوری از کجا شروع شد؟

آلودگی نوری چیست؟

هرگون��ه منب��ع نوری ک��ه باعث ش��ود نور 
به س��مت ب��اال )آس��مان( جایی که واقع��ًا مورد 
نیاز نیس��ت هدایت ش��ود موجب آلودگی نوری 

می شود. 
این اتفاق به دالیل زیر رخ می دهد:

- منابع نوری غیرضروری؛ منابع نوری که به 
منظور مفیدی ایجاد نشده اند و یا در زمانهایی 

مورد استفاده قرار می گیرند که نیازی به 
روشنایی آنها نیست.

- منابع نوری با درخشندگی بیش از حد؛ 
منابع نوری که درخشندگی بیش از میزان مورد 

نیاز دارند.
- طراحی نامناسب المپهای شهری؛ اغلب 

دیده می شود المپهای شهری بدون سرپوش و 
یا با سرپوشهای نامناسب طراحی شده اند.

- نورپردازی نامناسب؛ به معنای ایجاد منابع 

نوری مختلف در ترکیب ها و موقعیت های 
نامناسب است. با نگاهی به نورپردازی شهرها 
متوجه می شویم نورپردازی نامناسب بافتهای 

قدیمی تر مراکز تجاری و خرید در شهرها 
عمدتًا موجب آلودگی نوری شهرها می شود. 

ام��ا آلودگی ن��وری تنها یک پدیده ش��هری 
نیس��ت و اغلب دیده می ش��ود که حومه شهرها 
نیز با چراغهای 500 وات منور ش��ده اس��ت. این 

چراغها تا صدها متر را روشن می کنند. 
ش��اید جالب باش��د ک��ه بدانی��د پرنورترین 
فانوس دریایی در انگلس��تان در جزیره »فارن« از 
یک منبع نوری 1000 وات استفاده می کند و نور 
آن از فاصل��ه 30 مایلی دیده می ش��ود در حالی 
که اطراف ما مملو از چراغهای 500 وات اس��ت. 
آیا تاکنون به این مس��أله که ما برای روشن کردن 

آسمان چقدر هزینه می کنیم فکر کرده اید؟

چه عواملی موجب آلودگی نوری می شوند؟

آيا آلودگی نوری قابل کنترل است؟ 
بله این معضل از طریق آموزش و راهکارهای قانونی 
کامالً قابل کنترل است. سازمان بزرگراههای انگلستان 
اخیراً اعالم کرده است که از این پس جاده ها و خیابانهای 
این کشور به چراغهای سرپوش دار مجهز می شوند تا 
نور حاصله به س��مت پایین متمرکز شود. این در واقع 
نتیجه تالشهای سازمان های فعال در زمینه اخترشناسی 
نظیر انجمن بین المللی آسمان تاریک و سازمان مبارزه 
برای آس��مان تاریک است. از کشورهای پیشگام در راه 
مبارزه با آلودگی نوری باید از چک و اسلواکی نام برد. 
دولت چک به تازگی قانونی را به مورد تصویب گذاشت 
که بر اس��اس آن اس��تفاده بی رویه و س��هل انگارانه از 
روشنایی المپها در شبها مشمول پرداخت جرایم سنگینی 
تا هزار پوند می شود. ش��اید این اقدام موجب شود تا 
اقدامات مشابهی در سایر نقاط دنیا صورت گیرد. جالب 
است که منتقدین ادعا می کنند آسمان شب هیچ گاه به 
تاریکی قرون گذشته نخواهد شد. اما حقیقت این است 
که آلودگی نوری در ش��هرها و حومه شهرها را تا حد 
زیادی می توان کاهش داد، البته این بس��تگی به وضع 

قوانین مناسب در این زمینه دارد.

راهکارهای کاهش آلودگی نوری
کاهش آلودگی نوری به معنای کاستن از میزان نور 
خیره کننده و روشنایی بیش از حد آسمان شب، کاهش 
فرار شعاعهای نوری به سوی آسمان و کاهش تداخل 
نوری منابع نوری مختلف است. بنابراین برای کاستن از 
میزان آلودگی نوری الزم است ابتدا نوع مشکل شناخته 
شود. در این راستا می توان با به کار گیری روشهای زیر 

از شدت آلودگی نوری کاست:
- استفاده از المپهایی با قدرت روشنایی متناسب با 

هدف مورد نظر و نه بیشتر.
- خاموش کردن چراغ ه��ا در مواقع غیرضروری 
)برای این کار می توانید در ساختمان محل سکونت و یا 

کارتان از دستگاه های زمان سنج نیز استفاده کنید.(
- بهینه س��ازی چراغ ها به گونه ای که شعاع های 

نوریشان دقیقاً به سمت هدف مورد نظر هدایت شود.
- استفاده از نوع نور متناسب با هدف مورد نظر تا 
ایجاد مشکالت حاد آلودگی نوری توسط امواج نوری 

ساطع شونده از آنها به پایین ترین حد خود برسد.
- ارزیابی طرح های موجود روشن سازی محیط و 

طراحی مجدد آنها در صورت لزوم.
انتخاب منبع نوری مناسب

در ح��ال حاضر نمونه های متنوعی از منابع نوری 
وجود دارد که براساس بازدهی و کارکردشان به دسته هایی 
تقسیم بندی  شده اند. البته اغلب دیده شده که به علت 
ناآگاهی و یا فقدان منابع نوری پیشرفته گزینش درستی 
در رابطه با منبع نوری مناس��ب صورت نمی گیرد که 
این خود از عوامل اساس��ی ایجاد آلودگی نوری است. 
اما خوشبختانه در اغلب موارد می توان با ارزیابی دوباره 
و تغییر منابع نوری استفاده شده، اثرات آلودگی نوری را 
کاهش داد. در بعضی موارد ارزیابی طرح های موجود 
مش��خص کرده که ارائه طرح های روشنایی کارآمدتر 
ممکن اس��ت. برای مث��ال می توان ب��ا خاموش کردن 
چراغ های غیرضروری در فضاهای باز و روشن کردن 
ورزش��گاه ها تنها در مواقع اس��تفاده، آلودگی نوری را 
کاهش داد. در راستای دستیابی به این هدف زمان سنج ها 

از ارزش ویژه ای برخوردارند.
آیا ما می توانیم تغییری ایجاد کنیم؟

قطعاً هر یک از ما هم می توانیم برای کاهش آلودگی 
کاری انجام دهیم. بدون ش��ک همه نس��بت به مسائل 
زیست محیطی همچون گازهای گلخانه ای، گرم شدن 
کره زمین، کاهش منابع طبیعی و نظایر آن آگاهی داریم 

و مسلماً برای کاهش مشکالت زیست محیطی اقداماتی 
انجام داده ایم. اقداماتی نظیر استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی، استفاده از عایقهای حرارتی  در منازل، کمک به 
بازیافت زباله ها با تفکیک مواد قابل بازیافت از غیر قابل 
بازیافت و...، پس چرا نتوانیم پیشتر رویم و برای کاهش 
آلودگی نوری کاری انجام دهیم؟ می توانیم با استفاده از 
المپهای کم مصرف، استفاده از المپهایی با روشنایی کمتر 
و خاموش کردن المپهای اضافی کاری در این زمینه انجام 
دهیم. مثالً اگر بر باالی  در ورودی منزل چراغی نصب 
کرده ایم، می توانیم فقط مواقعی آن را روشن کنیم که به 
نور آن نیاز داریم و آن را برای تمام طول ش��ب روشن 
نگذاریم. همانطور که پیش از این گفته شد تاکنون هیچ 
رابطه قطعی بین روشنایی و کاهش جرائم اثبات نشده 
است. همچنین توجه داشته باشید برای روشنایی فضای 
خارج از من��زل المپ 50 وات کافی اس��ت. به عالوه 
می توانید با مطلع کردن اطرافیان خود از آلودگی نوری و 
راههای کاهش آن گام بسیار مؤثری در این راه بردارید. 
راه ه��ای زیادی وجود دارد ک��ه می تواند اثرات منفی 
نورهای خارجی را کاهش دهد. سود حاصل از این عمل 
مضاعف اس��ت چرا که نه تنها موجب کاهش آلودگی 
می شود، بلکه موجب کاهش هزینه های مصرفی نیز 

می شود. 
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امکان احداث 100 بند خاکي 
در چهارمحال وبختیاري

سرپرس��ت اداره کل مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
ای��ن اداره کل توانای��ی و آمادگی احداث 
100 بند خاکی را در برنامه پنجم توس��عه 
دارد. سبزعلی کاویانی در گفتگو با زاینده 
رود اف��زود: برای تحقق این هدف و مهار 
س��یالبها، کمک به پای��داری منابع آب و 
خاک این اداره کل برای احداث این تعداد 
بندخاک��ی، در صورت تأمی��ن اعتبارهیچ 

گونه مشکلی ندارد. 
وی یادآور ش��د: در سالهای 88 و 87 
در این اس��تان 10 سد خاکی احداث شده 
اس��ت. کاویانی با اشاره به توزیع و غرس 
500 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی 
گفت: ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در 
حفاظ��ت از منابع طبیعی وظیفه مهم ملی، 
همگان��ی و اولوی��ت دار در هفت��ه منابع 

طبیعی است.
وی ادام��ه داد: اداره کل مناب��ع طبیعی 
و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری با 
س��ازمان فضای سبز ش��هرداری شهرکرد، 
بس��یج س��ازندگی، آم��وزش و پرورش و 
مسکن و شهرسازی این استان برای ترویج 
فرهنگ درختکاری اقدامات و برنامه های 

ارزنده پیش بینی کرده اند. 
کاویانی ب��ا بیان اینکه یکی از وظایف 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کنترل 
س��یل و پیشگیری از خسارات خشکسالی 
اس��ت، افزود: احداث س��دهای خاکی و 
طرحهای آبخیزداری در حوزه های آبخیز 
باعث احیای جنگل ه��ا، حفاظت از منابع 
طبیع��ی، نش��اط و پای��داری حفظ محیط 

زیست خواهد بود. 
وی، ب��ه نفوذ پذی��ری آب در خ��اک 
اراضی جنگلی اش��اره کرد و گفت: ارزش 

ذخی��ره آب در جن��گل، تولی��د علوف��ه، 
مما نعت از وقوع س��یالب، حفاظت خاک 
و جلوگیری از فرس��ایش، ایجاد اشتغال، 
ارزش تفرج گاهی و حفظ محیط زیس��ت 
از اثرات مطلوب و غیرآشکار منابع طبیعی 
اس��ت. کاویانی با تأکید بر صرفه جویی و 
مص��رف بهینه آب تصریح ک��رد: یکی از 
دالیل کاهش کمب��ود آب، تخریب مراتع، 

جنگلها و فرسایش خاک است. 
وی با بی��ان اینکه س��االنه میزان قابل 
توجهی س��طح آب های زیرزمینی کش��ور 
پایین م��ی رود، گفت: این منابع محدود را 

باید حفظ و تقویت کرد. 
کاویان��ی با اش��اره به مش��کل کمبود 
آب در ای��ن اس��تان اف��زود: ب��ا اح��داث 
س��دهای خاکی می توان آبهای سطحی را 
از سرش��اخه ها کنترل و مشکل تأمین آب 
کشاورزی و شرب مردم استان را برطرف 
ک��رد. وی ب��ا اش��اره به احداث 60 س��د 
خاکی تاکنون در این اس��تان اظهار داشت: 
احداث س��دها در کنترل و مهار سیالب ها 
و همچنی��ن جلوگیری از ه��در رفتن آب 
رودخانه های پرآب موجود در استان نقش 

با اهمیتی دارند. 
وی عشایر و روستائیان را یکی عوامل 
اصلی تخریب کننده مناب��ع طبیعی عنوان 
کرد و افزود: اج��رای عملیات آبخیزداری 
نظیر احداث س��دهای خاکی، حفاظت و 
احی��ای جنگل ها و مراتع، ایجاد س��طوح 
آبگی��ر ب��اران به منظ��ور توس��عه باغات 
دیم در اراضی ش��یب دار و ساحل س��ازی 
رودخانه ه��ای فصل��ی و دائم��ی از جمله 
تمهیداتی است که می تواند روند تخریب 
را کند و تا حدودی از فرس��ایش خاک و 

ورود به پشت سدها جلوگیری کند.

دریافت گواهینامه مدیریت سبز 
توسط شرکت سیمان سپاهان

مدیر توس��عه و تحقیقات سیس��تم های 
شرکت سیمان سپاهان گفت: شرکت سیمان 
س��پاهان برای چهارمین س��ال متوالی موفق 
به دریافت گواهینامه مدیریت س��بز در سال 
جاری ش��د. علی رضایی در گفتگو با فارس 
بیان داشت: شرکت س��یمان سپاهان با تکیه 
بر اصول حفظ محیط زیس��ت و هوای پاک 
در تالش است تا شرکت خود را در راستای 
حرکت به س��وی توسعه پایدار تضمین کند 
و در همین راس��تا تعامل خود را با س��ازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت با انجام اقدامات 
الزم ب��رای حف��ظ ه��وای پ��اک در اس��تان 
انجام داده اس��ت. مدیر توس��عه و تحقیقات 
سیستم های شرکت سیمان سپاهان ادامه داد: 
با بررسی هایی که ارزیابان مدیریت سبز کشور 
از شرکت سیمان سپاهان به عمل آوردند، این 
شرکت در س��ال جاری برای چهارمین سال 
پیاپی موفق به دریاف��ت گواهینامه مدیریت 
سبز در کشور شد. وی افزود: کاهش عملکرد 
و هزینه ه��ای زیس��ت محیط��ی، مدیریت 
موفق و پایدار و ایجاد همس��ویی بین بخش 
اقتص��ادی � اجتماع��ی و زیس��ت محیطی 
شرکت، مزایای رویکرد مدیریت سبز است 
که ب��ا ارزیابی های انجام ش��ده در ش��رکت 
سیمان سپاهان بیش��تر این مزیت ها از سوی 
ای��ن ش��رکت در اقدامات زیس��ت محیطی 
آن رعایت ش��ده بود. رضای��ی تصریح کرد: 

با توجه به اهداف زیس��ت محیطی کشور و 
خط مشی این شرکت در آینده نگری، گام های 
مؤثری به منظ��ور کاهش گازهای گلخانه ای 
در کشور از س��وی این شرکت در سال های 
گذشته برداشته شده اس��ت. مدیر توسعه و 
تحقیقات سیستم های شرکت سیمان سپاهان 
بیان داش��ت: انعقاد قرارداد CBM یا کاهش 
گازهای گلخانه ای با سازمان ملل، استفاده از 
پیشرفته ترین فیلترهای هیبرید دنیا با هزینه ای 
بالغ بر 8 میلیارد تومان از جمله اقدامات این 
شرکت برای حفظ و توسعه هوای پاک بوده 

است.
وی افزود: ایجاد و توس��عه فضای سبز 
اطراف شرکت با هزینه ای بالغ بر 720 هکتار 
و تش��کیل کمیت��ه house keeping برای 
آراس��تگی محیط داخلی و با در نظر گرفتن 
حقوق شهروندان س��اکن در اطراف شرکت 
ب��رای برخ��ورداری از هوای پ��اک از دیگر 
برنامه ها و اقدامات ش��رکت سیمان سپاهان 
به منظور گرایش به توسعه مدیریت سبز بوده 
اس��ت. مدیر توسعه و تحقیقات سیستم های 
شرکت سیمان سپاهان اظهار داشت: مدیریت 
س��بز با رویکرد نوین مدیریتی برای توسعه 
توانمندی سازمان در پنج بخش رهبری، منابع 
سازمانی، خط مشی راهبردی، شرکای تجاری 
و فرایند س��ازمانی برای توسعه این بخش ها 

تعریف شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

عوارض ساخت و ساز مراکز بهداشتی 
کاهش یابد

    امیدرضا نساج پور
برنامه کاری این هفته جلس��ه شورای 
شهر با حضور شهردار اصفهان دکتر سقائیان نژاد، 
حجت االسالم و المسلمین رهبر نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
و جمعی از خیرین بخش سالمت تشکیل 

شد.
تقدیر از خیرین و انعکاس دغدغه های 
این افراد از اهم برنامه های این جلسه بود. 
در این راس��تا دکتر شاهین شیرانی رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با اشاره 
به اینکه س��المت حق مردم اس��ت وظیفه 
مسئولین نظام را تأمین سالمت مردم دانست 
و افزود: س��المت محوری از اصلی ترین 
رویکردهای دانشگاه علوم پزشکی با خیرین 
این بخش اس��ت و پ��س از آن به مباحث 

ساخت و ساز پرداخته می شود.
وی با اشاره به نقش خیرین در ساخت 
اکثر بیمارس��تان ها، فعالیت آنان را در این 
بخش در اس��تان چشمگیر خواند و گفت: 
س��المت به معن��ای نبود بیماری نیس��ت 
بلکه س��المت شرایط جس��می، روحی و 
اجتماع��ی ف��رد را نیز در ب��ر می گیرد که 
باید در جامعه حاکم باش��د. وی مؤثرترین 
حرکت را پیش��گیری عنوان کرد و افزود: 
پیش��گیری،  افراد را از ورود ب��ه درمان و 
تحمیل هزینه های زیاد درمانی در امان نگه 

می دارد.
شیرانی با بیان اینکه در ایران هیچ فردی 

به خاطر نداش��تن پول از درم��ان محروم 
نمی شود، گفت: حتی در امریکا با صرف 
هزینه های میلیاردی در بحث سالمت هنوز 
40 میلیون از ساکنان آن کشور زیر پوشش 

هیچ بیمه ای قرار ندارند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان 
ضمن تقدیر و تش��کر از هم��ه خیرین از 
شهرداران شهرهای استان و رئیس شورای 
شهر درخواست کرد از کلیه عوارض مربوط 
به ساخت و ساز مراکز بهداشتی و درمانی 
که مانع بزرگی در جهت گسترش این مراکز 

است تا حد ممکن صرف نظر کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی نیز ضمن تبریک ایام باسعادت میالد 
پیامبر اکرم)ص( و ام��ام جعفر صادق)ع( 
و تبری��ک و تش��کر از همه خیرین گفت: 
خدمت به خلق لذتی عمی��ق دارد و روح 
آدم��ی را صیقل می دهد که خوش��بختانه 
مردم استان اصفهان از این حیث در جایگاه 
خوبی قرار دارند و در این راس��تا همکاری 
و تعامل با خیرین بزرگترین کمکی است 
که مسئوالن اجرایی و نیروهای قانونگذار 
می توانن��د در رفع پیچ و خم های اجرایی 
انجام دهند. حجت االس��الم و المسلمین 
رهبر با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های 
بزرگ در مجلس شورای اسالمی نیز مربوط 
به بخش سالمت اجتماعی است هزینه های 
باالی این بخش را یک��ی از معضالت آن 
عنوان کرد و افزود: امروز بخش عمده ای از 

مشکالت توسط خیرین حل می شود.
در ادامه غالمرضا شیران عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به روند کند 
تخریب جهان نما به زمان محدود باقیمانده 
ت��ا حذف میدان نقش جهان از آثار جهانی 
ثبت در یونسکو اشاره کرد و گفت: وظیفه 
مسئوالن ش��هر در قبال مدیریت پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم بسیار سنگین است و 
چنانچه برخورد با مردم رنگ و بوی تمدن 
چندهزار ساله را نداشته باشد نه تنها به خود 

بلکه به مرد نیز ظلم کرده ایم.
وی در پای��ان از ش��هردار اس��تان و 
رئیس ش��ورای شهر تقاضا کرد به صورت 
کارشناسی سرعت بیشتری در تخریب برج 

جهان نما داشته باشند.
رئیس شورای شهر استان اصفهان نیز 
با تبریک فرا رسیدن میالد باسعادت پیامبر 
اکرم)ص( و ام��ام جعفر صادق)ع( ضمن 
اشاره به پروژه های مختلف انجام شده طی
 30 سال گذشته،  برج جهان نما را میراث رسیده به 
این شورا عنوان کرد و گفت: تمامی اعضای 
شورا نخبه و دارای تحصیالت عالیه هستند 
و از این جم��ع کاری بدون طرح و برنامه 
ریزی کارشناس��ی و دقیق بیرون نخواهد 
رفت. وی در ادامه افزود: تمام تالش ما این 
است که طبقه یازدهم جهان نما به صورت 
اصولی و کارشناسی تعدیل شود که ان شاء 
اهلل طی چند روز آینده این طبقه نیز تخریب 

خواهد شد.

نکوداشت کانونهای فرهنگی- هنری مساجد اصفهان
    فرناز صاراهلل

حجت االسالم والمسلمین معتمدی، 
مش��اور مدی��رکل و مس��ئول دبیرخانه 
کانون فرهنگی- هنری مس��اجد اصفهان 
در جلس��ه ای که به منظور آش��نایی با 
فعالیتهای دبیرخانه و کانون های فرهنگی 
هنری مساجد اصفهان برگزار شده بود، 
س��خنرانی ک��رده و محوریت س��خنان 
خود را حول فلس��فه تشکیل کانونها و 
همچنی��ن فعالیتهای وابس��ته به آن، در 
ط��ول دولت نه��م و برنامه های دولت 

دهم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه به دنبال مطرح 
ش��دن بحث تهاجم فرهنگی و اهمیت 
مقابله با آن، وزارت فرهنگ و ارش��اد، 
طرح تأسیس کانونهای فرهنگی - هنری 
مس��اجد را پیشنهاد و از س��ال 73 این 
دبیرخانه را به طور رس��می راه اندازی 
ک��رده اس��ت، اف��زود: طب��ق فعالیتهای 

استان از سال 73 تا 84 تعداد کانونهای 
اس��تان تنها 114 مورد بود که این تعداد 
از ابتدای س��ال 85 تا پایان 88 به هزار 

افزایش یافته است.
گفتن��ی اس��ت یک��ی از مهمتری��ن 
تجهی��ز  ، کان��ون  در  ه��ا  مولف��ه 
کتابخانه های مس��اجد اس��ت که بدون 
هیچ هزینه پرس��نلی برای دولت انجام 
می ش��ود. افزای��ش 10 درصدی تعداد 
کتابخانه ها در طول 3 س��ال نیز بیانگر 

این مطلب است. 
همچنی��ن در محوری��ت آموزش و 
پرورش، غالب بر 4200 نفر از اعضای 
این کانونه��ا تحت آموزش هنری، مالی 

و اداری و... قرار گرفته اند.
حجت االس��الم معتم��دی در ادامه 
ای��رادات خ��ود به بحث ط��رح تالوت 
نور ک��ه به تالوت آیات��ی چند از کالم 
اهلل ق��رآن مجید بعد از اقام��ه نمازها در 

مس��اجد اختص��اص دارد و همچنی��ن 
فعالیتهای پژوهش��ی، آم��وزش نونهاالن
 4 تا 6 س��ال تحت پوش��ش و نظارت 
مراک��ز ش��کوفه های بهش��ت در قالب 
مهدکودک و پیش دبس��تان، ورزشی و  
همچنین مسئولیت نمایندگی خبرنگاری 

استان در حوزه دین پرداخت.
از دیگ��ر ن��کات قاب��ل ذک��ر این 
س��خنرانی می ت��وان به برگ��زاری 22
 همای��ش در ده��ه نکوداش��ت کانون 
در  مس��اجد  هن��ری  فرهنگ��ی- 
22 شهرس��تان ک��ه با حض��ور مدیران 
فرهنگ��ی، مس��ئولین ش��هر، فرمان��دار 
ب��ا  و  و...  جمع��ه  ام��ام  شهرس��تان، 
ه��دف هم��کاری و تعام��ل ه��ر چ��ه 
می گی��رد،  ص��ورت  کانونه��ا  بیش��تر 
همچنین اختصاص میانگین سه میلیون 
تومان به ص��ورت نقدی و غیرنقدی به 

طور ساالنه به هر کانون اشاره داشت.

مدیرکل ارشاد چهارمحال و بختیاري: 
سه میلیارد ریال کسري بودجه داریم

شوراي ساماندهي بافت فرسوده شهري 
در چهارمحال و بختیاري فعال شد

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختیاری کسری بودجه جاری 
این دستگاه را سه میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: این کسری بودجه مشکالتی را متوجه 
این دستگاه فرهنگی و بخش فرهنگ و هنر 
کرده است. داریوش رضوانی در گفتگو با 
زاینده رود با اشاره به برگزاری جشنواره ها 
و فعالیت های فرهنگی و هنری در س��ال 

88، بر ضرورت تأمی��ن اعتبار و پرداخت 
مطالبات این دستگاه تأکید کرد. وی گفت: 
از 10میلیارد ریال اعتبار جاری این اداره کل 
70 درصد جذب و هزینه ش��ده است که 
حدود یک میلیارد ری��ال از این بودجه در 
بخش فرهنگی و هن��ری و اوقات فراغت 
هزینه شده است. وی اعتبارات عمرانی سال 
88 این دس��تگاه را 20 میلیارد ریال اعالم 

کرد و افزود: هم اینک برای تکمیل عملیات 
هشت طرح فرهنگی در دست ساخت این 
اداره کل به 190میلی��ارد ریال اعتبار دیگر 
نیاز اس��ت. وی این طرحها را شامل تاالر 
شهرکرد، شلمزار، گندمان، فرادنبه، لردگان، 
باباحیدر و فارسان برش��مرد و افزود: این 
طرحه��ا بین 10ت��ا 80 درصد پیش��رفت 

فیزیکی دارند.

استاندار چهارمحال  عمرانی  معاون 
و بختیاری گفت: شورای ساماندهی بافت 
فرس��وده شهری در استان فعال شد. احمد 
ایرج پور در اولین جلس��ه این شورا افزود: 
فرهنگ سازی درکلیه دستگاه های دولتی 
و نهاده��ای عموم��ی و مردم��ی، احیاء و 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و برنامه 
ریزی برای بهسازی محله ها و محورهای 
تاریخی شهری از اهداف تشکیل این ستاد 

است. به گفته وی، مدیریت استفاده بهینه 
از امکانات و پتانسیل ها، ترویج فعالیتهای 
نوس��ازی و بهس��ازی از طریق مشارکت 
ش��هرداری و س��اکنان محله و شرکتهای 
تعاونی و بس��تر سازی به منظور افزایش و 
ارتقاء دانش فنی مدیران دستگاه ها از دیگر 

اهداف تشکیل این شورا است. 
رئیس سازمان مس��کن و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: در استان 

یکهزار و50 هکتار بافت فرس��وده وجود 
دارد که نیاز به بازسازی دارد. علی ابراهیمی 
افزود: در حال حاضر در استان احداث و 
نوس��ازی 350 واحد مسکونی آغاز شده 
اس��ت که پنج میلیارد و 250 میلیون ریال 
تس��هیالت نیاز دارد. وی گفت: شهرهای 
بروجن، ش��هرکرد و فرخش��هر بیشترین 
بافت فرس��وده شهری را در اس��تان دارا 

هستند.

رئیس اداره صنایع کاشان: 
پرداخت تسهیالت زودبازده 
از کارهاي مهم دولت است 

رئیس اداره صنایع و معادن شهرس��تان 
کاش��ان گفت: پرداخت تس��هیالت بنگاه 
اقتص��ادی زودب��ازده یک��ی از مهمتری��ن 

کارهای دولت در بخش صنعت است. 
مجید برازن��ده در گفتگو با ایرنا افزود: 
پرداخ��ت تس��هیالت بنگاه ه��ای کوچک 
اقتصادی زودبازده که توس��ط دولت نهم از 
سال 84 شروع شد و هنوز ادامه دارد،  باعث 
رشد و شکوفایی بسیار چشمگیر صنعت در 

تمام مناطق کشور شده است. 
وی اظه��ار داش��ت: بهره ب��رداری از 
واحده��ای صنعتی و تولی��دی که در هفته 
دولت و دهه فجر شاهد آن بودیم، بخشی 
از نتیجه های پرداخت تسهیالت بنگاه های 
کوچک اقتصادی زودبازده در دولتهای نهم 

و دهم بوده است. 

وی ادامه روند اعطای این تس��هیالت، 
بسترسازی مناسب برای فروش محصوالت 
و حمایتهای مادی، معنوی و صادراتی را از 
راهکارهای مناس��ب برای همکاری دولت 

با بخش خصوصی عنوان کرد. 
رئی��س اداره صنایع و معادن کاش��ان 
تصریح کرد: اگرچه بخشهای دولتی مکمل 
بخشهای خصوصی هس��تند و در راستای 

نظارت، حمایت، تقویت و تشویق 
ای��ن بخش نقش بس��زایی دارند اما  بر 
کس��ی پوشیده نیس��ت که بخش عمده ای 
از بار و مس��ئولیت اقتصاد کشور بر عهده 
بخش خصوصی است. برازنده گفت:  اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن در کاش��ان نیز 
نقش بس��زایی در جهت تقویت و همدلی 

بخش خصوصی و دولتی داشته است. 

در ایام نوروز ظرفیت پارکینگ های
 شهر اصفهان افزایش می یابد

در جشنواره ملی پژوهش و نوآوری اعالم شد:
شهرداری اصفهان برترین نهاد فعال 

در حوزه مدیریت شهری

آغاز انتخابات مجلس 
دانش آموزي در اصفهان

ب��ا اجرای 100 ط��رح ترافیکی جهت 
ارائ��ه خدمات به ش��هروندان و مس��افران 
ظرفی��ت پارکینگ های ش��هر اصفهان به 
6 هزار و 100 دس��تگاه خودرو در ایام نوروز 

افزایش می یابد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان معاون 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
با اع��الم این خبر گفت: در ایام نوروز 89 
ظرفیت پارکینگ های سطح شهر اصفهان 
با بهره برداری بیش از 8 پارکینگ طبقاتی 
شامل خاقانی، توحید، چهار راه نظر، امین، 
کرمانی، هاتف، پشت مطبخ و هفتم محرم 
با گنجایش 2 هزار و 100 دستگاه خودرو 
تا پایان س��ال جاری اضافه خواهد ش��د و 

در اختیار ش��هروندان و مسافران نوروزی 
ق��رار خواه��د گرف��ت.

مهندس مصطف��ی نوریان با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر 21 پارکین��گ عموم��ی 
تح��ت اختیار ش��هرداری اصفهان اس��ت، 
اف��زود: ظرفیت این تعداد پارکینگ 4 هزار 
دس��تگاه خودرو اس��ت. وی درخصوص 
اجرای 100 طرح وی��ژه ترافیک نوروزی 
از س��وی معاونت حم��ل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان اظهار داشت: با توجه به 
آغاز س��فرهای نوروزی پیش از این ایام و 
ادامه آن در تعطیالت و افزایش س��فرهای 
درون و برون ش��هری در این مدت برخی 
خیابان ها از جمله نیکبخت شرقی از شرق 

به غرب تغییر مسیر می یابد. 

ش��هرداری اصفهان در جشنواره ملی 
پژوهش و ن��وآوری به عنوان برترین نهاد 

فعال توده مدیریت شهری معرفی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، در این 
جش��نواره ملی که با حضور کارشناس��ان 
و مدیران ش��هرداری کالنشهرهای کشور 
ب��ه میزبان��ی ش��هرداری تهران در س��الن 
همایش��های برج میالد تهران برگزار شد، 
ش��هرداری اصفهان به طور فعال ش��رکت 
ک��رد و با ارائه ح��دود 80 مقاله، 30 پایان 
نامه، 30 عنوان کتاب و 40 مورد طرح پژوهشی 
به عن��وان نهاد فع��ال در ح��وزه مدیریت 

شهری معرفی شد و مهندس گلستان نژاد، 
معاون برنام��ه ریزی و پژوهش و فناوری 
اطالع��ات ب��ه نمایندگ��ی از ش��هرداری 

اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت. 
همچنین در بخش پایان نامه های برتر، 
پای��ان نامه آقای مالکی پور از ش��هرداری 
اصفه��ان با موض��وع »تحلیل همبس��تگی 
حکمران��ی خوب و برنامه ریزی توس��عه 

پایدار شهری« حائز رتبه سوم شد.
گفتنی اس��ت، ای��ن همایش ب��ا ارائه 
حدود 30 کارگاه آموزشی در موضوعات 
مختلف مدیریت شهری و با حضور اساتید 

برجسته این موضوعات برگزار شد.

انتخابات مجلس دانش آموزی اس��تان 
اصفهان در اردوگاه ش��هید بهشتی اصفهان 
آغاز ش��د. رئیس س��ازمان دان��ش آموزی 
اس��تان اصفه��ان در گفتگو ب��ا ایرنا گفت: 
ب��رای برپایی این دوره از انتخابات،80 نفر 
از نمایندگان دختر و پسر شوراهای دانش آموزی 
اس��تان در این اردوگاه گ��رد هم آمده اند. 
عبدالرض��ا پدرام اف��زود: منتخب��ان دختر 
و پس��ر ش��وراهای دانش آم��وزی مناطق 
40 گان��ه اصفهان که از ه��ر منطقه دو نفر 
انتخاب ش��ده بودند، به ارائ��ه برنامه ها و 

گزارشهایی از مناطق خود پرداختند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: س��هم اس��تان 
اصفه��ان از مجموع 150 نف��ری جمعیت 

مجلس دانش آموزی کشور 10 نفر است. 
پ��درام تصریح کرد: گ��روه 10 نفره دانش 
آم��وزان اصفهان در دو س��ال گذش��ته در 
مجل��س دان��ش آموزی، عضو کمیس��یون 
می��راث فرهنگ��ی بودن��د ک��ه توانس��تند 
تعام��الت خوب��ی را با مس��ئوالن فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و آثار باس��تانی برقرار 
کنند. وی برپای��ی انتخابات مجلس دانش 
آموزی را فرصت خوبی برای شکوفایی و 
باروری استعدادهای جوانان، ارتقای روحیه 
اعتم��اد ب��ه نف��س و مس��ئولیت  پذی��ری 
دانش آموزان در مس��ائل سیاسی، فرهنگی 
و اجتماع��ی و همچنی��ن ورود به عرصه 

تصمیم سازی و تصمیم گیری عنوان کرد.
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شهرستانها



سر خط
ديوارها برای متوقف کردن ساخته نشده اند

در س��پتامبر 2006، تش��خیص داده ش��د که 
» رندی پاش«، اس��تاد عل��وم کامپیوتر دانش��گاه 
کارنگی ملون، مبتال به ش��کل غیرقابل درمانی از 

سرطان شده است. 
در هم��ان م��اه آق��ای پاش در دانش��گاهش 
س��خنرانی ای ایراد کرد که توجه بس��یاری را به 
خصوص در محی��ط اینترنت به خود جلب کرد 
به طوری که میلیون ها نفر به کمک س��ایت های 
اش��تراک ویدئ��و همچون یوتیوب آن را تماش��ا 

کرده اند. 
در ای��ن س��خنرانی، پاش به ج��ای اینکه در 
م��ورد بیم��اری و مرگ قری��ب الوقوعش حرف 
بزند، س��خنرانی را تبدیل به مراس��می کرد برای 
بزرگداش��ت رؤیاهای کودکی و زندگی. » رندی 
پاش«، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه کارنگی ملون 
در سن 47 سالگی درگذشت. او می دانست فقط 
3 تا 6 ماه فرصت دارد، هر کس��ی با این حقیقت 
مواجه شود، دچار افسردگی می شود، ولی رندی 
از ای��ن فرص��ت ب��رای آم��وزش درس زندگی 

استفاده کرد. 
س��خنرانی مش��هور وی با عن��وان »آخرین 
س��خنرانی« توانس��ت چیزهایی به دانش��جویان 
بیام��وزد ک��ه در برنام��ه درس��ی معم��ول، ی��اد 

نمی گرفتند. 
این س��خنرانی در 18 س��پتامبر س��ال 2007 
انجام شد، در حالی که او انتظار نداشت در هوای 
گرم ماه سپتامبر بیش از 150 نفر از سخنرانی اش 

استقبال کنند، سالن کنفرانس پر شده بود.
او گفت که دوست دارد در مورد اهمیت رؤیاهای 

کودکی و راه های رسیدن به آنها توضیح دهد. 
رندی پاش در س��خنرانی 70 دقیقه ای اش به 
مدعوین گف��ت: دیوارها و موان��ع برای متوقف 
کردن س��اخته نشده اند، آنها به این منظور ساخته 
ش��ده اند که درجه تالش و سرسختی افراد مقاوم 

را به رخ بکشند و ثابت کنند. 
ط��ی چن��د هفت��ه، ای��ن س��خنرانی بازتاب 
گسترده ای در اینترنت و بین مردم پیدا کرد، به طوری 
که متن آن به چندین زبان از جمله چینی، عربی، 
آلمانی و ایتالیایی ترجمه ش��د. رندی به ش��وی 
»اپرا وینف��ری« دعوت ش��د، ABC News او 
را یکی از سه ش��خصیت برتر هفته انتخاب کرد 
و ه��زاران بالگر در مورد آن نوش��تند. او انتظار 
نداش��ت سخنانش در مورد آرزوهای کودکی اش 
در م��ورد کاپیتان کریکت مجموع��ه تلویزیونی 
Star Trek و جاذبه صف��ر مخاطبی بیش از آن 

چند صد نفر حاضر داش��ته باش��د ولی به لطف 
یوتیوب و س��ایت های اشتراک ویدئو، حدود 10 

میلیون نفر تا به حال سخنرانی اش را دیده اند. 
بع��د از ای��ن س��خنرانی او کتابی ب��ا عنوان 
The Last Lecture نوش��ت ک��ه بس��یار 
پرفروش ش��د. س��ال ها قبل همس��ر رندی از او 
خواس��ته بود نصیحت های��ش را در قالب کتابی 
برای او و فرزندانش به رشته تحریر درآورد ولی 
او آن موقع از این ایده استقبال نکرده بود اما بعد 

بیماری تصمیم گرفت این ایده را عملی کند. 
او به ش��وخی در مورد ای��ن کتاب می گوید 
ای��ن کت��اب تنه��ا کتاب��ی در دنیا اس��ت که در 
صفحه سپاس��گزاری اش از داروی شیمی درمانی 

Gemcitabine هم تشکر شده است!  
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دفاع از زنان؛ 

دفاع زنانه از مردان!!! پیچیدگی وجود انسان و تمامی آنچه به او مربوط 
اس��ت یا در اطراف او می گذرد باعث ش��ده است 
واژه ها، مفاهیم، علوم، مکاتب فکری و فلسفی و حتی 
مذاهب مختلف ب��رای ارائه تعریفی جامع و مانع از 
این مخلوق برآیند؛ علوم و نحله های فکری که گاه با 
وجود کاربرد بسیار فراوانشان، اتفاق نظر چندانی بر سر 
تعاریف ارائه شده از این موضوع ندارند. پژوهشگران 
و نظریه پردازان مختلف بعضاً تعاریفی از آن عرضه 
می کنند که در تضاد با یکدیگر قرار دارند این تفاوت 
و تنوع گس��ترده گرچه تا ح��دودی از دیدگاهها و 
برداشت های متفاوت آنان سرچشمه می گیرد ولی 
در عین حال بر پیچیدگی انسان نیز داللت دارد. آنچه 
عمق و ابعاد این پیچیدگی را هر لحظه بیشتر و بیشتر 
می کند به چند عامل مهم برمی گردد. نخست آنکه 
هنوز تعریف جهان شمول و قانع کننده ای از انسان 
ارائه نش��ده، بنابراین آنچه راجع به مفاهیم پیرامونی 
انس��ان، پس از این تعریف ناقص، عنوان می ش��ود 
نیز کامل و قانع کننده  نیست؛ بنابراین مفاهیمی چون 
آزادی، برابری، عدالت و... که در قالب حق انسانی از 
آنها یاد می ش��ود  هر ازگاهی نیاز به باز تعریف پیدا 
می کنند.  این امر سبب برداشت و کاربرد نسبی این 
مفاهیم به رغم مطلق بودن آنها می شود. از طرف دیگر 
همزمان با عرضه بازتعریفهای متعدد از یک مفهوم، 
مفاهیم و نحله های تازه ای که از جریانات سیاسی 
و اجتماعی نش��أت می گیرند نیز به آنها اضافه شده 
و سرانجام بدون اینکه هیچ تعریف راضی کننده ای 
از انسان به دس��ت آید موجی از سؤاالت، ابهامات، 
اما و اگرهای جدید و بعضاً بی پاسخ هم در تمامی 
الیه های جامعه رس��وخ می کند. اینجا است که به 
جای تعریف اینکه »انس��ان چه هست؟« به مکاتب 
فکری و فلس��فی برمی خوریم که چون از پاسخ به 
این پرسش ناتوان هستند، سؤال را دستکاری کرده و 
می پرسند »انسان چه نیست؟«؛  با این رویکرد، ناگهان 
همه چیز نسبی می شود. از آنجا که این نسبی گرایی، 
انسان و تمامی مفاهیم مرتبط با او را در بر می گیرد، 
منج��ر به ایجاد تعارضات و تناقضات گس��ترده ای 
ش��ده، تا جایی که برداشت از نقش، هویت و حتی 
جنس��یت فرد در گیر و دار این تناقضات به شدت 
دچار دگرگونی می شود. از طرفی چون سؤاالت و 
ابهامات مطرح شده در برابر امور مسلم و طبیعی قرار 
گرفته اند نتیجه ای جز سردرگمی فردی و اجتماعی 
ندارد. سعی در القای نسبی بودن امور قطعی و مسلم 
به جامعه منجر به ایجاد موجی از سرگردانی در جامع 
می شود که برای جبران خس��ارات و پیامدهای آن 
بهای گرانی باید پرداخت. داستان این سرگردانی مانند 
حکایت مرد ریش بلندی می شود که هر شب طبق 
عادت طبیعی خود به خواب می رفته، تا اینکه روزی 
رهگذری از او می پرس��د موقع خواب، ریش بلند 
خ��ود را زیر لحاف می گذارد ی��ا روی لحاف؟ و از 
آن شب مرد بیچاره دیگر خواب راحت ندارد چرا که 

وقتی ریش را زیر لحاف می گذارد معذب است، آن 
را روی لحاف می گذارد باز هم راحت نیست!

مقصود از عنوان کردن این حکایت این است که 
زیر س��ؤال بردن امور طبیعی و قطعی نتیجه ای جز 
برهم خوردن نظم و روال عادی زندگی بش��ر ندارد. 
بحث اصلی که در این نوش��تار ب��ه آن می پردازیم 
فمنیسم و تعارضاتی است که این جنبش برای زنان و 

طبیعتاً کل جامعه انسانی به ارمغان آورد.
فمنیسم در ابتدا و در واقع پیش از آنکه در قالب 
یک »ایسم« مطرح شود واکنشی بود در برابر برخی 
نابرابریها، تبعیضهای غیر انسانی و جنسیتی و به طور 
کلی فرودستی زنان در جامعه. در واقع آنچه ما از آن 
به عنوان »تفکر جاهلی در م��ورد زن« نام می بریم، 
محرک اولیه پیدایش این جنبش بود. برای بررس��ی 
علل پیدایش فمنیسم ناچار مقوله زن و حقوق او را 
از منظر تاریخی به طور خالصه بیان می کنیم. در روم 
باستان، زنان از حقوق اجتماعی برخوردار نبوده ، از 
ارث محروم بودند. پس از مرگ شوهر، زن مانند سایر 
اشیا به ورثه منتقل می شد. رومیان باستان با آنکه در 
عرصه قوانین و حقوق پیشرفت کرده بودند اما افکار 
عمومی نسبت به زن، متمایل به خشونت و سختگیری 
ب��ود. در حکومت آتن ک��ه از آن به عنوان یک نظام 
دموکراسی نام برده می شود زنان با بردگان و ولگردها 
برابر بودند. حق رأی و مالکی��ت اقتصادی و اجازه 
خرید و فروش اشیای گران قیمت از آنان سلب بود. 
اما پس از سقوط امپراتوری روم، فضای جامعه تحت 

تأثیر آموزه های مسیحیت تلطیف شد.
مسیحیت نگاهی توأم با شأن و منزلت انسانی و 
کریمانه نس��بت به زن داشت زیرا این دین بر مبنای 
وجود زنی بزرگ و معصوم به نام مریم)ع( بنا نهاده 
ش��ده بود. به این ترتیب نگاه و تفکر جاهلی قبل از 
مسیحیت نسبت به زن تغییر کرد تا جایی که زنان در 
قرون شش��م و هفتم میالدی حتی به ریاست برخی 
دیرها هم نائل ش��دند. اما این کرامت بخشی به زن 
که در سده های دهم و یازدهم میالدی به اوج خود 
رس��ید، با آغاز عصر رنسانس و سپس روشنگری و 
متحول شدن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اروپا 
رو به افول نهاد. می توان گفت: چند عامل مهم باعث 
افت جایگاه زن اروپای��ی و امریکایی و به دنبال آن 

پیدایش جنبش های فمنیستی شد. انقالب صنعتی 
و به کارگیری نیروی فیزیکی زنان در کارخانه ها و 
پرداخت دستمزدهای کم منجر به ایجاد مقاومت هایی 

علیه سوء استفاده از این نیروی کاری شد. 
بس��یاری از جامعه شناس��ان معتقدند بیشترین 
تهاجم��ات به اصال��ت وج��ودی زن در ابعاد مادی 
و معنوی پس از رنس��انس اتفاق افت��اد. دورانی که 
از آن به مرگ مدنی زن تعبیر ش��ده اس��ت. تشدید 
سکوالریزاسیون در اخالق و فرهنگ، تمرکز ثروت، 
مبادالت بردگان و فقیرشدن بخشی از جوامع، متعلق 
به همین دوران اس��ت؛ البته در این میان، وضع زنان 

غربی وخیم تر از مردان بود.
در همی��ن دوران ظهور مکات��ب فکری مانند 
اومانیسم که علیه ظلم و تبعیض های انسانی و نژادی 
مبارزه می کردند باعث شد شاخه هایی از این مکاتب 
بر موضوع زنان و مس��ائل و مشکالت آنان تمرکز 
کنند. اما فمنیس��م به عنوان یک اصطالح سیاسی از 
نیمه قرن نوزدهم، به کار گرفته شد. با این حال برخی 
از جامعه شناسان معتقدند این مفهوم بیانگر یک کلیت 
عام و تهی از شناس��ه های معرفی یک تفکر خاص 
است و باید برای تفهیم آن از پسوندهایی که اهداف و 

برنامه های جنبش را معرفی می کند بهره گرفت. 
بر این اس��اس، آنان فمنیسم را به شش گرایش 
مهم تقسیم می کنند. فمنیسم رادیکال، مارکسیست، 

سوسیالیست، لیبرال، فرامدرن و اسالمی. 
ــم لیبرال: ای��ن گروه مخال��ف نقش های  فمنیس
کلیش��ه ای در خان��واده و جامعه هس��تند و نقش 
مادری و همسری را که در چارچوب خانواده های 
س��نتی تعریف می شد نفی می کنند. فمنیسم های 
لیب��رال به دنبال تغییر قوانی��ن و ایجاد فرصت های 
براب��ری در چارچوب حکومتهای لیبرالی هس��تند.
فمنیسم مارکسیست: این گروه از فمنیسم ها با توجه 
به اختالفات طبقات��ی جوامع و همچنین تحوالت 
اقتص��ادی معتقدند با پیدایش مالکیت خصوصی و 
اعالم وجود طبقه کارگر و دهقان، جنس زن به عنوان 
کارگر و ابزار تولید در اختیار و اطاعت مردی درآمد 
که مدعی مالکیت ابزار و زمین است. به این ترتیب نیاز 
مرد به نیروی کار او را واداشت تا همسر و فرزندان را 
به عنوان گروه زیردست خود مورد سوء استفاده قرار 
دهد. از نظر آنان، خانواده اولین نهادی است که در آن 
تقسیم کار نابرابر صورت می گیرد و باید نابود شود.
ــم رادیکال: طرفداران این جنبش معتقدند  فمنیس
هیچ بخشی از جامعه نیست که مردان در آن دخالت 
نداشته باشند. بر همین اساس آنان نابرابریهای جنسیتی 
را محصول نظامی مردساالر می دانند. سیمون دوبوار، 
فمنیسم رادیکال مشهور و نویسنده کتاب »جنس دوم« 
می گوید: »هیچ انسانی زن یا مرد متولد نمی شود، بلکه 
هویت زنانه یا مردانه را در طول حیات خود کسب 
می کند«. به این ترتیب رادیکالهای این جنبش با نگاهی 
افراطی به زن، او را واجد باارزشترین خصائص بشری 
دانسته و معتقدند زنان باید جدا از مردان زندگی کنند. 
آنان با اعالم جامعه آزاد از نقش های جنسیتی، زنان را 
به مبارزه سیاسی علیه جامعه و خانواده فرامی خوانند.
ــت: این گرایش فمنیس��تی  ــم سوسیالیس فمنیس
تلفیقی از دو دیدگاه فمنیسم رادیکال و مارکسیست 
اس��ت ک��ه اعتق��اد دارد نظ��ام اقتصادی و س��لطه 
پدر س��االرانه، عامل اساس��ی فرودستی و تبعیض 
جنسیتی علیه زنان اس��ت این گروه مبارزه طبقاتی 
و جنس��یتی را راه ح��ل وض��ع موج��ود می دانند. 
ــدرن(: از اواخر  ــت م ــم فرامدرن )پس فمنیس
دهه 70 میالدی، گروهی از فمنیست ها به اصالح 
دیدگاههای قبل��ی خود پرداختند و در واقع با تغییر 
دیدگاههای خ��ود به نوعی از تفک��رات قبلی ابراز 
پشیمانی کردند. آنان با دفاع از خانواده تفاوت های 
طبیعی میان زن و مرد را عنوان کردند. فمنیسم های 
پست مدرن، مادر بودن را جزئی از حقوق و نقش های 
طبیعی زن برشمردند. آنان با طرح نسبی بودن معیارها 
و همچنین بیان اینکه تبعیض علیه زنان ناشی از تفاوت 
رفتارهایی است که از بدو تولد در قبال دختر و پسر 
اعمال می ش��ود، معتقدند راه��کار از بین بردن این 
تبعیض ها ایجاد تشابه حقوق میان زن و مرد است. 
فمنیسم اسالمی: ش��اید بتوان مصر را اولین کشور 

اسالمی برشمرد که اندیشه های فمنیستی به آن راه 
یافتند. این اندیش��ه از اواخر قرن نوزدهم میالدی و 
فروش آثار مکتوب نویسندگان مسلمان آشنا به غرب 

وارد کشورهای مسلمان شد. فمنیست های اسالمی 
س��عی در ارائه تعریفی از دی��ن و به دنبال آن مبارزه 
درون دینی برای حاکمیت نگاه زن گرایانه هس��تند.

چرا فمنیسم مهم است؟
اهمیت دادن به فمنیسم نه از جهت تأیید آن بلکه از 
جهت تأثیری است که به جامعه انسانی گذاشته است. 
شاید بتوان جنبش های اولیه در این راستا را تا حدی 
محق و توجیه پذیر دانست؛ اما واقعیت این است که 
این حرکت ک��ه از ابتدا تنها به ظلم و تبعیض های 
جنس��یتی علیه زنان واکنش نشان داده بود رفته رفته 
از یک جنبش اجتماعی به یک جنبش افراطی و البته 
سیاسی تبدیل شد. در واقع می توان گفت: از زمانی 
که فمنیسم شکلی افراطی به خود گرفت از اهداف 
و آرمانهای اولیه فاصله گرفت. اما یکی از بزرگترین 
انحرافاتی که در این جنبش رخ داد و باعث شد این 
حرکت کلیه نظامهای اخالقی غرب را به انحطاط کامل 
بکشاند انقالب جنسیتی دهه 60 میالدی بود. آنچه در 
نگاه اول در این انقالب برای زنان نویدبخش جلوه 
می کرد این بود که آنان س��رانجام خواهند توانست 
بر تن و جنسیت خود کنترل داشته باشند بدین معنا 
که در روابط مربوط به جنس��یت اجباری نخواهند 
داش��ت. اما این تفکر با انحرافی 180 درجه منجر به 
ایجاد پدیده بسیار مخرب آزادی جنسیتی و اعطای 
فرصت های بیشتر برای سوء استفاده جنسی از آنان 
شد. حرکتی که در ابتدا به دنبال تمایز میان جنسیت 
و رفتارهای جنسی بود، ناگهان جامعه مخاطب خود 
را در بسته های مبتذل تبلیغاتی به رهبران صنعت مد 
هدیه کرد. در واقع در برهه ای از زمان فمنیست ها 
برای یارگی��ری اجتماعی، ناچار ش��دند در بخش 
هایی از شعارهای خود کوتاه بیایند. مثالً برای جلب 
حمایت جناح چپ لیبرال، به استثمار زنان در تجارت 

پورنوگرافی )ه��رزه نگاری( رضایت دادند.
فمنیسم که زمانی از زن، فارغ از هرگونه اسباب 
و آالت غیرطبیعی و تنها به صرف زن بودن حمایت 
می ک��رد با این انحراف بزرگ، تا س��طحی نازل در 
زندگی روزمره و فرهنگی مبتذل، سقوط کرد. فرهنگ 
غالبی که عروس��ک باربی را با اس��تاندارد غیر قابل 
دسترس حتی برای سفیدپوستان به زنان عرضه کرد. 
استانداردی که منجر به ایجاد موج مخربی از رژیم های 
غذایی ناس��الم و به دنبال آن سوء تغذیه های شدید 
حتی در میان دختر بچه ها شد. فرهنگی که لباسهای 
وقیح را بر تن دخترکان سه ساله تا پیرزنان 70 ساله 
پوش��اند. از این منظر فمنیسم سالها مبارزه کرد تا با 
احساس شرم در زنان مقابله کند. امروز آنان معتقدند 
پاکدامنی زن یک تبعیض پدرساالنه است که مردها 
برای س��رکوب جنس مؤنث از آن استفاده می کنند. 
این موضوع موجب ش��د زنان به چالش بزرگی در 

پاسخگویی به نیازهای طبیعی خود بربخورند.
آنان در دور تسلس��ل باطلی گرفتار شده اند که 
پاکدامنی را به عنوان یک تبعیض نفی می کنند و به 
این علت مورد آزارهای جنسی و رفتاری قرار می گیرند 
بنابراین برای احقاق حقوق خود پافش��اری کرده بر 

آزادیهای خود می افزایند.
فمنیسم در ایران

ذکر این نکته ضروری است که خود فمنیسم اساسًا 
نهضتی انحرافی است و مقایسه اشکال و گرایشهای 
گوناگون آن دلیل بر تفوق یا تأیید یکی از این انواع 

نیست.
آنچه با عنوان فمنیس��م در ایران می شناس��یم 
ش��باهت چندانی با فمنیسم اسالمی ندارد. فمنیسم 
اس��المی عمدتاً بر پایه بافت دینی و نگرش خاص 
مذهبی به زنان شکل گرفت. فمنیست های اسالمی 
تنه��ا در ذهن خود به مبانی اس��الم معتقدند اما این 
ذهنیت به یک برنامه راهبردی تبدیل نشده است. آنچه 
آنان با عنوان نس��بیت فرهنگی از آن یاد می کنند تا 
حدود زیادی متأثر از نظریات فمنیسم پست مدرن 
است. اما در ایران فمنیسم ها شریعت مدار نیستند و به 
دنبال حکم فقهی مسائل نمی روند. آنان بیشتر به دنبال 
س��کوالر کردن جامعه و قوانین حاکم بر آن هستند. 
فمنیسم ایرانی مردساالری را مسأله اساسی زنان در 
خانواده و جامعه می داند. آنچه فمنیسم های ایرانی 
به شدت به آن معتقدند این است که مرد هیوال است، 

اما نکته عجیب در این رابطه این است که آنان بیشتر 
از آنکه در جهت شکس��تن این توهم سعی کنند در 
جهت تقویت آن گام برمی دارند. این امر در نهایت 

منجر به احراز این نتیجه مالل آور و تکراری می شود: 
مرد ظالم است و زن مظلوم، مرد بد است و زن خوب. 
آنچه البته در این میان بدون پاسخ می ماند این است 
که با فرض قب��ول این حکم، چه باید کرد؟ آیا باید 
مرد را مانند یک محکوم ابدی، از صحنه خارج کرد 
یا اینکه باید زن را به یک نوآگاهی س��وق داد؟ آنچه 
تا اینجا در مورد فمنیس��م ایرانی گفته شد در مورد 
قشر تحصیل کرده و به اصطالح صاحب اندیشه این 
نهضت بود. اما اوضاع در سطح جامعه بسیار وخیم تر 
از این است. در میان عامه مردم هر نوع هنجارشکنی 
از س��وی زنان و دختران تحت عنوان فمنیسم تعبیر 
می شود. به این ترتیب تبعیت از مدهای ماهواره ای، 
آرایش های زننده، رفتارهای بعضاً غیراخالقی و خارج 
از چارچوب عرفی اجتماعی و... تحت نام آزادی زن 
و فمنیس��م عنوان می شود. این رفتارها که متأسفانه 
بعضاً به سمت پورنوگرافی در حال جهت گیری 
هستند آزادی را تنها در محور دین تعریف می کنند؛ 
البته آن هم نه به صورت صحیح آن یعنی آزادی در 
انتخاب دین، بلکه آنان به طور عمده آزادی از دین را 
به عنوان یک اصل متجددانه و فمنیستی در برنامه های 

روزمره خود قرار داده اند. 
در پایان:

نهضت انحرافی فمنیسم، پس از دهه های زیادی 
ک��ه با هدف آزادی زنان در جس��تجوی چ��راغ راه 
می گشت اکنون به نقطه ای رسیده است که ناکامی ها 
و اشتباهات راهبردی خود را نمی تواند جبران کند. 
رشد لجام گسیخته تجارت جهانی سکس، توسعه و 
عادی شدن روابط غیراخالقی و گسترش تهدیدها و 
نا امنی های اخالقی برای زنان از جمله پیامدهای این 
نهضت است. در واقع فمنیسم یک جنبش عملی برای 
دفاع از زنان نیست بلکه دفاعی زنانه از مردان است. 
اینکه در مقاطعی از تاریخ به زنان ظلم ش��ده است 
نمی تواند بهانه و دس��تاویزی قرار گیرد تا در ادامه 
تاریخ نیز ظلمی خود خواسته و چهره عوض کرده 
علیه آنان، اعمال ش��ود. در واقع حتی در صورتی که 
بپذیریم فمنیسم می توانست برخی از تبعیض های 
جنسیتی علیه زنان را از بین ببرد آیا قادر است تبعیض 
هایی را که خود بر زنان، خانوده هایشان و بالطبع کل 

اجتماع عرضه کرد نیز از میان بردارد؟؟؟
اگ��ر بخواهیم واقع گرایانه از جریان فمنیس��م 
صحبت کنیم باید بگوییم این نهضت هرگز نتوانست 
به نیازهای واقعی زنان پاسخ درستی بدهد. شاید یکی 
از مهمترین دالیل این نقصان نداشتن الگوی عملی و 
کاربردی محسوس جهت تطبیق آرمانهای مبدعان و 
مبلغان جنبش با آن است. هرچند مسیحیت الگوی 
گرانمایه ای چون حضرت مریم )ع( را به بش��ریت 
عرضه کرد اما اساساً این نحله، خود را از قید هرگونه 
مذهبی آزاد می داند. اما در این میان بیشترین اشکال 
و تردید را باید متوجه گرایش��های فمنیسم اسالمی 
دانست چرا که الگوهای عملی اسالم برای تشکیل 

زندگی و جامعه استاندارد به مراتب محسوس تر از 
س��ایر ادیان آسمانی است. اوالً اسالم و الگوهای آن 
در طول تاریخ دچار تحریف های بنیادینی که سایر 
مذاهب به آن گرفتار شدند، نشد. ثانیاً مذهبی بودن 
حکومت در کشورهای اسالمی خصوصاً ایران و به 
عبارت بهتر سکوالر نبودن نظام اداره کشور و همراهی 
دین و سیاست، چهره ای واقعی از زن مسلمان آزاد 
حاضر در جامعه ارائه می شود. در واقع این الگو مانند 
الگوهای صنعتی و تبلیغاتی غرب غیر قابل دسترس 
و رویایی نیست. به بیان دیگر زن مسلمان اجتماعی 

مانکن نیست. 
از سوی دیگر زن مسلمان امروز، الگوهای بارز 
و مش��خصی دارد که اگرچه س��رآمد آنان حضرت 
فاطمه زهرا)س( و حضرت زینب کبری)س( از نظر 
دوره تاریخی با او همزمان نیستند اما چهره واقعی از 
زنی هستند که در عین حفظ شأن و منزلت خود در 
جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود و تاریخ پس 

از خود تأثیر مستقیم گذاشته اند. 
در واقع قصور مبلغان در شناساندن چهره و نقش 
سیاس��ی و اجتماعی این بانوان  بی مانند و گرانمایه 
و بعضاً تمرکز آنان بر جنبه مذهبی ش��خصیت این 
بزرگواران سبب شده است زنان دنیا و به خصوص 
زنان مسلمان در طول 14 قرن از وجود زنانی بی خبر 
بمانند که با ایراد یک سخنرانی در مرکز حکومت یا 
در مقابل سنت شکنان، جریانهای حکومتی تاریخ را به 
کلی دگرگون کردند.در مذهبی مانند اسالم که پیشگام 
هویت بخشی و تکریم زن است چه نوع تحولی باید 

ایجاد کرد؟ 
فرهنگ غنی اس��المی با آن پیشینه درخشان و 
ظرافت دلپسندی که بن مایه های ایرانی به آن اضافه 
کرده نیاز به تحول و دگرگونی س��اختاری ندارد. به 
گفته شهید مطهری نهضت اسالمی زن با نهضتی که 
در غرب روی داد از دو نظر تفاوت بنیادی دارد: اول 
از نظر روانشناس��ی زن و مرد که اسالم اعجاز کرده 
است، دوم اینکه اسالم در عین آنکه زنان را به حقوق 
انسانی شان آشنا کرد و به آنها شخصیت و هویت و 
اس��تقالل داد هرگز آنها را به تمرد، عصیان، طغیان و 

بدبینی نسبت به جنس مرد وادار نکرد. 
                             بهمن زین الدین                

ــان معتقدند بیشترین تهاجمات  ــیاری از جامعه شناس بس
ــادی و معنوی پس از  ــودی زن در ابعاد م ــه اصالت وج ب
ــه از آن به مرگ مدنی  ــانس اتفاق افتاد. دورانی ک رنس
ــت. تشدید سکوالریزاسیون در اخالق  زن تعبیر شده اس
ــدن  ــگ، تمرکز ثروت، مبادالت بردگان و فقیرش و فرهن
ــت؛ البته در  ــی از جوامع، متعلق به همین دوران اس بخش

این میان، وضع زنان غربی وخیم تر از مردان بود.

ــهید مطهری نهضت اسالمی زن با نهضتی که  به گفته ش
ــرب روی داد از دو نظر تفاوت بنیادی دارد: اول از  در غ
ــی زن و مرد که اسالم اعجاز کرده است،  نظر روانشناس
ــانی  ــالم در عین آنکه زنان را به حقوق انس دوم اینکه اس
شان آشنا کرد و به آنها شخصیت و هویت و استقالل داد 
ــبت به  هرگز آنها را به تمرد، عصیان، طغیان و بدبینی نس

جنس مرد وادار نکرد. 

ــه  ب ــدا  ابت در  ــه  ک ــی  حرکت
ــیت و  ــال تمایز میان جنس دنب
ــی بود، ناگهان  رفتارهای جنس
ــود را در  ــب خ ــه مخاط جامع
ــته های مبتذل تبلیغاتی به  بس

رهبران صنعت مد هدیه کرد. 

ــی  ــل باطل ــان در دور تسلس آن
ــده اند که پاکدامنی  گرفتار ش
ــک تبعیض نفی  ــه عنوان ی را ب
ــن علت مورد  ــد و به ای می کنن
ــی و رفتاری قرار  آزارهای جنس
می گیرند؛ بنابراین برای احقاق 
ــاری کرده بر  حقوق خود پافش

آزادیهای خود می افزایند.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جامعه



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

کالسه پرونده: 594/88 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/14 ساعت 10:30 صبح

خواهان: حمید زارع با وکالت شراره شوق
خوانده: محسن صادقی فرزند ابوالقاسم

خواسته: الزام به استرداد خودرو
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 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.
 16977 / م الف

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/4

شماره: 630/88 ش 14 ح
به موجب رأی شماره 869 تاریخ 88/9/29 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت. محکوم علیه آقای غالمرضا صالحی نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ 47/000/000 ریال بابت چهار فقره س��فته به ش��ماره های 0365144 سری ص – 0365145 سری ض 
– 031254 س��ری ع و 0479654 س��ری ف به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 88/6/18 لغایت اجرای حک��م در حق محکوم له آقای 
محمدعلی خدایار فرزند حیدرعلی نشانی محل اقامت: اصفهان، کوی امیریه، خیابان ششم، پارک لک، پالک 49. 

ضمناً اجرای احکام مکلف به رعایت تبصره 2 از ماده 306 قانون آ.د. م می باشد.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
17148/ م الف

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 تاریخ: 88/12/5

شماره: 88/836/ش ح/ 20 
در خصوص پرونده کالس��ه 836/88 خواهان حمیدرضا جلوخانیان دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و 
صدور حکم شایسته مبنی بر مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت گرفتن وام رسید عادی و تأخیر 
تأدیه تا صدور حکم و اجراء به طرفیت غالمرضا تیموری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 89/1/21 س��اعت 3:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 17200/ م الف
مدیر دفتر 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  

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

کالسه پرونده: 1245/88 ح 14
وقت رسیدگی: چهارشنبه 89/2/8 ساعت 10/30 صبح

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

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 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.
16728/ 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: 1127/88 ح 14
وقت رسیدگی: یکشنبه 89/2/5 ساعت 11 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- علی مظاهری فرزند حسین 2- اکبر زارعی 3- مهدی نادی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 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.
16707/ 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: 1140/88 ح 14
وقت رسیدگی: یکشنبه 89/2/5 ساعت 11/30 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 رس��یدگی 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.16708/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351401170
شماره پرونده: 8809980351400129

شماره بایگانی شعبه: 880129
تاریخ تنظیم: 88/9/30

خواهان: بانک ملت با وکالت آقای حس��ن استواری به نش��انی اصفهان، خ چهارباغ خواجو، ساختمان شماره 
 395

خواندگان: 
1- آقای فرشاد یادگاری به نشانی اصفهان، خ کاوه، خ نگارستان، روبروی تاالر کاوه، بن بست نسترن

2- آقای احمد س��لیمانی 3- آقای علی س��لیمانی همگی به نشانی خ مشیرالدوله شرقی، شهرک نمایشگاهها 
نمایشگاه سلیمانی

4- آقای سید احمد حسینی خالصی به نشانی خ بزرگمهر، مادی نیاسر، کوی خسروآباد، کوچه شهید شریف
خواسته ها:

1- مطالبه طلب

2- تأمین خواسته
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی دادگاه
در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت آقای حس��ن اس��تواری بطرفیت 1- آقای فرش��اد یادگاری 2- آقای 
احمد سلیمانی 3- آقای علی سلیمانی 4- آقای سید احمد خالصی بخواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه 
سفته های شماره 844621 و 524679 و خسارات هزینه دادرسی واخواست و تأخیر تأدیه و حق الوکاله 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 مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان 
را متضامناً به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 1401000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
1400000 ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورمی اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید 87/9/15 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود.
16733/ م الف 

عبدالهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/28
شماره: 949/88 ش ح 25

در خصوص پرونده کالس��ه 949/88 خواهان فرش��ته خانیچه فرزند حبیب ا... دادخواستی مبنی بر انتقال سند 
خودرو دوو به طرفیت یوس��ف حاج حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/1/15 ساعت 
3:15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17211/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ:  88/12/4
شماره: 634/88 ش 24

در خصوص پرونده کالس��ه 634/88 خواهان یدا... افش��ار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
قنبرعلی رجبی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 89/1/30 ساعت 3 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.17191/ م الف
مدیر دفتر 24 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/5
شماره: 1215/88 ش 39

در خصوص پرونده کالس��ه 1215/88 خواهان رضوان ش��ریعتی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هدای 
ادوای تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنج شنبه مورخ89/2/2 ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.17198/ م الف
مدیر دفتر 39 شورای حل اختالف اصفهان

رئیس هیأت مدیره جامعه جنگل بانی 
کش��ور گفت: طرح های گوناگون برای 
واگذاری بخش هایی از اراضی جنگلی و 
مراتع کم بازده نتیجه مثبتی ندارند و منابع 
آب و خاک کشور را به خطر می اندازند.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، فاضل 
نصرتی نصرآب��ادی با بی��ان اینکه تا 50 
سال پیش بیشترین نگاه به جنگل، تأمین 
نیازهایی مانند چوب و زغال و حفاظت از 
آن فیزیکی بود، افزود: اجرای طرح های 
جنگلداری که درس��ال های گذشته رها 
ش��د باید از سر گرفته شود. وی با اشاره 
به اینکه طرح ه��ای جنگلداری در ایران 
با تغییر مدیریت جنگل با الگوبرداری از 
دیگر کش��ورها آغاز شد، گفت: اقدامات 
غیر علمی، غیرفنی و غیرکارشناسی رایج 
ش��ده در 8 تا 10 سال گذشته در کشور، 
ای��ن طرح ه��ا را متوقف ک��رد و تصور 
ش��د این کار به نفع جنگل است. رئیس 
هیأت مدیره جامعه جنگل بانی کش��ور 
محدوده اجرای طرح های جنگلداری و 
نیز برداشت از جنگل را در کشور، بیشتر 
در جنگل های شمال اعالم کرد و افزود: 
این طرح ها عالوه بر بهره برداری به احیا 
و توس��عه جنگل نیز می پردازد. نصرتی 
نصرآب��ادی با بیان اینکه 10 تا 15 درصد 
طرح های جنگلداری تهیه شده آماده اجرا 
است، گفت: باید بقیه جنگل ها را نیز زیر 
پوشش این طرح ها قرار داد. وی افزود: 
هرسال به کمترین میزان ممکن یعنی 700 
تا 800 هزار متر مکعب از جنگلهای شمال 
برداشت می ش��ود که اگر درست انجام 
شود به جنگل لطمه ای نمی زند. رئیس 
هیأت مدیره جامعه جنگل بانی کش��ور 
گفت: مسائل اجتماعی، اقتصادی و شیوه 
زندگی م��ردم و اقداماتی چون واگذاری 
زمین، کاهش س��طح جنگل ه��ا، تغییر 
کاربری ها و ساخت و سازهای بی رویه، 
برنامه های طرح ه��ای جنگلداری را به 

ه��م می زند.نصرتی نصرآب��ادی تکرار 
تجربیات غلط را عامل دیگر ایجاد اشکال 
در طرح ه��ای جنگل��داری برش��مرد و 
افزود: درگذش��ته اراضی شمال کشور با 
عنوان 10 هکتاری ها واگذار ش��د. وی 
گفت: چ��ون از تاریخ پن��د نمی گیریم 
اکنون نیز ساده ترین راه را انتخاب و فکر 
می کنیم واگذاری بخش��هایی از جنگلها 
و مراتع کم بازده به بهانه ایجاد اش��تغال 
کارساز است.رئیس هیأت مدیره جامعه 
جنگلبانی کشور تخریب جنگل و تغییر 
کاربری ها را در جنگل های شمال کشور 
موجب غیرقابل تحمل و ناپایدارتر شدن 
زندگی بیش��ترمردم این منطقه دانس��ت.
نصرتی نصرآبادی افزود:  واگذاری اراضی 
شیب دار و پرشیب درخارج از جنگلهای 
شمال و حواش��ی آن همچنان ادامه دارد 
و این کار، آب و خاک کش��ور را ناپایدار 
می کند. وی گفت: کش��ور توسعه یافته، 
منابع طبیعی توس��عه یافت��ه هم خواهد 
داشت ولی روندی که در کشور رخ داده 
است و انجام دادن اقدامات مطالعه نشده، 
آینده خوبی را در این زمینه ترسیم نمی کند. 
وی با اش��اره به اینکه در 2 تا 3 دهه اخیر 
در برخ��ی مناطق واگذاری های بس��یار 
زیادی انجام ش��د، افزود: در دهه کنونی 
طرح مهمتری مطرح شد به نام باغ شهرها 
که با واگذاری زمین های اطراف شهرها 
برای ساخت ویالها و باغ های شخصی، 
موجب تخریب این مناطق و بس��تن راه 
تفریح و گردش مردم می ش��ود. رئیس 
هیأت مدی��ره جامعه جنگلبانی کش��ور 
همچنین به واگ��ذاری مجدد زمین های 
ش��یب دار و کم بازده شمال کشور برای 
ایجاد اش��تغال در یکی دو س��ال گذشته 
اشاره کرد و گفت: طرح های قبلی مشابه 
این طرح نیز هدف های خوبی داش��ت 
ولی این طرح ها در نهایت نتیجه خوبی 

ندارند. 

نماین��ده صندوق حمای��ت از حیات 
وحش )WWF( از کش��و روسیه گفت: 
نسل پلنگ ایرانی روبه انقراض است و برای 
جلوگیری از این امر باید برنامه ریزی شود. 
ایگور چستن در حاشیه بازدید از پارک ملی 
گلستان افزود: باید برای پیشگیری از انقراض 
نسل پلنگ برنامه ریزی شود و حیف است 
این گنجینه ارزشمند از بین رود. وی اظهار 
داشت: روسیه برای جلوگیری از انقراض 
نس��ل پلنگ آمادگی همکاری پژوهشی و 
تحقیقاتی ب��ا ایران دارد تا این گونه حیات 
وحش حفظ شود. وی پارک ملی گلستان 
را ذخیره نادر و گنجینه ارزشمند دانست که 
گونه های مختلف طبیعی و حیات وحش با 
امنیت در آن زیست می کنند. ایگور چستن 
بیان داشت: این ذخیره گاه در تعادل بخشی 
محیط زیست منطقه نقش بسزایی دارد و 
گونه های مختلف و نادری در آن زیست 
دارند. پارک ملی گلستان، زیستگاه بسیاری 
از پرندگان و گنجش��کان زیبا و پرتحرک 
آوازه خ��وان مانن��د دارکوب س��یاه، بلبل، 
توکای باغی، انواع س��هره ها، زرده پره ها، 
مگس گیرها، زنبور خورکها و دم سرخها 
اس��ت. دوزیس��تان و خزندگان با پیشینه 
زیستی بسیار زیاد در این زیست کره وجود 
دارند که تاکنون آنگونه که باید مورد توجه 
قرار نگرفته اند. براساس مطالعات میدانی 
انجام شده سه گونه دو زیست و 24 گونه 
از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی 
و گزارش شده اس��ت. وزغ سبز، قورباغه 
جنگلی، الک پشت چهارچنگالی، آکامای 
صخره ای، مارمولک بی پا، جکوی کاسپی، 
مار آبی و.. از دیگر دوزیستگاه و خزندگان 
موجود در این پارک ملی اس��ت. بیش از 
150 گون��ه پرنده در پارک ملی گلس��تان 
شناس��ایی ش��ده اس��ت که نوع زیاد این 
گونه پرندگان نش��ان دهنده زیستگاه های 
گوناگون در این منطقه است و از این تعداد 

پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابس��تان در 
منطقه مشاهده می شود، 62 گونه پرنده نیز 
بومی پارک ملی اس��ت و در مجموع 110 
گونه پرنده در این منطقه زاد و ولد می کنند 
و عالوه بر این 21 نوع پرنده در زمس��تان 
مشاهده شده اند و 19 گونه دیگر در مسیر 
مهاجرت خود در این پارک توقف می کنند 
که سار صورتی، شاهین و بحری از جمله 
آن اس��ت. به گفته بهرامی، قرقاول، کبک، 
تیهو، زنگوله بال، کوکر سفید و سیاه، آبی 
و بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه، عقاب، 
دو برادر، دال سیاه، طرالن و باالبان از دیگر 
گونه ها است. یک هشتم گونه های گیاهی، 
یک سوم گونه های پرندگان، بیش از نیمی 
از گونه های پستانداران و شمار زیادی از 
گونه های جانوری و وحوش کشور در این 
پارک ملی و بین المللی زیست و زادآوری 
می کنند. این پ��ارک نه تنها به دلیل اینکه 
یکی از زیستگاه های حیات وحش است 
بلکه به خاطر حفظ بخش قابل توجهی از 
تنوع زیستی کشور دارای اهمیت و جایگاه 
ویژه ای است. پارک طبیعی و ملی گلستان 
با وس��عت بیش از 91 هزار و 890 هکتار 
در شرق جنگلهای خزری شمال در استان 
گلستان واقع شده است و نخستین پارک 
ملی در ایران بوده که عنوان پارک ملی را به 
خود اختصاص داده است. این پارک ملی 
در 19 م��رداد 1336 به نام منطقه حفاظت 
شده »آلمه وایشکی« تحت حفاظت کانون 
شکار قرار گرفت و در 22 فروردین 1343 
به پارک وحش نامگذاری شد. همچنین در 
س��ال 1353 پس از اصالح قانون شکار و 
صی��د، عنوان پارک وح��ش به پارک ملی 
تغییر داده شد و به دلیل موقعیت ممتاز این 
پارک و جاذبه های فراوان زیس��تی، پارک 
ملی گلستان در سال 1977 از سوی سازمان 
یونسکو عنوان »ذخیره گاه کره مسکون« را 

به خود گرفت.

همه س��اله صدها هزار فک در مناطق 
قطبی کره زمین، برای اس��تفاده از پوست 
آنه��ا که در دوخت پوش��اک گران قیمتی 
نظی��ر پالتوها، کفش ها و دس��تکش ها به 
کار می رود، قتل عام می ش��وند. نویس��نده 
کانادایی این مقاله با اش��اره به روش های 
تکان دهنده ش��کار ای��ن حیوانات بی گناه 
و بچه ه��ای چند روزه آنها از یک س��و و 
پافش��اری دولت کانادا ب��ر دالیلی بی پایه 
و اس��اس برای تداوم شکار این حیوانات 
دوست داش��تنی از سوی دیگر، یادآوری 
می کن��د که ش��کار فک ه��ا از لحاظ بر 
هم خوردن تنوع زیس��تی و از بین رفتن 
ش��کارچیان طبیعی ماهی ه��ای کوچک، 
اقدامی غیرمس��ئوالنه و شرم آور است که 
باید هر چ��ه زودتر پایان یاب��د. به دنبال 
تصویب قانون آزادسازی شکار فک ها از 
سوی س��ازمان ماهیگیری و اقیانوس های 
کانادا، هیچ کس ب��ه ظالمانه و بی رحمانه 
بودن ش��کار فک ها و بچه های سفیدبرفی 
آنها اعت��راض نک��رد.در کنفرانس دولتی 
بررسی مسائل فک ها در نوامبر سال جاری 
نی��ز تنها یک نفر به آزادی ش��کار فک ها 
اعتراض کرد. منتقدان این قانون یادآوری 
می کنند ش��کار ای��ن حیوان��ات بی دفاع، 
برخ��الف اص��ول حفظ اکوسیس��تم های 
طبیع��ی و بدین ترتی��ب غیرقابل پذیرش 
است و س��ازمان ماهیگیری و اقیانوس ها 
ه��م که از لح��اظ قانونی مس��ئول حفظ 
مح��دوده  در  طبیع��ی  اکوسیس��تم های 
آب های کش��ور ما است، باید به وظایف 
قانون��ی خویش عم��ل کن��د. بی تردید، 
یک اکوسیس��تم اقیانوسی سالم و پایدار، 

نیازمند وجود ش��کارچیان طبیعی و سایر 
ش��کارچیان بزرگ جثه است اما هم اینک 
در محدوده اقیانوس های متعلق به کانادا، 
ما ش��اهد کاهش آخری��ن تعداد فک های 
دریایی هس��تیم. البته دانشمندان هم این 
واقعی��ت را پذیرفته اند ک��ه: »کاهش این 
فک ها ب��ا توجه به کاهش تع��داد ماهیان 
بزرگ��ی صورت می گیرد ک��ه از دیرباز با 
فک ها در زمینه ش��کار ماهی های کوچک 
رقابت می کرده اند.« البته امروزه ماهی های 
بزرگ نیز تقریب��اً به صورت کامل از بین 
رفته اند و اقدامات گذش��ته برای افزایش 
تعداد فک ه��ا هم نمی تواند خالء موجود 
در حی��ات وح��ش این مناط��ق قطبی را 
جب��ران کند. به هرحال، ام��روزه با برهم 
خ��وردن ت��وازن محیط زیس��ت، گویی 
باید قتل عام فک ها ب��ه عنوان راهی برای 
اصالح ش��رایط کنونی و ش��کار بیش��تر 
ماهی ه��ای خوراک��ی پذیرفته ش��ود. از 
دیرباز ش��کارچیان طبیعی نقش مهمی را 
در طبیع��ت ایفا می کرده ان��د، چرا که در 
اکوسیستم، گونه های شکار شده، با وجود 
شکارچیان طبیعی در قلمرو زندگی خود، 
عملکردی بهتر از خود نشان می دهند. لذا 
محدود کردن تعداد این شکارچیان بزرگ 
باعث تخریب اکوسیستم ها خواهد شد و 
ما امروزه ش��اهد بروز چنین فجایعی در 
جنگل ه��ا و مراتع تا اقیانوس ها هس��تیم. 
فجایع کنونی به وجود آمده در اقیانوس ها، 
هی��چ نمون��ه ای در تاریخ ک��ره خاکی ما 
ن��دارد. امروزه ش��بکه زندگ��ی آبزیان به 
صورتی ناپایدار و در حال نابودی درآمده 
اس��ت. به عالوه با حذف فک ها، آخرین 

ش��کارچیان طبیعی اقیانوس ه��ا را نابود 
خواهی��م ک��رد. در این ش��رایط، توجیه 
شکار فک ها به عنوان سنتی دیرینه، بسیار 
بی معن��ی و پوچ و احمقانه اس��ت. نباید 
فرام��وش ک��رد ذخایر ماهی��ان دریایی و 
مقدار اکسیژن موجود در آنها نیز با کاهش 
نگران کننده ای روبه رو شده است که فقیر 
شدن و نابودی اکوسیستم های ما یکی از 
دالیل آن اس��ت. بر این اساس، پافشاری 
دولت کانادا بر ش��کار آخرین شکارچی 
طبیعی باقیمان��ده ماهی ها را تنها می توان 
ی��ک فاجع��ه اکولوژیکی خوان��د. نکته 
شرم آورتر این اس��ت که در این سازمان، 
تعداد زیادی از کارشناس��ان حوزه محیط 
زیست و حیات وحش وجود دارند که به 
دلیل محدودیت ها و فشارهای موجود، از 
حق صحبت عمومی و آزادانه در این مورد 
برخوردار نیس��تند. گویی مسئوالن دولتی 
ما تنها خواهان توجیه علمی اقداماتش��ان 
و نه انتش��ار حقایق اکوسیستم ها هستند. 
م��ن به عن��وان یکی از ش��رکت کنندگان 
در این کنفرانس، ش��اهد سکوت معنادار 
مسئوالن دولتی سازمان در برابر انتقادات 
مختلف مطرح شده از سوی سخنرانان و 
کارشناس��ان بودم. آنان تنها با شعارهایی 
دروغین نظیر »دانش روزآمد« و »رهبری 
جهان��ی«، خواهان اجرای سیاس��ت های 
مرگبارش��ان در این اکوسیستم ها هستند. 
باید خاطرنش��ان کرد که مدیران صنعت 
ش��یالت م��ا نی��ز از دیرب��از از چنی��ن 
روش هایی بهره می برده اند؛ اعالم عددی 
ب��ه عنوان تعداد ماهی ه��ا و فک های یک 
منطقه خاص از یک سو و تعیین عددی به 
عنوان »سهمیه ماهیگیری پایدار«، هر چند 
چنین راهبردهایی کامالً فاجعه آمیز و شکست 
خورده هس��تند. امروزه روش های علمی 
کام��اًل مش��خص و تعریف ش��ده اند اما 
مدیران این س��ازمان همچنان از تن دادن 
ب��ه این روش ه��ا روی گردانند. به عالوه 
آنان اطالعیه های گروه های حامی محیط 
زیس��ت در مورد وحش��یانه بودن شکار 
فک ها را نی��ز نادیده می گیرند و همچنان 
بر ادعاهایی فاقد پش��توانه نظیر »ش��کار 
فک ها، یک کار انسانی است!«، »ما دالیلی 
علمی مبنی بر درس��ت بودن این اقدامات 
داریم!« و یا »ما بچه فک های س��فیدبرفی 

را نمی کشیم« پافشاری می کنند. 

شکار فک ها از لحاظ زیست محیطی 
غیرمسئوالنه و شرم آور است

واگذاری جنگلها و مراتع نسل پلنگ ایرانی رو به انقراض است
به زیان منابع ملی
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آگهی مزایده
ش��عبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 3106/88 
ل��ه آقای مس��عود علیجانی و علیه احمد توصیفی��ان به آدرس اصفهان، خ عباس آباد، بین آذر و ش��مس، 
کوچه ش��ماره 16، نبش بن بس��ت توحید، س��اختمان سمت چپ، طبقه دوم بخواس��ته مطالبه جمعًا مبلغ 
19/330/000 ریال بابت اصل خواس��ته هزینه کارشناس��ی و نش��ر آگهی جلس��ه مزای��ده ای را به تاریخ 
88/12/24 س��اعت 9 الی 10 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی به منظور فروش یک خط تلفن همراه به ش��ماره 6061 119 0913 که توس��ط کارشناس رسمی 
دادگس��تری به مبلغ 6/700/000 ریال برآورد قیمت گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده با س��پرده 10 درصد مبلغ کارشناس��ی به شماره حساب 90007 بانک ملی دادگستری و 
ارائه فیش آن به این اجرا در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع شده و خط همراه توقیفی 

به شخصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را از قیمت کارشناسی ارائه نمایند.
17140/ م الف 

شعبه اول اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرائی

تاریخ: 88/12/4
شماره: 795/88

بموجب رأی ش��ماره 1214 تاریخ 88/10/19 حوزه هفت ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای رسول شریفی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه حواله شماره 31,728 مورخ 88/2/15 عهده مؤسسه قوامین 
و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 1388/2/15 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد. در حق محکوم له آقای عباس شریف زاده نشانی 

محل اقامت: اصفهان، شاپور جدید، خیابان امیرکبیر، الستیک فروشی ابن یمین.
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف:

چنانچ��ه محکوم علی��ه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری 

اعالم می شود.
17288/ م الف

شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/12/1

شماره: 1016/88
در پرونده کالس��ه 1016/88 ش��عبه 38 دادخواست تقدیمی آقای سیروس عابدینی بطرفیت آقای سروش 
پیامی دائر برمطالبه مطرح رس��یدگی اس��ت با عنایت به اینکه مش��ارالیه مجهول المکان می باشد لذا وفق 
دستور شورا و مستند به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
درج و آگهی شود از آقای سروش پیامی فرزند پورمند دعوت بعمل می آید تا در جلسه رسیدگی دوشنبه 
89/1/30 س��اعت 17 بعدازظه��ر دع��وت بعمل آید تا حاض��ر و از خود دفاع بعمل آورد آدرس ش��ورا: 
بهارستان، خ الفت شرقی، جنب شرکت عمران، مجتمع قضایی ضمنًا خوانده می تواند در یکی از روزهای 

هفته بعدازظهر ساعت 16 الی 18 حاضر و نسخه ثانی دادخواست را تحویل گیرد.
17016 / م الف

دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 38 اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/5
شماره: 531/88

بموجب رأی ش��ماره 932 تاریخ 88/9/19 حوزه 18 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه فرزاد نیازاده نام پدر: دولت علی ش��غل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

محکوم است به:
پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم ازمورخه 82/5/6 لغایت وصول و پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد 
و ش��ش هزار و ششصد ریال خس��ارت مندرج در دادنامه شماره 165-83/3/2 صادره از شعبه 17 دادگاه 
عمومی در حق محکوم له آقای نادر باقری شملزاری نام پدر: عباسعلی شغل: کارمند نشانی محل اقامت: 

اصفهان، خ امام خمینی، کوی الله پ 18.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
17252/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 18 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/10/12
شماره: 536/88 ش ح/ 25

در خصوص پرونده کالس��ه 536/88 خواهان محمود قبادزاده فرزند علی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
500 هزار تومان بابت یک فقره چک به طرفیت محمدجواد ترکیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
88/12/25 س��اعت 17:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن  برای روز سه شنبه مورخ 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
17145/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرائی

تاریخ: 88/12/4
شماره: 294-88

بموجب رأی ش��ماره 1213 تاریخ 88/10/19 حوزه هفت ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای رسول شریفی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
سی و پنج میلیون ریال وجه حواله شماره 310729 مورخ 88/2/15 مؤسسه قوامین و سی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 1388/2/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر عهده 
اجرای احکام می باش��د. در حق محکوم له آقای عباس ش��ریف زاده نشانی محل اقامت: اصفهان، شاپور 

جدید، خیابان امیرکبیر، الستیک فروشی ابن یمین.
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف:

چنانچ��ه محکوم علی��ه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری 

اعالم می شود.
17289/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 7 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ قرار تأمین
تاریخ: 1388/12/8

شماره: 880880 ش /9
ب��ه موج��ب قرار تأمین 880880 ش 9 صادره از بازپرس ش��عبه 16 دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان 
آقای محمدجعفر مقتدر فرزند محمدتقی مکلف به تأمین و توقیف تانکر نصب ش��ده بر کامیون ش��ماره 
ایران 13-246 ع 35 در حق آقای سید حمید طباطبائی پور می باشد نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان 
می باشد لذا بوسیله این آگهی بنامبرده ابالغ می شود تا نسبت به تحویل تانکر به شرح فوق جهت توقیف 

اقدام نماید.
17290/ م الف 

دادیار شعبه 5 اجرای احکام کیفری

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/5
شماره: 1084/88 ح ش 19

در خصوص پرونده کالسه 1084/88 خواهان علیرضا اسکندری پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
س��یداهلل توفیقی نس��ب تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 89/2/18 ساعت 5/15 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17248/ م الف

مدیر دفتر 19 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/12/4
شماره: 1417/88

در خصوص پرونده کالسه 88-1417 خواهان آقای آرش توکلی با وکالت خانم مهین حیدری باغبادرانی 
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی مقوم به سیصدهزار تومان 
ده ری��ال واقع در خیابان گلزار هفت��م فرعی 6 پالک ثبتی 4483 بخش 5 ثبت اصفهان به طرفیت 1- رضا 
2- پریسا 3- صفوراً همگی سلیمانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/1/22 
س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17215/ م الف

مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

جام حذفی فوتبال ایران
پیروزی استیل آذین در وقت اضافه

   زاینده رود 
دیدار تیمهای استقالل و استیل  آذین در 
پایان 90 دقیقه با نتیجه تساوی 4 بر 4 خاتمه 
یافت تا بازی به وقت اضافه کشیده شود. این 
دیدار در چارچوب مرحله یک هش��تم جام 
حذفی برگزار ش��د. فرهاد مجیدی در دقیقه 
23، س��یاوش اکبرپور در دقیقه 75، حنیف 
عم��ران زاده در دقیقه 78 و ج��ان واریو در 
دقیقه 80 برای استقالل گلزنی کردند و حنیف 
عمران زاده مدافع اس��تقالل در دقیقه 27 به 
اش��تباه دروازه تیم خودی را باز کرد. مهدی 
مهدوی کیا در دقیقه 57، حسین کعبی در دقیقه 

62 و علی کریمی در دقیقه 86 از روی نقطه 
پنالتی گل های استیل آذین را به ثمر رساندند 
تا بازی با تس��اوی 4 بر 4 ب��ه وقت اضافی 
کشیده شود. تورج حق وردی داور مسابقه به 
حنیف عمران زاده، خسرو حیدری و کیانوش 
رحمتی از استقالل و لک چیرا و حمید شرفی 
از استیل آذین کارت زرد نشان داد. این دیدار 
س��رانجام در وقت اضاف��ه و با گل نوروزی 
بازیکن استیل آذین، با نتیجه 5 بر 4 به نفع این 
تیم خاتمه یافت. به این ترتیب استیل آذین در 
مرحله بعد حریف برنده مسابقه ذوب آهن و 

شاهین بوشهر خواهد بود.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: در حال 
حاضر دچار یک نوع فوتبال زدگي ش��ده ایم 
و متأسفانه تمام ورزش ها را فداي این رشته 
کرده اند. بخش��ی از اظه��ارات محمد رضا 
داورزنی در خص��وص لیگ برتر والیبال به 
این ش��رح اس��ت :کم کم به سمتي در حال 
حرکت هستیم که سطح خود را به مسابقات 
جهاني و لیگ هاي برتر خارجي برس��انیم. 
براي رس��یدن به این هدف تمامي اعضا از 
جمله مسئول فدراسیون تا تدارکات تیم هاي 
باش��گاهي باید به یکدیگر کم��ک کنند. با 

رسیدن به این هدف یعني ارتقاي سطح لیگ 
قطعاً تیم ملي قدرتمندي هم خواهیم داشت. 
پخش برنامه ها بر اس��اس مسابقات فوتبال 
تنظیم مي شود و روزي که مسابقات فوتبال 
پخش شود تمامي رشته ها تحت تأثیر آن قرار 
مي گیرند. همه رشته ها فداي فوتبال شده اند؛ 
حتي این موضوع به لیگ برتر والیبال ایران 
که یکي از بهترین لیگ هاي آس��یا است نیز 
صدمه زده و مسئوالن را دچار یک بي نظمي 
در رون��د برگزاري رقابت ها کرده اس��ت. با 
این شرایط باید قید پخش مستقیم پیکارها 

را بزنیم که این کار موجب استقبال کم بخش 
خصوصي از والیبال خواهد شد. ما در سال 
گذشته هم به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 
اعالم کردیم که روزهاي چهارشنبه مسابقات 
خ��ود را برگزار نکنند که آنها هم در جواب 
گفتند برگزاري رقابت ه��اي فوتبال در روز 
چهارش��نبه اجتناب ناپذیر اس��ت. یک روز 
مي گویند که این دیدار در تقویم فیفا است، 
این در حالي اس��ت که دیدارهاي مشخص 
ش��ده توس��ط فیفا محدود ند اما مس��ئوالن 
فدراس��یون فوتبال رقابت هاي لیگ ایران را 
در تاریخ هاي فیفا برگ��زار مي کردند. با این 
شرایط برخي از هفته ها شاهد هستیم که تمام 
روزهاي آن فوتبال پخش مي شود. در کشور 
یک اراده ملي باید وجود داش��ته باش��د و با 
توجه به رشدي که رشته هاي ورزشي دارند 
به آنها کمک شود. در حال حاضر دچار یک 
نوع فوتبال زدگي شده ایم و این باعث مي شود 

تا به رشته هاي دیگر ظلم شود. 

قطبی:
 از تصمیماتم رضایت دارم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
بعد از اعالم تازه ترین اس��امی تیم 
ملی و در آغاز دور جدید تمرینات 
این تیم گفت: با کادر فنی براساس 
تفک��ر، تجربه و اهدافی مش��خص 
بازیکنان تیم مل��ی را انتخاب کرده 
و از تصمیمات اتخاذ شده رضایت 

دارم. افش��ین قطبی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال 
ضمن بیان این مطلب، افزود: در طول این مدت که مس��ئولیت 
هدایت تیم ملی را عهده دار هس��تم توانس��ته ای��م با برگزاری 
اردو و دیدارهای تدارکاتی و رس��می به فهرس��ت نهایی مورد 
نظر در جام ملت های آس��یا نزدیک تر شویم. وی درخصوص 
تازه ترین فهرس��ت اسامی دعوت شدگان به تیم ملی گفت: در 
فوتبال دیدگاه ها و نظرات مختلفی مطرح است و این جذابیت 
فوتب��ال را می رس��اند، هر مربی از دید خودش همه مس��ائل و 
جوانب را بررس��ی و در نهایت مس��ئولیت انتخاب بازیکنان را 
برعهده می گیرد. س��رمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: در 
ای��ن بین چگونگی این انتخاب مهم اس��ت. کادر فنی فعلی تیم 
ملی معیارهای مختلفی را برای انتخاب بازیکنان در نظر دارد؛ به 
عنوان مثال اکثر رقابته��ای لیگ برتر و جام حذفی را از نزدیک 
بررسی می کنیم همچنین مسابقات تیم های لیگ های دسته یک 
که درخش��ش خوبی داش��ته را تا مراحل پایانی که باال می آیند 
دنبال می کنیم، البته عالوه بر این مالک های دیگری نیز داریم. 
قطبی تصریح کرد: پس از دیدار مقابل کره جنوبی در چارچوب 
رقابت های مقدماتی جام جهان��ی 2010 آفریقای جنوبی برای 
ج��ام ملت های 2011 قطر و جام جهان��ی 2014 برزیل برنامه 

ریزی کرده و سعی کردیم تغییرات اساسی در تیم ایجاد کنیم. 

فرزاد کوهیان: 
ساهاکیان کاپیتانی خود را به 

اثبات رساند

»بچه ها حرفهایشان را در زمین زدند و هیچ گونه صحبتی برای 
من باقی نگذاشتند که بگویم.« این حرفهای سرمربی تیم بسکتبال 
ذوب آه��ن بود. وی ادامه داد: رقابت با پتروش��یمی بازی 
پر افت و خیزی بود اما بازیکنانم فعل خواستن را به معنای واقعی 
صرف کردند و هنوز کار نیمه تمام است و باید سعی کنیم به مقام 
قهرمانی برسیم، فرزاد کوهیان در مورد تیم پتروشیمی اظهار داشت: تیم 
فوق العاده خوبی بود که زیرنظر مربی فهیمی به نام محمد کسایی پور 
هدایت می شود. کوهیان به غیرت اوشین ساهاکیان اشاره کرد و افزود: 
ما از اوشین خواستیم با کمر آسیب دیده به میدان نرود اما او اصرار کرد 
که مشکل خاصی ندارم و با غیرتی که در این مسابقه از خود به نمایش 
گذاشت کاپیتانی خود را به اثبات رساند، سرمربی تیم بسکتبال ذوب 
آهن پیرامون بازی نهایی مقابل مهرام خاطرنشان کرد: مهرام در مسابقات 
امس��ال نمودار ثابتی را از خود بجای گذاشته اما شرایط ما نسبت به 
گذشته بهتر شده بود و ماهیت انسجام و ریتم خود را به دست آوردیم. 
وی در پایان جابر روزبهانی را بازیکن خاصی دانست و تأکید کرد: 
بازی ندادن به این بازیکن دالیل خاص خودش را دارد و هر موقع که 
الزم شود از آن استفاده خواهیم کرد همان طور که در دیدار قبلی آن را 

به بازی گرفتیم و بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت.

داورزني: 

تمام رشته ها را فداي فوتبال کرده اند

  پژمان سلطانی
در مرحله یک ش��انزدهم مسابقات 
فوتبال جام حذفی کش��ور تیم ذوب آهن 
اصفه��ان با حس��اب 2 بر صفر از س��د 
صنعت نفت آبادان گذشت و به مرحله 
بع��د صعود ک��رد. این دی��دار در وقت 
قانونی با تس��اوی بدون گل تمام ش��د 
و در دو وق��ت 15 دقیق��ه اضافه ذوب 
آهن رشته های تیم حریف را پنبه کرد. 
منص��ور ابراهی��م زاده در ای��ن دیدار به 
قاسم حدادی فر، سید محمد حسینی و 
شهاب گردان استراحت داد و نیز حسن 
اش��جاری، محم��د منص��وری و محمد 
قاضی را در ترکیب اصلی قرار نداد. در 
45 دقیقه نیمه اول آبادانی ها با یارگیری 
فش��رده مانع از آن ش��دند که مهاجمان 
ذوب آه��ن به عمق دفاعی آنها آس��یب 
برس��انند. با ش��روع نیمه دوم ذوبی ها 
ک��ه از عم��ق دف��اع نتوانس��تند به گل 
برسند اقدام به ش��وتزنی کرده و ارسال 
از جناحین را در دس��تور کار خود قرار 
دادند که با واکنش های مناس��ب حسن 
حوری گلر زردپوش��ان آبادانی روبه رو 

شدند و بازی به وقت اضافه اول کشیده 
شد و در دقیقه 99 محمد قاضی با ضربه 
س��ر س��انتر محمد صلصال��ی از جناح 
راست را تبدیل به گل اول سفیدپوشان 
اصفهانی کرد. 5 دقیقه بعد فرشید طالبی 
توپ مستقیمی را برای قاضی فرستاد و 
او با پاس عرضی، محمدرضا خلعتبری 
را صاحب ت��وپ کرد. خلعتبری دروازه 
خال��ی صنعت نفت را ب��رای دومین بار 
گش��ود. در 15 دقیقه پایانی ش��اگردان 
ابراهیم زاده بازی را در اختیار گرفتند و 
این دیدار را با پیروزی به پایان رساندند 
و در مرحله بعد به مصاف شاهین بوشهر 

تیم محمود یاوری خواهند رفت.
حواشی بازی

1- حض��ور نزدی��ک ب��ه دو هزار 
تماشاگر در ورزشگاه فوالدشهر که 100 
نف��ر آنها آبادانی بودند و صنعت نفت را 

تشویق می کردند.
2- درگیری مصطف��ی صالحی نژاد 
کاپیتان ذوب آه��ن و مرتضی برگی زر 
باعث ش��د محس��ن قهرمانی داور این 

دیدار هر دوی آنها را اخراج کرد.

  زاینده رود
آلف��ردو داس��یلوا در مورد ب��ازی با 
ذوب آهن گفت: این دیدار از کیفیت خوبی 
برخوردار بود. بازی را باید به دو قسمت 
تقسیم کرد یک بخش زمانی که هر دو تیم 
یازده نفر بودن��د و بخش دیگر وقتی که 
داور با اش��تباه از هر تیم یک نفر را اخراج 
ک��رد. در طول ب��ازی فرصتهای گل برای 
تیم ها به یک اندازه بود و روی اشتباهات 
فردی گل دریاف��ت کردیم. وی ادامه داد: 
باید این را در نظر داشت که صنعت نفت 
در خارج از خانه با تیم رده دوم لیگ برتر 
مسابقه می داد و از بازیکنانم به خاطر سعی 
و تالش��ی که از خود نشان دادند رضایت 
کام��ل دارم. داس��یلوا ب��ه 30 دقیقه زمان 

اضافه اعتراض داش��ت و عنوان کرد: بعد 
از اینکه بازی در وقت قانونی با تس��اوی 
به پایان می رسد قانون دو وقت 15 دقیقه 
صحیح نیس��ت و بازیکن��ان از نظر بدنی 
تحلیل رفته اند و نمی توانند بازی خوبی 
را ب��ه نمایش بگذارند. س��رمربی صنعت 
نفت پیرامون اس��تخدام بازیکنان خارجی 
اظهار داشت: من با کیفم به آبادان آمدم و 
هیچ بازیکنی را استخدام نکردم و درباره 
بازیکنان با هیأت مدیره صحبت کنید. وی 
در پای��ان افزود: اکنون باید به دنبال هدف 
خود که موفقیت در لیگ دسته اول ایران 
است برویم و امیدوارم با ذوب آهن یک 
روزی مسابقه دهیم و داور هیچ بازیکنی را 

بی دلیل اخراج نکند.

  زاینده رود
سرمربی ذوب آهن درباره دیدار با صنعت 
نفت گفت: در نیمه اول ش��ناخت کافی از 
حریف نداشتیم و باید این را در نظر داشت 
که تیم های لیگ یکی باانگیزه پا به مسابقات 

جام حذفی می گذارند 
و آنه��ا م��ی دانند که 
با ش��ش هف��ت بازی 
می توانند جایی بروند 
که لی��گ برت��ری ها 
ب��ا 34 بازی ب��ه آنجا 
می رون��د یعنی لیگ 
قهرمانان آسیا. ابراهیم 
در  داد:  ادام��ه  زاده 
نیم��ه دوم تا حدودی 

روی تاکتی��ک صنعت نفت ش��ناخت پیدا 
کردیم و موقعیتهای خوبی به دست آوردیم 
که در وقت اضافه توانس��تیم به گل برسیم. 

وی پیرامون لیس��ت تیم ملی تأکید کرد: از 
نظر آم��اری چه در خط دفاع و چه در خط 
حمل��ه، ذوب آهن جزء یکی از بهترین تیم 
های لیگ اس��ت و در لیست تیم ملی جای 
بعضی از بازیکنان ذوب آهن خالی است و 
به نظر من این لیست 
روی اعصاب و روان 
ای��ن  در  بازیکن��ان 
دی��دار اثر گذاش��ت. 
ابراهی��م زاده در پایان 
ک��رد:  خاطرنش��ان 
ش��رایط م��ا ش��رایط 
حساسی اس��ت و از 
رئیس  برات��ی  دکت��ر 
آهن  ذوب  کارخان��ه 
تقاضا دارم که بیش��تر 
تی��م فوتبال ذوب آه��ن را حمایت کنند تا 

مسیر حرکتی را به خوبی طی کنیم.

   پژمان غفاری
مصطف��ی صالحی ن��ژاد کاپیتان ذوب 
آه��ن اصفهان در دقیقه 55 بازی با صنعت 
نف��ت به همراه مرتض��ی برگی زر از زمین 
مسابقه اخراج شد. وی در مورد اخراجش 
گفت: داوری در این صحنه اش��تباه کرد و 
می توانست با یک تذکر به بازی ادامه دهد اما 
او به من و برگی زر گفت: شما بازی را به 
حاشیه می برید به همین دلیل به من کارت 

قرمز نشان داد. 

وی پیرامون دیدار با صنعت نفت اظهار 
داشت: تیم صنعت نفت یازده نفره دفاع می 
کرد و چش��م به ضد حمالت داشت اما با 
صحبتهای مربیان در بین 2 نیمه توانس��تیم 
بازی را در اختیار بگیریم و در وقت اضافه 
اول به دو گل برسیم، صالحی نژاد در مورد 
بازی های آس��یایی گف��ت: در این رقابتها 
تیم های خوبی ش��رکت دارند اما با تالش 
فراوان س��عی می کنیم به عنوان تیم اول به 

دور بعد صعود کنیم.

منصور ابراهیم زاده: 
به لیست تیم ملی اعتراض دارم

صالحی نژاد: 
داور به اشتباه اخراجم کرد

ذوب آهن حریف شاهین بوشهر شد

سرمربی صنعت نفت: 
من بازیکنی به آبادان نیاوردم
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پست الکترونیک :

زندگی راحت اس��ت، زندگ��ی کردن هم 
راحت است. البته اگر همه چیز را راحت و ساده 
بگیری و به پیش بروی. نمایشگاهی با سادگی و 
همه چیز را آسان گرفتن، با صرف کمترین زمان 
و هزینه، با پوس��ت تخم مرغ، با س��طل ماست، 
با شیش��ه های خالی نوش��ابه، با قوطی کنسرو، 
با قوطی رب گوجه فرنگی، با پوس��ت پسته و 
گ��ردو، با کاغذی چرکنوی��س و با هر چه دور 
انداختنی اس��ت. نه، تص��ور نکنید می خواهیم 
خانه یک کالغ را برای شما توصیف کنیم. سفره 
هفت سین، میز مطالعه، س��فره عقد، کتابخانه، 
می��ز پذیرایی، آینه و ش��معدان عروس و داماد. 

نه تصور نکنید در یک خانه عیان و اش��راف در 
ی��ک کتاب قصه را به رویتان ب��از کرده ایم. نه؛ 
هیچ کدام از اینها، اگر به خود زحمت می دادید.! 
بله می دانیم که به خودتان زحمت داده اید و در 
هفته ای که گذشت س��ری به کتابخانه مرکزی 
زدید و مش��اهده فرمودید که چگونه می توان 
با یک س��ری اش��یای به ظاهر دور انداختنی، با 
کمترین هزینه، می توان خانه را برای سال ها از 
همه چیز بی نیاز کرد، البته اگر اهل س��ادگی و 

راحت زندگی کردن باشید.

کنس��رت این هنرمند در اولین روز جشنواره 
هفت اسفندماه در تاالر وزارت کشور برگزار شد. 
بابک رضایی مدیرعامل انجمن موس��یقی در این 
نشست که در تاالر کنفرانس معاونت هنری وزارت 
ارشاد برگزار شد، بیان کرد: اجرای »خوان مارتین« 
جزء برنامه های پیش بینی شده جشنواره موسیقی 
بود اما به دلیل آنکه اطمینان کامل نداشتیم در جدول 
اولیه برنامه های جشنواره نام آن اعالم نشد. رضایی 
درباره برنامه اجرای این هنرمند اسپانیایی توضیح 
داد: کنس��رت دیگر خوان مارتین روز یکشنبه 19 
اسفند در شهر ش��یراز ساعت 19 انجام می شود. 
رضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ضبط 
و انتشار اجرای این هنرمند اسپانیایی گفت: دعوت 
ما فعالً از او درباره اجرای کنس��رت است و هنوز 
صحبتی درباره ضبط و انتش��ار آن نشده است اما 

در روزهای باقیمانده جشنواره در این باره نیز با او 
صحبت خواهیم کرد. به گزارش ایسنا در ادامه خوان 
مارتین هنرمند گیتاریست اسپانیایی در این نشست 
خبری با بیان اینکه قطعه ای ویژه برای جشنواره 
موسیقی فجر در نظر گرفته است، گفت: این قطعه 
»تهران فالمینکو بلوز« نام دارد و خوشحالم که بعد 
از پنج س��ال مجدداً در ایران هس��تم و بی صبرانه 

منتظر اجرایم در جشنواره فجر هستم.

خانه شهروند شهرداری؛
نمایشگاه مواد بازیافت 

خوان مارتین 
درجشنواره بین المللی 

موسیقي فجر

کالم نور
حضرت زهرا )س(:

ــرک قرار داد و نماز را برای دوری از تکبر  خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از ش
و خودخواهی.

سردارشهید عبدالصمد امیریان

تاریخ تولد: 1344، محل تولد: فارس��ان، 
تاری��خ ش��هادت: 1363/12/25، مح��ل 
شهادت: ش��رق دجله، مسئولیت: فرمانده 
امیرالمؤمنی��ن)ع( تیپ  گردان حض��رت 

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

... در این لحظات حساس انقالب اسالمی که 
دشمنان از هر س��و برای از بین برد آن تالش 
می کنند، باید حرکت کرد و حس��ین گونه با 

لبیک بر امام خود بگوییم: تا آخرین لحظات 
زندگیمان دس��ت از تو برنخواهیم داشت و 
فریاد برمی آوری��م، اهلل اکبر، خمینی رهبر، 
روح من��ی خمین��ی، بت ش��کنی خمینی. 
من می خواهم ب��ا این چند کالم و خطوط 
کوتاه بگوی��م ای امت حزب اهلل، معلمین، 

محصلین، کارمندان، کشاورزان و تمام 
م��ردم قهرمان ای��ران راهی را که 
رفته ایم، پشیمانی برایمان ندارد 
و با آگاه��ی به اینکه این راه، راه 
مجاهدت و رضایت حق تعالی 
است، آن را انتخاب کرده ایم. ای 
مردم! دنیا عرصه امتحان اس��ت 
و مرگ حتمی اس��ت، شیطان 
همیشه می خواهد در همه جا 

ما را از یاد خدا غافل دارد.

متنی که در زیر می آید پیاده شده از نوار گفتگوي 
مرحوم علي اکبر دهخدا است که براي اولین بار پس 
از 50 س��ال توسط آقاي ره آورد به کتابخانه مجلس 
اهدا ش��ده و منتشر مي ش��ود. نقطه چین ها کلماتي 
است که قابل فهم نیست. این نوار به صورت حلقه 
نوارهاي صوتي قدیمي اس��ت و ص��داي مرحوم 
دهخدا کمتر از هش��ت دقیقه روي آن ضبط ش��ده 
اس��ت؛  ... تا مطول و از کبري تا شفاي بوعلي من 
خوانده ام. اینها از حس��ن معلمي بود... 14 س��ال 
بعد به لیس��بون رفتم، یک سفر به سوئیس لیون که 
در بالکان بود و س��فر دیگر س��فر تبعیدي بود که 
محمدعلي ش��اه بعد از بستن مجلس من را با عده 
اي دیگ��ر از ایران تبعید کرد. در آنجا بیش��تر وقت 
من فقط به خواندن کتب خودمان، ش��عر فارسي و 
عرب��ي از هر ن��وع و همچنین کتب فرانس��ه از هر 
ن��وع... و برخي معلومات من این طور اس��ت که 
چه��ار دوره تقریبًا... فعاًل که مش��غول چاپ کتاب 
هس��تیم. من محتاج به اش��خاصي هستم که فاضل 
و دانش��مند و مطلع باش��ند. س��ه نفر پی��دا کردم، 
یکي آقاي دکتر معین اس��ت. ایش��ان بسیار فاضل 
و مطلع اس��ت و کمک مي کنند. کمک ایشان فوق 
العاده براي من س��ودمند اس��ت، براي آن فیش ها. 
تا یک کس��ي از لغت کمال اطالع را نداش��ته باشد 
نم��ي تواند تنظیم کند و بیاورد و معني اصلي را از 
معني مجازي تمییز بدهد. از این جهت و همچنین 
یک نفر دیگر به اسم دبیرسیاقي و یک نفر دیگر به 
اسم س��یدجعفر شهیدي، این سه نفر خیلي آزموده 
ش��ده اند در کار تنظیم این لغت و تکمیلش و امید 
دارم بعد از م��ن بقیه این کتاب و فیش ها و کدها 
همین طور چاپ ش��ود... آنچ��ه که تا به حال طبع 
شده است تقریبًا 15 مجلد بزرگ و کوچک است، 
شاید هم یک کتابي است و زمان مي خواهد براي 
طب��ع این بقیه و من با کس��التي که دارم گمان نمي 
کن��م آخ��ر عمر چاپ ای��ن کتاب را ببین��م... ولي 
امی��دوارم این س��ه چهار نفري که زیر دس��ت من 
هستند آنها کار را به اتمام برسانند، یادگار از من و 
ایش��ان بماند و این کار را هم براي این کردم دیدم 
ک��ه پیش از هر عمل در امر معموالت و... در ایران 

پیش از همه کار بایس��تي 
که لغت را نوشت و لغت 
را تا ما هنوز ننوشته بودیم 
آنچ��ه ب��ود عب��ارت بود 
از ی��ک مش��ت لغاتي که 
غریب االستعمال بود. آنها 
را جمع مي کردیم... تمام 
لغات باید نوشته شود. این 
کار خیلي سخت است در 
تاری��خ ولي م��ن بیش از 
نتایج  امیدوارم  سال...   40
خوب براي مملکت داشته 
باش��د. قطع��ات کوچکي 
است که بریده شده است 
و ه��ر کدام از اینها... زبان 
اینکه هزار  براي  فارس��ي 
ازش گذشته  اس��ت  سال 
اس��ت و ت��کان نخ��ورده 
اس��ت و به ی��ک صورت 
مانده، شاید 200 ، 300 و 
400 معني مجازي بوده و 
پیدا مي شود که اینها باید 
روي کاغ��ذ بیای��د و من 

زحمتي که کش��یده ام بیشتر در این قسمت است... 
وقتي چاپ این کتاب تمام شد یک کسي باید آنها 
را حس��اب کند که چقدر ش��ده است. سؤال کرده 
بودی��د که راجع به م��دارس مملکتي تعلیمات چه 
عقیده اي دارید؟ جواب عرض مي کنم. مدارس ما 
آنچه را که من مي بینم فعاًل مدارس ابتدایي نس��بتًا 
خوب اس��ت، مدارس عالي هم نسبتًا خوب است، 
متوس��طه من نمي دانم چرا وضعش اینقدر خراب 
است. شاید علتش زیادي مواد باشد و شاید نبودن 
معلم کافي باش��د ولي در هر حال قسمت متوسطه 
ناقص اس��ت و باید دولت ها براي آن یک فکري 
کنند. در مدرسه باید شاگرد پیش از همه چیز زبان 
پدري و مادري خودش را بداند و براي آنکه زبان 
پ��دري و مادري را بداند بای��د در عین حال حتمًا 
عرب��ي او قوي باش��د. قوي ش��دن عربي در همان 

اس��ت که پدرهاي ما کار مي کردند یعني ش��اگرد 
س��طح خوان باش��د نه اینکه قواع��د را حفظ کند. 
س��طوح را بخواند. پدران و مادران ما ش��اید هزار 
و صد س��ال، دویست سال به تجربه فهمیده بودند 
چطور باید عربي را به ش��اگرد آموخت. یک طلبه 
سه سال چهار سال که درس مي خواند در عربیت 
مجتهد مي شد، ولي با این طرز کاري که در مدارس 
درست شده است ش��اگرد بیچاره با اینکه زحمت 
ف��وق العاده مي کش��د وقتي مي خوان��د به مدت 
قریبي آن قواعد فراموش��ش مي شود چون سطوح 
را نخوانده سطح حتي مي شود گفت که پیش فقها 
و علماي روحاني ما هم هس��ت و آن همان خارج 
خواني است و به اصطالح خارج خواني سبب شد 
س��طوح... و آنکه آموختند. تالیفات دیگر. تالیفات 

دیگر من چهار مجلد امثال و حکم... 

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گفت: سرانه مطالعه هر 
ایراني 18 دقیقه است. محسن پرویز 
در قزوین اظهار داش��ت: براس��اس 
مطالعات��ي ک��ه در س��ال 87 انج��ام 
شده است س��رانه مطالعه هر ایراني 
18 دقیق��ه اس��ت. وي ادامه داد: این 
آمار به غیر از آمار مطالعه نش��ریات 
و رس��انه هاي گروهي است که اگر 
این آم��ار را نیز به رقم فوق بیفزاییم 
میزان مطالعه در ایران در حد باالتري 
قرار مي گیرد. معاون فرهنگي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اضافه کرد: 
در کشورهاي مختلف دنیا مطالعاتي 
در این زمینه انجام ش��ده که معیارها 
متفاوت است؛ به طور مثال در برخي 
کش��ورهاي اروپایي براساس سرانه 
کتاب این مطالعه انجام ش��ده است. 
وي اعالم کرد: به طور مثال س��رانه 
مطالعه در دانمارک هر پنج سال یک 
کتاب اس��ت. پرویز گفت: در برخي 
کش��ورها نیز این سرانه در یک سال 
چند کتاب اس��ت ولي مقایس��ه آمار 
در برخي کش��ورهاي دیگر از جمله 

کشورهاي عربي نش��ان مي دهد که 
وضعیت س��رانه مطالعه در کشور ما 
از برخي کشورها از جمله کشورهاي 
عربي باالتر اس��ت. وي تصریح کرد: 
قطع یقین اقدامات��ي چون برگزاري 
نمایش��گاه هاي اس��تاني کت��اب در 
افزایش س��رانه مطالعه مؤثر ا س��ت. 
مع��اون فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي افزود: اعتبار فرهنگي 
سال گذش��ته 69 میلیارد تومان بوده 
اس��ت که براس��اس پیش بیني انجام 
شده این رقم در سال آینده با افزایش 

10 تا 12 درصدي همراه است

اهدای تندیس مرکز کوشا 
و ساعی به صدا و سیمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری 

صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری با 
کسب مقام برتر مرکز کوشا و ساعی در هفدهمین 
جش��نواره تولی��دات رادیوی��ی و تلویزیونی مراکز 
اس��تان ها در بندرعباس تندی��س هدهد زرین این 

جشنواره را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و  بختیاری در این جش��نواره عالوه بر 
اهدای تندیس مرکز کوشا و ساعی به مدیرکل صدا 
و س��یمای چهارمحال و بختیاری چندین مقام برتر 
جش��نواره نیز در بخش های صدا، سیما و خبر به 

کارکنان این مرکز اختصاص یافت.
فیروزه بنی طالب��ی به عنوان تهیه کننده منتخب 
صدا )برنامه دفک-ترکیبی(، زهرا اسماعیلی: نویسنده 
منتخب صدا )برنامه دفک-ترکیبی(، سهراب یاری: 
تهیه کنن��ده برتر صدا )برنامه ایران س��ربلند– ویژه 
انتخابات(، محبوبه الس��ادات امی��ری: گزارش برتر 
خب��ری تلویزیون و گزارش برتر بخش س��المت، 
رضا صالحی: خواننده برتر موسیقی محلی، جمال 

اس��کویی: صداگذاری برتر تله فیلم ایلوگ، فرهاد 
پرناک: طراحی صحنه برتر س��ریال همسفران باد، 
فریدون نجفی: موسیقی برتر تله فیلم ایلوگ و الهه 
صلح جو به عنوان تهیه کننده برتر س��یما )مس��تند 
وارگه بابا–ویژه انتخابات( مقام های برتر جشنواره 
هفده��م تولی��دات رادیوی��ی و تلویزیون��ی مراکز 

استان ها را کسب کردند.

کت��اب و نمای��ش رادیویي »دا« 
در مراس��م جنبي کارگروه کمیسیون 
صدا، در جش��نواره هفدهم تولیدات 
ب��ا حض��ور  تلویزیون��ی  رادیوی��ی 
مدیرکل صداي جمهوري اسالمي و 
مدیرکل مرکز خلیج فارس رونمایي 
ش��د. مدیر کل صدا و سیماي مراکز 
استان ها در مراسم رونمایي از کتاب 
نمایش رادیوی��ي »دا« بیان کرد: این 
اث��ر در واق��ع برگرفت��ه از کتاب دا 
نوشته س��یدزهرا حس��یني است که 
اش��غال  نخس��تین  روایات روزهاي 
خرمش��هر را در دف��اع مقدس بازگو 
مي کن��د. حبی��ب اهلل مازندراني ادامه 
داد: اث��ر دا که یک��ي از پرتیراژترین 
کتب دفاع مقدس در س��ال جاري به 
ش��مار مي رود پس از بررس��ي هاي 
کارشناس��ان توس��ط اداره کل ص��دا 
ب��ه کتاب نمایش نام��ه رادیویي » دا« 
تبدیل شده اس��ت. وي همچنین در 
مورد نمایش رادیویي دا که بر اساس 
نمایش نامه یادشده تولید شده است، 
گفت: این نمایش نامه رادیویي 900 

دقیق��ه برنامه 30 قس��متي را ش��امل 
مي ش��ود که در اختیار مراکز 30 گانه 

استاني قرار مي گیرد.

کشف نوار صدای دهخدا 

معاون وزیر ارشاد:
سرانه مطالعه هر ایراني

 18 دقیقه است

هفدهمین جشنواره تولیدات 
رادیو تلویزیوني

کتاب و نمایش رادیویي »دا« رونمایي شد

مراسم بهره برداری از چهار پروژه علمی- پژوهشی در دانشگاه 
آزاد اسالمی نجف آباد با حضور دکتر مظاهری، معاون محترم فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان و 
حجت االسالم رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
برگزار ش��د. به گ��زارش روابط عمومی دانش��گاه، این چهار طرح 
علمی- پژوهش��ی با هزینه 10 میلیارد و هفتصد میلیون ریال اعتبار 
در س��طح دانشگاه نجف آباد افتتاح ش��ده که مرکز رشد و فناوری 
با 15 هسته فناوری در رشته های مختلف با زیربنای 850 مترمربع 
از مهمترین پروژه های افتتاح ش��ده در این روز بود. همچنین مرکز 
تحقیقات رباتیک با زیربنای 800 مترمربع و مجتمع کارگاهی مکانیک 
با زیربنای 1000 مترمربع و پژوهش��کده پیش��رفته مواد با زیربنای 
200 مترمربع س��ه پ��روژه دیگری بودند ک��ه در این روز با حضور 
استاندار و مقامات استانی و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در 

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد افتتاح شد.

در این مراسم، دکتر مظاهری ریاست محترم منطقه چهار دانشگاه 
آزاد اسالمی با اشاره به افتتاح چهار مرکز علمی در دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد گفت: ما در منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی به توسعه 
همه جانبه می اندیشیم و اکنون در حوزه تولید پژوهش و آموزش و 
فرهنگ  گام های مهمی برداشته شده است. وی افزود: مبنای توسعه 
منطقه چهار  دانشگاه آزاد اسالمی فرهنگی و فرهنگ محور است و 
اگر به دغدغه های مقام معظم رهبری دقت کنیم می بینیم ایشان در 
زمینه های جنبش نرم افزاری، علوم انسانی و تولید علم و نهضت آزاد 
اندیشی بارها  تأکید کرده اند. معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
در ادامه به تأکیدات حضرت  امام خمینی)ره( در زمینه فرهنگ اشاره 
و خاطرنشان کرد: به تعبیر امام خمینی)ره( اگر سیاست را به معنای 

صحیح خ��ود ببینیم، 
زیربنای  هم  سیاست 
وی  دارد.  فرهنگ��ی 
به برنامه هایی که در 
سال جاری در سطح 
اسالمی  آزاد  دانشگاه 
منطقه چهار برگزار شد 
اشاره کرد و افزود: در 
سال جاری که به پایان 
آن نزدیک می شویم، 
یازده همایش ملی و 
منطق��ه ای مربوط به 

حوزه فرهنگی  در س��طح منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی برگزار 
شد که عمدتاً پژوهش محور بود. دکتر مظاهری تصریح کرد: پنجمین 
جشنواره دستاوردهای پژوهش و فناوری های نو استان اصفهان در 
دهه فجر، با مدیریت منطقه چهار دانش��گاه آزاد اسالمی برگزار شد 
و انصافاً منطقه چهار دانش��گاه آزاد از عهده این کار به بهترین نحو 
برآمد و 23 درصد رتبه های این جشنواره را پژوهشگران منطقه چهار 
دانشگاه آزاد اسالمی کسب کردند. وی به دیگر افتخارات کسب شده 
توس��ط دانشگاه آزاد اسالمی منطقه چهار در سال جاری اشاره کرد 
و افزود: وزارت بهداش��ت و علوم پزشکی با تأسیس دو مرکز رشد 
و فناوری علوم و تجهیزات پزش��کی موافقت کرد و هر دو آنها در 
دانش��گاه آزاد اسالمی منطقه چهار واقع است. ریاست منطقه چهار 
دانشگاه آزاد اسالمی به تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
تحقیقات اصفهان اشاره کرده و اظهار داشت: این واحد بزرگ اکنون 
با ظرفیت یازده رشته فعالیت می کند و در سطح دکترای تخصصی  
دانش��جو جذب کرده اس��ت و به زودی پنج رشته دیگر هم  اضافه 
می شود. وی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه چهار
 به خصوص واحد نجف آباد را تحس��ین کرد و افزود: واحدهای 
منطقه چهار دانشگاه طی س��ال گذشته به عناوین مهمی در سطح 
کش��ور دست یافته اند که از این جمله می توان به کسب سه عنوان 

برتر در زمینه صندوق های رفاه 
دانشجویی اشاره کرد که دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز  
یکی از این واحدها است. دکتر 
مظاهری تصریح کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی نجف آباد در زمینه 
کارنامه مال��ی نیز به رتبه برتر 
رسید و بسیار خوشبختیم که 
امروز با تالش پرسنل خدوم 
این دانش��گاه ب��ه خصوص 
ریاست دانشگاه، شاهد افتتاح 
چهار طرح علمی- پژوهشی 

در سطح این دانشگاه بودیم.

در این مراسم، دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان با بیان 
اینکه محیط دانشگاه ارزشمند و مقدس است، تصریح کرد: خوشبختانه 
ظرفیت های استان اصفهان در زمینه دانشگاهی بسیار ارزشمند است 
و قابلیت های فراوانی دارد. وی افزود: تمام ظرفیت های استانداری 
اصفهان برای ایجاد جنبش نرم افزاری در سطح استان آماده است و 
در زمینه توسعه فرهنگ و هنر نیز که در سال های اخیر قدری به آن 
بی مهری ش��ده است، برنامه های زیادی داریم که به زودی معرفی 
خواهیم کرد. استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت 
باالی فرهنگی استان اصفهان طرح های زیادی را در قالب برنامه ای 
جامع دیده ایم و از همه می خواهیم برای اجرایی ش��دن آن کمک 
کنند. وی به شرایط دانشگاه های استان اصفهان اشاره کرد و افزود: 
استان اصفهان در رشته های مربوط به پزشکی و علوم فنی شرایط 
بسیار مناسبی دارد و در زمینه علوم انسانی نیز با بهره مندی از ظرفیت 

دانشگاهی و حوزه های علمیه شاهد وضعیت خوبی هستیم که در 
راستای مقاصد نظام مقدس اسالمی حرکت می کند. ذاکر اصفهانی با 
اشاره به شرایط مناسب استان اصفهان در زمینه پژوهشی اظهار داشت: 
اکنون یونسکو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را مرکز منطقه ای 
قلمداد کرده است و یونسکو قول همکاری بیشتر در سایر زمینه ها 
را نیز داده است. وی تصریح کرد: ما عالقه مند به برقراری ارتباطات 
بیش��تر با نهادهای بین المللی نظیر یونسکو هستیم و امیدواریم در 
زمینه های دیگر فرهنگی نیز بتوانیم صاحب امتیازاتی شویم. استاندار 
اصفهان به دستاوردهای مختلف علمی استان اصفهان در سطح جهانی 
اشاره کرد و افزود: اکنون در استان اصفهان در زمینه فناوری دفاعی، 
انرژی صلح آمیز هس��ته ای، هوا فضا، س��لول های بنیادین و غیره 
فعالیت های پژوهشی بسیار خوبی صورت می گیرد و خوشحالیم 
در بسیاری از زمینه ها حتی در سطح جهانی در رتبه های اول جای 

گرفته ایم.

در آغاز مراس��م، دکتر امیری، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان مراسم افتتاحیه گفت: 
مفتخریم با افتتاح چهار پروژه علمی- پژوهش��ی در دانش��گاه آزاد 
اسالمی نجف آباد گام بلندی در خدمت رسانی به 20 هزار دانشجوی 
این دانشگاه برداشته شد. وی همچنین از اضافه شدن 9 رشته تحصیلی 
در مقطع دکترا به رشته های دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد خبر داد: 
این 9 رش��ته که در زمینه های مختلف علمی از جمله علوم فنی و 
غیره اضافه شده است، نشان دهنده اقتدار دانشگاه در زمینه آموزشی 
است و از این بابت بسیار مفتخریم. دکتر امیری خاطر نشان کرد: در 
دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی، نگاه مسئولین این دانشگاه 
در ارتقای کیفیت علمی، پژوهشی و گسترش تحصیالت تکمیلی 
اس��ت و قطعاً در آینده شاهد پیشرفت های بیشتری در این عرصه 
خواهیم بود.  شایان ذکر است در این مراسم حجت االسالم حسناتی 
امام جمعه نجف آباد، دکتر مصلحی ریاست شهرک علمی- تحقیقاتی 

اصفهان و مسئولین شهری نجف آباد حضور داشتند.

با حضور معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی، استاندار اصفهان و نماینده مجلس صورت گرفت:
افتتاح چهار مرکز علمی- پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دکتر مظاهری: 
سیاست منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی 

توسعه همه جانبه است

استاندار اصفهان: 
محیط دانشگاه مقدس است

دکتر امیری: 
به  دکترا  مقطع  در  تحصیلی  رشته   9

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد اضافه شد
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