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سازمان بهداشت جهانی از 
کاهش موارد آنفلوانزای 
نوع A در جهان خبر داد

س��ازمان جهان��ی بهداش��ت در جدیدتری��ن 
گزارش خود اعالم ک��رد: آنفلوانزای نوعA که از 
م��ارس 2009 تاکن��ون به مرگ 16 ه��زار و 455 
نفر منجر ش��ده، در جهان رو به کاهش است. این 
س��ازمان در یادداش��تی که در پای��گاه اینترنتی آن 

منتشر شد، افزود ...

   زاینده رود
استاندار اصفهان موضوع تنظیم و کنترل بازار شب عید 
را با اهمیت خوان��د و گفت: چهار وزیر عضو این حوزه 
اطمینان دادند برای تأمین، توزیع، نظارت و اطالع رسانی 
بازار کاالهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و شب عید 

متفاوت با سالهای قبل خواهد بود.

وی ب��ا این حال و برای جلوگیری از سوءاس��تفاده از 
ط��رح هدفمن��دی یارانه ها گفت: مدیران��ی که در حوزه 
بازرگانی و معیشت فعال هس��تند باید مراقبه جدی تری 
داشته باشند؛ ذخیره سازی مواد خوراکی مانند مرغ، میوه، 
گوشت قرمز و... را اعالم کنند تا با اطالع رسانی به مردم 

زمینه گران فروشی از بین برود.

ذاکر اصفهانی با اش��اره به آغاز توزیع کاالهایی چون 
شکر، برنج، روغن نباتی، مرغ و... در نمایشگاههای عرضه 
مستقیم کاال و مانند آن گفت: قرار است یک حلقه نظارتی 
قوی نیز با تفاهمنامه وزیر بازرگانی و دادگستری تشکیل 
و هزار بازرس از س��ه گروه بخ��ش خصوصی، دولتی و 

بسیجیان به حلقه نظارت اضافه شوند.

استاندار اصفهان:

شب عید امسال، متفاوت با سال گذشته است
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ایجاد سدهای مخزنی برای جبران 
کمبود بارش در چهارمحال و بختیاری

 مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری بر ایجاد سدهای 
مخزنی و استفاده اصولی و بهینه از آب 
به عنوان راه��کار اصلی جبران کمبود 
ریزش های جوی در این اس��تان تأکید 

کرد. فرج اهلل صیادی اظهار داش��ت: ام��روزه آب از حیاتی ترین منابع در امر 
توسعه پایدار در سراسر جهان مطرح و به عنوان یکی از چالشی ترین مسائل 

در ابعاد زندگی انسان محسوب می شود...

رئیس مجلس شورای اسالمی:
نقشه کودکانه ایتالیا، 
طنز سیاسی هفته

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: 
خط تولید موشک کروز نصر یک
به بهره برداری رسید

فوتسال آسیا در ایران و ژاپن 
خالصه می شود

مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی 
فوالد ماه��ان ایران پس از بازی این 
تیم مقابل بیشکک قرقیزستان اظهار 
داش��ت: تیم قرقیزی تیم خوبی بود 
و ب��ا قدرت ظاهر ش��د ام��ا جلوی 

بازیکنان ماهان نتوانس��ت دوام بی��اورد و در اولین بازی فکر می کنم 
نتیجه خوبی را کس��ب کردیم. طاهری ادامه داد: قهرمانی در لیگ برتر 
کشور مشکل تر از مسابقات جام باشگاههای آسیا است و جام ملتهای 
آس��یا هم به مراتب از نظر کیفی سطحش پایین تر از جام باشگاههای 

آسیا است ...

فکر نکنید گرد و غبار 
صد در صد منفی است!

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور با اشاره 
به اینکه گرد و غبار عالوه بر اینکه مش��کالتی را در 
خوزس��تان ایجاد کرده، آمادگی ها و تجاربی را برای 
خوزستان ایجاد می کند که مثبت است و فکر نکنید 
که این گرد و غبار صد در صد منفی اس��ت، گفت: 
ب��ه عنوان مثال اگر گ��رد و غبار به کمک  ما نمی آمد 
بحث کش��ند قرمز ب��ه این زودی ها حل نمی ش��د. 

حسین باقری افزود ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

ترافیک، بزرگترین معضل امروز اصفهان
کریم نصر اصفهانی در نشس��ت 
اعضای ش��ورای شهر ضمن تشکر از 
اقدامات شهرداری برای تزئین شهر و 
ارائه خدمات ویژه به مسافران نوروزی 
به 23 هزار ش��هید استان اشاره کرد و 

گفت: باید در زمینه های فرهنگی به صورت ویژه ای از شهدا نیز یاد شود 
تا مردم همواره به یاد این عزیزان باش��ند. وی همچنین ترافیک مرکز شهر 
در این ایام را بیش از حد دانست و خواستار اطالع رسانی بیشتر به شهروندان 
به خصوص از طریق رادیو و فرهنگ س��ازی بیش��تر برای اس��تفاده از 

وسایل نقلیه عمومی شد ...

شهر ها و روستاهای 
اصفهان به شاخص 
با سوادی رسیده اند

قائم مقام نهضت سوادآموزی کشور جشن های 
ش��کرگزاری باسوادی را از خودکفایی گندم مهمتر 
خواند و اعالم کرد: بسیاری از شهرها و روستاهای 
استان اصفهان به شاخص باسوادی رسیده اند.علی 
وطنی در جشن ش��کرگزاری مرحله اول باسوادی 
8 شهرس��تان، 4 شهر و 67 روستای استان اصفهان 
گفت: برای اینکه تا سال 1404 کشوری توسعه یافته 
و قدرت برتر منطقه شویم باید شاخص هایی که در 

استان اصفهان اتفاق افتاده عمومی شوند ...    
شهرستانها

ورزش

اکرام محمدی، انقالب اسالمی، انفاق، 
همبستگی اجتماعی و جشن نیکوکاری

پایگاههای ثابت و سیار کمیته امداد امام خمینی در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم 

خیر و نوعدوست استان میباشد.                                                              
اداره روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری

زمان پنجشنبه: مورخ 88/12/20

محیط زیست



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نقشه 
دولت ایتالیا را در دستگیری خبرنگار ایرانی 
کودکانه خواند و گفت:  دولت ایتالیا با حیثیت 

سیاسی و امنیتی خود بازی کرد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر،  الریجانی 
اف��زود:  در قی��ل و قال سیاس��ی در صحنه 
بین المللی،  نقش��ه کودکانه دولت ایتالیا در 
دس��تگیری خبرنگار صدا و سیما،  آن هم با 
چنین صحنه پردازی س��اده لوحانه، اذهان 
هم��گان را ب��ه طنز سیاس��ی هفته متمرکز 
کرد. وی گفت:  بای��د اذعان کرد که دولت 
ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی 
کرد و هیچ کس را با این ترفندهای بس��یط 
نمی توانند متقاعد کنند و باید پاس��خگوی 
برخورد دونشان با یک خبرنگار حرفه ای 
باش��ند. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
در ادامه س��خنانش گفت : اقدام س��بوعانه 
رژیم صهیونیستی نسبت به نمازگزاران در 
قدس، بار دیگر ماهیت تجاوز گر این رژیم 
را نش��ان داد. آقای الریجانی افزود:  پس از 

اقدام تروریس��تی در دبی، این ماجراجویی 
جدید زنگ هشدارباش به کشورهای عربی 
و اس��المی اس��ت که از رخوت سیاسی به 
درآیند. وی در بخش دیگری از س��خنانش 
گفت:  رهبر معظم انقالب در س��خنان بلند 
خوی��ش در س��الروز والدت پیامبر اعظم 

)ص( ،  وحدت امت اسالمی در همه شئون 
به خصوص در مسأله عظیم فلسطین را خاطر 
نشان کردند. الریجانی افزود:  حال آیا باز هم 
باید منتظر طرح های سبک و فریبکارانه صلح 
امریکایی بود؟ آیا رژیم صهیونیستی کمترین 

اعتنایی به چنین تحرکاتی دارد؟

خط تولید موش��ک ک��روز »نصر یک« با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در س��ازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع به 
بهره برداری رس��ید. به گزارش واحد مرکزی 
خبر س��ردار سرتیپ وحیدی در مراسم افتتاح 
این خط تولی��د در جمع خبرن��گاران گفت: 
موشک نصر یک، قادر است اهداف 3 هزار تنی
 را منهدم کند. وحیدی افزود: این موش��ک 
در کالس موش��ک های کوتاه برد است که 
در حال حاضر قابلیت ش��لیک از ساحل و 
انواع ش��ناورها را دارد و در آینده ای نزدیک 
امکان ش��لیک از بالگرد و زیردریایی نیز به 
قابلیت ه��ای تاکتیکی آن اضافه می ش��ود. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه س��اخت این موشک نش��ان می دهد 
که تحریم ها علیه مل��ت ایران تأثیری ندارد 
گفت: موش��ک رادارگری��ز »نصر یک« با دو 
س��ال تالش بی وقفه متخصصان داخلی به 
تولید رسیده و از دقت بسیار باالیی برخوردار 
است. سرتیپ وحیدی افزود: موشک »نصر 
یک« قابلیت پ��رواز در ارتفاع��ی خاص را 
دارد و با پروازی هوش��مند و پایدار به طرف 
هدف حرکت می کند. سردار وحیدی با بیان 
اینکه با تولید انبوه این موشک و تحویل آن 
به نیروی دریایی س��پاه و ارت��ش توان دفاع 
دریای��ی نیروی دریایی جمهوری اس��المی 
ایران به نحو چش��مگیری افزایش می یابد، 
افزود: پیشرفت های به دست آمده در صنعت 

دفاعی به خصوص صنایع موشکی وزارت 
دفاع ناش��ی از مدیریت تحقی��ق، نوآوری، 
برنامه ریزی و فناوری و راهبردی فناوری ها 
اس��ت. وزیر دفاع تصریح کرد: وزارت دفاع 
برای صیانت از دستاوردهای استقالل، امنیت و 
تمامیت ارضی کشور به طور اجتناب ناپذیر، به 
کارگیری فناوری نوین را به عنوان یک راهبرد 
مهم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 
ساله کش��ور دنبال می کند.س��ردار وحیدی 
اف��زود:  ما تالش کردی��م رویکرد تحقیق و 
تولی��د بر مبنای توان را ب��ه رویکرد تحقیق، 
توسعه و تولید بر مبنای نیاز نیروهای مسلح 
تغیی��ر دهیم و با بهره گیری از راههای میانبر 

که همواره مورد تأکید فرماندهی کل قوا بوده 
اس��ت، این مهم را تحقق بخشیم. وزیر دفاع 
افزود: امروز با پشتوانه تخصص، تعهد، تجربه 
و تالش متخصصان خستگی ناپذیر وزارت 
دفاع عالوه بر تأمی��ن نیازمندی های متنوع 
نیروهای مسلح کش��ورمان قادریم نیازهای 
تسلیحاتی سایر کشورها به ویژه کشورهای 
دوست و همسایه را نیز تأمین کنیم. وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان با قدردانی 
از اقدامات مؤثر و تالش متخصصان سازمان 
صنایع هوا فضا در طراحی و ساخت موشک 
پیشرفته و پیچیده »نصر یک«، این موفقیت را 

به همه ایرانیان تبریک گفت.

به گزارش واح��د مرکزی خبر،  ابراهیم 
رئیسی در پنجمین همایش سراسری پلیس 
ترافیک کشور افزود: همه نهادها و سازمان ها، 
برای تقویت فرهنگ قانون مداری و گسترش 
انضباط اجتماعی، باید به صورت هماهنگ 
گام بردارن��د. وی گفت: در نظام اس��المی 
و ارزش��ی، نظم در درون و ذات انسان ها 
نهفته است به همین علت، کارآمدترین نظام 
اجتماع��ی که بدون حض��ور پلیس محقق 
می ش��ود، نظام ارزشی و اس��المی است. 
رئیس��ی افزود: ام��روز در نظ��ام مدیریتی، 
کارآمدتری��ن و مؤثرتری��ن برنام��ه، کنترل 
به صورت خودکنترلی اس��ت. معاون اول 
قوه قضائیه گفت: باید فرهنگ قانون مداری و 
انضباط اجتماعی در جامعه تقویت و نهادینه 
شود و فرهنگ سازی در این زمینه، موجب 
کاهش انگیزه لغزش و تخلف خواهد شد. 
رئیسی با بیان اینکه باید زمینه بروز جرم را 
از بین برد، افزود: فرهنگ سازی و آموزش 
از طریق رس��انه ها، نقش مهمی در کاهش 
ج��رم خواهد داش��ت. مع��اون اول رئیس 
قوه قضائیه، حضور پررنگ پلیس در جامعه 
را یک��ی دیگر از زمینه ه��ای کاهش جرم 
دانس��ت و گفت: کس��انی که به هر نحوی 
انگیزه خطا و لغزش داشته باشند، باید بدانند 

همیشه زیرنظر پلیس هستند و این موجب 
می شود آنان دست به تخلف نزنند. رئیسی 
با گله مندی از میزان تصادفات و آمار مرگ 
و میر ناشی از آن در کشور گفت: در برخی 
نقاط کش��ور، بیش��ترین پرونده دادگاه ها، 

مربوط به تصادفات است.
وی با بیان اینکه برای کاهش تصادفات 
در کش��ور، باید گام های نو برداشته شود، 
اف��زود: بسترس��ازی الزم ب��رای کاه��ش 
تصادفات، بای��د با همکاری س��ازمان ها، 
وزارتخانه ه��ا و نهادهای مختلف صورت 

گی��رد. معاون اول رئیس ق��وه قضائیه بر 4 
محور مهم در زمینه رعایت قانون اشاره کرد 
و گفت: باال بردن فرهنگ عمومی و روحیه 
رعایت قانون، یکی از این محورها اس��ت 
که موجب می ش��ود رعایت کردن قانون، 
ارزش و رعایت نکردن آن ضد ارزش شود. 
رئیس��ی فعال کردن نقش نظارت همگانی، 
فعال ک��ردن بخش نظارتی س��ازمان ها و 
برنامه ری��زی در این زمین��ه و برخورد به 
موقع و جدی با متخلفان را از دیگر اصول 

تضمین اجرای قانون دانست. 

پایگاه اینترنتی ش��بکه خبری بی.بی.س��ی اعالم ک��رد: »کارل روو« 
مش��اور سیاس��ی »جورج بوش« رئیس جمهور پیش��ین امریکا با انتشار 
کتابی از تصمیم او برای حمله به عراق دفاع کرده اما پذیرفته اس��ت که 
عدم وجود س��الح های کش��تار جمعی، لطمه زیادی به حیثیت او زده.
ایرن��ا، اف��زود: وی در این کتاب 600 صفحه ای با عنوان »ش��هامت و 
پیامد« می نویس��د، اگر جورج بوش می دانس��ت صدام حسین دارای 
سالح های کشتار جمعی نیست، شاید هرگز به عراق حمله نمی کرد. 
اسراتژیست پیش��ین کاخ سفید می گوید باید تالش بیشتری می کرده 
ت��ا ثابت کند جورج بوش به مردم دروغ نگفته اس��ت. به گزارش این 
پایگاه خبری، او می گوید سرنگونی صدام حسین اقدامی قابل توجیه 
در واکن��ش به حمالت یازده س��پتامبر ب��ود، زیرا آق��ای بوش متعهد 
بود که نگذارد س��الح های کش��تار جمعی به دس��ت »خطرناک ترین 
دیکتاتوره��ای جهان« بیفتد. وی می افزاید: »اس��امه بن الدن« و گروه 
القاعده مس��ئول این حمالت بودند اما جورج بوش با مرتبط دانس��تن 
آنها با صدام حس��ین، حمایت عمومی ب��رای تهاجم به عراق را جلب 
کرد. کارل روو که از س��وی بسیاری )تحلیلگران(، متهم به دروغگویی 
درباره برنامه سالح های کشتار جمعی عراق و کشاندن امریکا به جنگی 
ناخواس��ته شده، در این کتاب از سیاست های دولت پیشین دفاع کرده 
و می گوی��د تاریخ به نفع ج��ورج بوش و تصمیم او ب��رای حمله به 

عراق قضاوت خواهد کرد. »ش��هامت و پیامد« قرار است روز سه شنبه 
در کتابفروش��ی های امریکا عرضه ش��ود. این نخستین کتابی است که 
توس��ط یکی از سیاس��تمداران حلقه درونی دولت جورج بوش منتشر 
می شود.کارل روو استراتژیست اصلی جرج بوش در دو دور مبارزات 

انتخاباتی او بود. 
وی نقش مهمی در تصمیم گیری های حس��اس دوران هش��ت س��اله 
ریاس��ت جمهوری جورج بوش ایفا کرد. روو در این کتاب، همچنین 
تمجید جنجال برانگیز رئیس جمهور پیشین امریکا از مقامی که مدیریت 
بحران کاترینا را بر عهده داشت، توجیه می کند. به دنبال توفان کاترینا 
ک��ه به دلیل س��وء مدیریت، فاجعه ای کم س��ابقه در ایالت لوئیزیانای 
امریکا به بار آورد، جورج بوش از حس��ن مدیریت و س��خت کوشی 
»مایکل براون« مدیر بحرانها و حوادث غیرمترقبه دولت ستایش کرد که 
موجی از انتقادات و تمسخر بسیاری از گروه ها را در امریکا برانگیخت 
اما کارل روو در این کتاب می گوید این اظهارات آقای بوش ناشی از 
ناآگاهی او است چنانکه منتقدین می گفتند نبود بلکه با هدف تشویق 
مس��ئولین در ش��رایطی که زیر فشار زیاد قرار داش��تند، مطرح شد. او 
دس��تاوردهای دولت پیشین را بس��یار مهم، ماندنی و ستودنی خوانده 
اس��ت. با وجود آنکه »ش��هامت و پیامد« هنوز منتشر نشده، موجی از 

انتقادات در مخالفت با کارل روو را به راه انداخته است.

الریجانی:
 نقشه کودکانه ایتالیا، طنز سیاسی هفته

نصف النهار

جهان نما

تشکیل کمیته ساماندهي مدارس شهر تهران

در نشس��ت تخصصی تصمیم گیری درباره فضاهای آموزشی ش��هر تهران، حاضران با 
تشکیل کمیته ساماندهی مدارس پایتخت موافقت کردند. در این نشست که وزیر آموزش و 
پرورش، معاون نوسازی مدارس این وزارتخانه، استاندار و رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
مدیرکل فرهنگی ش��هرداری تهران و برخی کارشناسان دستگاه های مربوطه حضور داشتند، 
اعضای جلسه با راه اندازی کمیته ساماندهی مدارس شهر تهران برای حل و فصل وضعیت 
مدارس به لحاظ مقاوم سازی، نوسازی و تعیین تکلیف فضاهای آموزشی استیجاری موافقت 
کردند. رئیس س��ازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، رئیس آموزش و پرورش 
ش��هر تهران، یک نفر به نمایندگی از ش��ورای اسالمی ش��هر، معاون برنامه ریزی استانداری، 
مدیرکل نوسازی مدارس استان و یک نماینده تام االختیار از شهرداری، اعضای این کمیته را 
تش��کیل می دهند. وزیرآموزش و پرورش در این نشست با اشاره به اینکه وضعیت مدارس 
زیبنده پایتخت نیس��ت، گفت: کمر همت بس��ته ایم تا به مدارس شهر تهران رسیدگی کنیم. 
حمیدرضا حاجی بابایی از رسانه ها به ویژه صدا و سیما خواست پیگیر کار کمیته ساماندهی 
مدارس ش��هر باش��ند و هر ماه یکبار از رئیس این کمیته گزارش کار بخواهند. وی همچنین، 
رئیس��ی معاون نوس��ازی مدارس این وزارتخانه را به عنوان رئیس کمیته ساماندهی مدارس 

پایتخت معرفی کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران گفت: با اجرای طرح انتظام بخشی و با تقویت 
توان عملیاتی و فیزیکی پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، روانسازی ترافیک در شهرستان 
کرج انجام می ش��ود. به گزارش فارس، حبیب کمالوند در مراس��م آغاز طرح انتظام بخشی در 
شهرستان کرج اظهار داشت: همه ساله با آغاز اسفند ماه و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
شاهد افزایش تردد و ایجاد ترافیک های سنگین در محورهای مختلف هستیم. وی افزود: در 
این راستا از حدود یک ماه پیش با برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با ارگان های خدمات 
رسان اجرای طرح ویژه ترافیکی در دستور کار قرار گرفت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
اس��تان تهران ادامه داد: طرح انتظام بخش��ی با هدف افزایش ضریب ایمنی در حمل و نقل، 
روانسازی ترافیک، کاهش حوادث ترافیکی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در ایام پایانی 
سال اجرا می شود. کمالوند اضافه کرد: همچنین با اجرای این طرح محدودیت هایی در حوزه 
ترافیک در این شهرستان ایجاد می شود. وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تردد وسایل نقلیه 
سنگین در محدوه مرکز شهر، برخورد با خودروهای تک سرنشین و جلوگیری از حفاری در 

سطح معابر اصلی و مرکزی شهر از جمله محدودیت های ترافیکی در این ایام است.

 ش��هردار منطقه 20 تهران گفت: 
یک هشتم شهر ری را بافت فرسوده 
تشکیل داده است. مجتبی عبداللهی 
در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه 
در طرح توسعه اطراف حرم حضرت 
عبدالعظیم الحس��نی )ع( از طراحی 
زیبایی اس��تفاده شده است، تصریح 
کرد: ای��ن طرح که از س��وی گروه 
مهندس��ان مش��اور تهیه شده است 
پالک های مح��دوده اطراف حرم در 
چند مرحله تملک می شود تا عالوه 
بر نوسازی س��اختمان ها، سرانه های 
رفاهی و خدماتی ای��ن محل تأمین 

و آن را به قطب زیارتی و گردش��گری تبدیل می کنیم. وی با اش��اره به تش��کیل شرکت 
عمران و توسعه ری با محوریت شهرداری منطقه 20 برای نوسازی بافت فرسوده اطراف 
حرم افزود: این ش��رکت اعتباری را در اختیار دارد و در حال حاضر بر اساس اولویت از 
مالکان واحدهای مس��کونی محالت ولی آباد و نف��ر آباد در حول حرم دعوت می کند تا 

امالک آنها را خریداری کند.
شهردار منطقه 20 تهران ضمن تأکید بر لزوم همکاری مالکان امالک این محدوده برای 
تس��ریع در اجرای طرح توسعه اطراف حرم خاطرنشان کرد: متأسفانه عدم توافق برخی از 
مالکان با قیمت های کارشناس��ی در واگذاری ملک فرس��وده خود، منجر به کندی در روند 
اجرای این طرح مهم و تأثیرگذار می ش��ود. عبداللهی با بیان اینکه منطقه 20 یکی از مناطق 
قدیمی و فرسوده شهر تهران است و یک هشتم آن را بافت فرسوده تشکیل داده است، بیان 

داشت: مجموعاً 564 هکتار بافت فرسوده در 450 نقطه از این منطقه واقع شده است.

وزیر امورخارجه چین با قاطعیت تمام بر عدم تمایل 
کش��ورش برای حمایت از تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران تأکید کرد. به گزارش فارس، یانگ جیه چی 
وزیر امور خارجه چین با تأکید فراوان و قاطعیت تمام 
عدم تمایل کشورش را برای حمایت از تحریم ها علیه 
ایران اعالم کرد. وزیر امورخارجه چین در کنفرانس��ی 
مطبوعاتی که بخشی از جلسه ساالنه پارلمانی این کشور 
بود، تأکید کرد: ما بر این باوریم که تالش های دیپلماتیک 
هنوز به پایان نرسیده است. وی ادامه داد: همان طور که 
هر کسی می داند، فشار و تحریم ها نمی تواند این موضوع 
را ب��ه طور اساس��ی حل کند. یان��گ جیه چی تصریح 
کرد: تمام طرفین باید خرد سیاس��ی خود را برای یافتن 
راه  حلی فراگیر، منطقی و منصفانه به طور کامل به نمایش 
بگذارن��د. وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت: اجازه 
دهید تأکید کنم که این موضع اس��توار ما اس��ت برای 
حمایت از نظام بین المللی خلع سالح هسته ای، صلح و 
ثبات در منطقه مربوطه )خاورمیانه(.  بنا بر این گزارش، 

چین که شریک مهم تجاری ایران به حساب می آید، به 
عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، از 
حق وتو قطعنامه های مطرح در شورای امنیت برخوردار 
است. این گزارش افزود: پیش نویس قطعنامه پیشنهادی 
قدرت های غربی درباره تحریم های ایران شامل تحریم 
بانک های ایرانی در خارج از این کشور است اما تحریم ها 

علیه صنایع نفت و گاز ایران را شامل نمی شود.

   زهرا هژبری 
نخستین گزارش جانبدارانه »یوکیا آمانو« 
مدی��ر کل جدید آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، 
این روزها به مستمسک جدیدی برای غرب 
تبدیل شده است تا به رغم مخالفت برخی 
کش��ورها، برای ص��دور قطعنامه تحریمی 

دیگری علیه ایران تالش کند. 
با توجه به س��وابق فن��ی و تخصصی 
آمان��و انتظ��ار می رف��ت، وی گزارش��ی 
ب��دون غ��رض درب��اره برنامه هس��ته ای 
صل��ح آمی��ز ای��ران ارائ��ه دهد ام��ا او با 
تدوی��ن اولین گزارش نش��ان داد، نه تنها 
از موض��ع فنی اظهار نظ��ر نمی کند بلکه 
حت��ی بر خ��الف رویه س��لفش، »محمد 
البرادعی«، به مطالعات ادعایی غرب علیه 
ته��ران که تاکن��ون به اثبات نیز نرس��یده، 
اعتبار خاصی بخش��یده اس��ت. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب 
در دی��دار اخیر خود با مس��ئوالن وزارت 
خارجه، سفرا و رؤس��ای نمایندگی های 
ای��ران در خ��ارج از کش��ور از عملک��رد 
آژانس بی��ن الملل��ی انرژی اتم��ی انتقاد 
کردند و اظهار داش��تند: برخ��ی اقدامات 
و گزارش های آژانس، نش��ان دهنده عدم 
اس��تقالل این س��ازمان بین المللی است. 
ایش��ان تأکید کردند: آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتم��ی نباید تحت تأثی��ر امریکا و 
برخی کشورها باشد زیرا اینگونه اقدامات 
یکجانبه، اطمینان به آژانس و سازمان ملل 
متح��د را از بی��ن می برد و ب��رای آبرو و 
حیثیت این مجامع بین المللی نیز بس��یار 
بد است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی نیز گفت: انتظار داشتیم موضع 
آقای آمانو درباره مس��أله هسته ای ایران، 
بدون غرض باشد اما متأسفانه در تناقض 
ب��ا آنچه قب��اًل گفته بود، م��ا موضعگیری 
غیرمغرضان��ه از وی ندیدی��م. واکنش به 
این گزارش جانبداران��ه به مقامات تهران 
ختم نش��د، »نورما استونز« سفیر و نماینده 
کوب��ا در آژان��س نیز در نشس��ت فصلی 
هفته گذشته ش��ورای حکام آژانس گفت: 
گزارش آمانو نه تنها برای اهداف و مقاصد 
آژانس مفید نیست بلکه به نفع آن دسته از 
کش��ورها و جامعه بین الملل که خواستار 
بررس��ی عادالنه و غیرجانبدارانه موضوع 
هس��ته ای ایران هس��تند نیز نخواهد بود. 
ب��ه گفته این مقام کوبای��ی،  گزارش آمانو 
صرف��ًا به افزایش تقابل و خصومت حاکم 
بر موضوع هس��ته ای ایران کمک می کند 
و مش��وق گفتگو و همکاری میان تهران و 
آژانس نیست. نماینده کوبا در سازمان ملل 
درباره مطالعات ادعایی نیز اظهار داش��ت: 
درخواس��ت از ایران برای ارائه اطالعات 
درباره مطالع��ات ادعایی بس��یار فراتر از 
وظایف این کش��ور بر اس��اس موافقتنامه 
جامع پادمان اس��ت ک��ه نقض حقوق بین 
الملل و حاکمیت ایران محسوب می شود. 
علی اصغر س��لطانیه، سفیر و نماینده دائم 
ای��ران در آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی 
نیز ادعای دبیرکل آژانس مبنی بر همکاری 
ناکاف��ی ایران در ارائه اطالعات را رد کرد 
و گف��ت: تهران فرات��ر از تعهدات خود با 
آژانس هم��کاری نخواهد کرد. وی اظهار 
داش��ت: ایران به خوبی با آژانس همکاری 

کرده است و به همین دلیل توانستیم ثابت 
کنی��م که مواد هس��ته ای موجود در ایران 
برای فعالیت های غیرصلح آمیز اس��تفاده 
نشده است. نماینده ایران به رغم تأکید بر 
ادامه تعامل کامل از سوی ایران با آژانس، 
تصریح ک��رد: همکاری های ته��ران تنها 
مح��دود به تعهدات قانونی خود با آژانس 
اس��ت و هیچ اقدامی فراتر از این تعهدات 

انجام نخواهد داد. 
رئیس  کلینت��ون«  »هی��الری  اگرچ��ه 
دستگاه دیپلماس��ی امریکا برای همسویی 
سایر کشورها با واشنگتن به منظور اعمال 
فش��ار هر چه بیش��تر به تهران، این روزها 
مذاک��رات فش��رده ای را ب��ا کش��ورهای 
مختل��ف آغاز کرده اس��ت ام��ا همچنان 
»فیلیپ کراولی« سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا گفته اس��ت: برای پیش��برد اهداف 
ضد ایران��ی خود با مخالفت کش��ورهای 
چین، برزی��ل، ترکیه و لبنان در ش��ورای 
امنیت س��ازمان مل��ل مواجه هس��تند. در 
نشس��ت کمیته تحریم س��ازمان ملل علیه 
ایران نیز که یک روز پس از بررسی پرونده 
ایران در شورای حکام آژانس برگزار شد،  
بر اتخاذ استراتژی دوگانه مذاکره و تحریم 
تأکید شد  اما کش��ورهای عضو این کمیته 
ب��ه خوبی اذع��ان دارن��د، مس��یر تحریم 
نتوانسته است تهران را متقاعد به همکاری 
بیش��تر کند. تحلیلگران مسائل بین المللی 
نیز معتقدند؛ تحری��م ها، ایران را وادار به 
تمکین از خواس��ته های غ��رب نمی کند 
بلکه او را در پیش��برد برنامه هسته ای اش 

مصمم تر خواهد ساخت. 
رهب��ر معظم انقالب نی��ز به صراحت 
فرموده اند: با وجود همه فشارها، جمهوری 
اس��المی ایران در زمینه فناوری هسته ای، 
پیش��رفت های زیادی داش��ته اس��ت و تا 
هر جا هم که الزم باشد، پیشرفت خواهد 
کرد تا در ای��ن عرصه علمی و فناوری به 
خودکفایی برسد. به رغم تالشهای امریکا 
و حامیانش برای حرکت در مسیر تحریم، 
ته��ران از آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی 
خواس��ته است، درخواس��تش برای تأمین 
سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را با دیگر 
کش��ورهایی که پتانس��یل تأمین س��وخت 
هس��ته ای را دارند، مطرح کند که به گفته 
نماین��ده دائم ایران در آژان��س،  آمانو این 
درخواست را به کشورهای دیگر منعکس 

کرده است. 
اس��امی این کش��ورها تاکنون به طور 
رسمی اعالم نش��ده اما تهران منتظر پاسخ 
این کشورها است. از سوی دیگر، مقامات 
جمه��وری اس��المی ای��ران می گوین��د: 
پیش��نهاد وی��ن ب��رای مبادل��ه اورانی��وم 
غنی ش��ده به شرط دریافت ضمانت های 
کافی و ضروری همچ��ون مبادله همزمان 
س��وخت در خاک ایران، هن��وز روی میز 

مذاکره است. 
دیپلمات ها می گویند: بنابراین توپ در 
زمی��ن غرب و آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتم��ی قرار دارد ک��ه می توانند ب��ا اتخاذ 
رویک��ردی عقالی��ی، منطق��ی و منصفانه 
همکاری های ایران ب��ا آژانس را افزایش 
دهند یا اینکه با اس��تمرار رویکرد دوگانه، 
موجب کاه��ش همکاری ه��ای تهران با 

آژانس شوند. 

جدیدترین تحوالت هسته اي؛ 
توپ در زمین آژانس است 

قاطعیت چین 
بر عدم حمایت از تحریم هاي ایران

مشاور بوش اشتباهات دولت پیشین امریکا را پذیرفت

خط تولید موشک کروز نصر یک به بهره برداری رسید

یک هشتم شهر ري بافت فرسوده استقانون مداری، انگیزه لغزش را کاهش می دهد

ترافیک کرج روانسازي مي شود

رنا
: ای
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 ) IQ( بیش از یکصد سال، بهره هوشی یا هوش بهره
به عنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب 
می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نمایانگر 
توانایی یادگیری افراد محسوب می شد، شاید به همین 
خاطر است که تعداد زیادی از والدین، از همان دوران 
قبل از مدرسه رفتن، نگران کیفیت یادگیری فرزند خود 
و مدرس��ه ای که قرار اس��ت او در آن درس بخواند، 
هستند. غافل از اینکه در سالهای اخیر تحقیقات علمی 
نشان داده که تنها داشتن هوش عقالنی )شناختی( زیاد 
 ،IQ برای کس��ب موفقیت کافی نیس��ت و عالوه بر
کیفیات دیگری نیز الزم است. بسیاری از افراد در زمینه 

علمی به خاطر بهره هوشی باال در مؤسسات آموزشی و 
دانشگاهها به مدارج باالیی نائل می شوند  اما بعضی از 
همین افراد در محیط کار و خانواده چندان موفق نیستند 
و بر عکس آنها افرادی بوده اند که بهره هوشی پایینی 
دارن��د ولی در محیط خان��واده و کار افرادی موفق و 
سازگار به شمار می روند که علتش می تواند به سطح 
هوش هیجانی یا توانایی هدایت هیجان های شخصی 

در تعامالت فردی ارتباط پیدا کند. 
مفهوم هوش هیجانی

هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در 
زندگی و نحوه برخورد مناس��ب با استرس ها است. 

به طور خالصه هوش هیجانی یعنی: داشتن ظرفیتی 
برای شناخت احساسات و هیجان های خود و دیگران 
و استفاده از این هیجان ها به بهترین نحو برای برقراری 
ارتباط با خود و دیگران. هوش هیجانی )EQ( به عنوان 
یکی از عوامل بس��یار مؤثر در موفقیت فردی شناخته 
شده است. به عبارت دیگر فردی که از هوش هیجانی 
باالیی برخوردار است، به خوبی می تواند احساسات 
خود را مهار و آنها را به شکل مناسب بیان کند. چنین 
فردی به دلیل داشتن حس همدلی باال و کنترل مناسب 
بر هیجانات خود در روابط بین فردی موفق تر است و 
در نتیجه از امکانات و موقعیت های بهتری در زندگی 

برخوردار می شود.
مثالی برای تفهیم هوش هیجانی؛ 

زنگ تفریح یک مرکز پیش دبس��تانی اس��ت و 
عده ای پسربچه روی چمن ها می دوند. آرش زمین 
می خورد، زانویش زخمی می شود و گریه می کند اما 
پس��رهای دیگر به دویدن ادامه می دهند به جز حامد 
که توقف می کند. وقتی گریه آرش فروکش می کند، 
حامد نیز خ��ودش را زمی��ن می زن��د و زانویش را 
می مالد، وی فریاد می زند: »زانویم زخمی شده است!« 
روانشناسان حامد را نمونه ای از افرادی می شمارند که 
از هوش هیجانی و بین فردی خوبی برخوردار است. 
به نظر می رس��د که حامد در »ش��ناخت احساسات« 
همبازی ه��ای خود و برقرار کردن »ارتباط س��ریع و 
هموار« با آنان توانایی باالی��ی دارد. فقط او بود که به 
درخواس��ت کم��ک و درد آرش توجه کرد و فقط او 
بود که س��عی کرد دوست زمین خورده اش را تسلی 
دهد، هر چند تنها کاری که توانست بکند، مالیدن زانوی 
خودش بود. این حرکت جسمانی جزئی، از استعدادی 
در برق��رار کردن ارتباط حکای��ت دارد، یعنی مهارتی 
عاطفی که برای حفظ ارتباط های نزدیک در ازدواج، 

دوستی یا ارتباط حرفه ای اساسی است. این مهارت ها 
در کودکان پیش دبستانی تازه جوانه زده اند و در طول 
زندگی ش��کفته خواهند شد. بنابراین هوش هیجانی 
مجموعه مهمی از یک سری توانایی ها است، توانایی هایی 
مانند اینکه فرد بتواند انگی��زه خود را حفظ کند و در 
مقابل نامالیمات پایداری کند، تکانش های خود را به 
تعویق بیندازد و آنها را کنترل کند، حاالت روحی خود 
را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکرش 
را خدشه دار س��ازد، با دیگران همدلی کند و امیدوار 
 )EQ( و هوش هیجانی )IQ( باش��د. هوش منطقی
تضادی ب��ا یکدیگر ندارند بلکه فقط با هم متفاوت 

هستند. 
دانستن اینکه ش��خصی فارغ التحصیل ممتازی 
است تنها به این معنی است که او در جنبه هایی که 
با نمره س��نجیده می شوند بسیار موفق بوده است و 
احتماالً فردی با هوش��بهر )IQ( باال است اما درباره 
اینکه او به فراز و نش��یب های زندگی چه واکنشی 
نش��ان می دهد، چیزی به ما نمی گوید و مشکل در 
همین جا است. هوش تحصیلی - هوشبهر یا IQ - در 
مواقع بروز بحران و گرفتاری های زندگی، عماًل هیچ 
ن��وع آمادگی ای در افراد پدید نم��ی آورد. با وجود 
آنکه هوش��بهر باال تضمین کننده رفاه، ش��خصیت 
اجتماعی یا شادکامی در زندگی نیست، با این حال 
مدارس و فرهنگ ما صرفاً بر توانایی های تحصیلی 
تأکید می کنند و هوش هیجانی، یعنی مجموعه ای 
از توانایی ها و صفاتی که بی اندازه در سرنوش��ت 
اف��راد اهمیت دارند را نادی��ده می گیرند. نتیجه این 
وضع خیل عظیم فارغ التحصیالن دانشگاهی است 
که در س��طوح باالی دانش��گاهی دارای مدرک بوده 
ولی در پیش پا افتاده ترین روابط عاطفی و اجتماعی خود 

به شدت دارای مشکل هستند.

روانشناس��ان عقی��ده دارند می ت��وان هوش 
هیجان��ی را در کودکان و حتی اف��راد بالغ افزایش 
داد. ممکن اس��ت این س��ؤال مطرح شود که چرا 
پ��رورش و رش��د ه��وش هیجانی مهم اس��ت؟
ــئولیت پذیری: هوش  1- ایجاد حس مس
هیجانی به ما کمک می کند که فرد مسئولیت پذیری 

در جامعه باش��یم، برای رس��یدن ب��ه این مرحله 
بای��د ب��ه ک��ودکان آموزش ه��ای الزم را بدهیم. 
ابتدا با آموزش کودکان )به این دلیل می گوییم 
کودکان که آموزش باید از کودکی ش��روع شود تا 
در بزرگسالی به نتیجه مطلوب برسد(، به آنان یاد 
دهیم به ج��ای آنکه دیگران احساساتش��ان را در 

دست گیرند، مسئولیت احساسات و هیجان های 
خ��ود را بپذیرند، ب��ه عنوان مثال: ب��ه جای اینکه 
بگوید »شما باعث خوشحالی من شدید« از جمله 
»من احس��اس خوش��حالی می کنم« استفاده کند. 
همچنین به آنها بیاموزیم در مقابل احساسات 
خود حق انتخاب دارند، انتخاب هایی چون استفاده 
از مهارت های کالمی و غیر کالمی، تغییر دادن، اقدام 
کردن و.....  همه ما می توانیم بر هیجان های خود 
تسلط داشته باشیم و آن را تحت کنترل خود بگیریم 
و این امر با تقویت هوش هیجانی میسر می شود، 
وقتی هیجان ها و احساسات ما کنترل شود، رفتار 
مناسب تری را هم تجربه خواهیم کرد و این رفتار 
خوب باعث ایجاد احس��اس خ��وب و باال رفتن 
اعتماد به نفس و تقویت ارتباط اجتماعی می شود.
ــاط:  ــا نش ــاد و ب ــی ش ــاد زندگ 2- ایج
تحقیقات نش��ان داده اس��ت هر چه افراد ش��اد و 
خوشحال باش��ند از سالمت بیشتری برخوردارند 
و هر چ��ه از هوش هیجانی بیش��تری برخوردار 
باشند، افرادی مسئولیت پذیر و اجتماعی تر هستند 
و باال ب��ودن هوش هیجانی به آنان کمک می کند 
ش��ادتر باش��ند و غم و اندوه را از خود دور کنند.
ــا موقعیت های خطرناک:  3- برخورد ب
تحقیقات نش��ان می دهد کودکانی ک��ه از هوش 
هیجانی بیش��تری برخوردارند، زودتر موقعیتهای 
خطرن��اک را تش��خیص داده و عک��س العم��ل 

نش��ان می دهن��د و در دوران حس��اس نوجوانی 
کمت��ر امکان دچار ش��دن به انح��راف اخالقی را 
دارن��د و کمتر جذب دوس��تان ناباب می ش��وند.

ــکاری و کمک به  ــاد روحیه هم 4- ایج
ــران: کودکانی که از هوش هیجانی باالتری  دیگ
برخوردار باشند از احساسات دیگران آگاهی کامل 
دارند و  در گروه س��عی می کنند عضو س��ازنده 
باشند و نیازهای دیگران را درک می کنند و حداقل 
با همدلی به آنان کمک می کنند. با پرورش هوش 
هیجانی کودکان پی می برند وقتی احساس بهتری 
نس��بت به زندگی دارند که با یکدیگر همکاری 

داشته و به هم کمک کنند. 
تحقیق��ات نش��ان داده کودکانی ک��ه از نظر 
ه��وش هیجانی در س��طح باالتری هس��تند این 
ویژگی ها را دارند: یادگیرندگان بهتری هستند، 
مش��کالت رفتاری کمتری دارن��د، هیجان های 
خود را به خوبی بی��ان می کنند، به حرف های 
دیگران خوب گوش  می کنند، از خود خشونت 
کمتری نش��ان می دهند، دوس��تان زی��ادی پیدا 
می کنند، خوش��حال و با نش��اط هستند، اگر در 
زندگی آنان مش��کلی پیش آید، در حل مشکل 
خ��وب عم��ل می کنند و تحمل مش��کالت در 
ای��ن کودکان بیش��تر اس��ت، بیش��تر از دیگران 
هیجان ها و تکانه های خود را کنترل می کنند، 
درب��اره اطرافیان خود احس��اس خوب��ی دارند.  

وراثت یا محیط؛ کدامیک مؤثرند؟

در دهه های قبل از  1990 انسانهای موفق، انسانهای 
ب��ا هوش تلقی می ش��دند و آینده کس��ی که ضریب 
هوشی)IQ( باالیی داشت، موفق پیش بینی می شد. اما 
تجربه نشان داده که میزان هوش افراد ضامن موفقیت 
آنها در کل زندگی نیست بلکه ویژگی های دیگری برای 
برقراری ارتباطات انس��انی و موفقیت در زندگی الزم 
است. البته این عقیده که در کنار توانایی های با ارزش 
آموزش��ی- علمی، توانایی های مختلفی وجود دارند، 
مطلب جدیدی نیست. محققان اولیه نظیر توراندایک 
پیش��نهاد کردند که توانایی اجتماعی، عنصر مهمی از 
هوش است، هوش اجتماعی از نظر توراندایک توانایی 
درک دیگران، عمل و رفتار هوش��مندانه و در رابطه با 

دیگران اس��ت. وکس��لر در گزارش خود درباره هوش 
می نویسد: کوش��یده ام نشان دهم که عالوه بر عوامل 
هوش��ی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که 
می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند. نمی توانیم هوش 
عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر اینکه آزمون ها 
و معیارهایی نیز برای س��نجش عوامل غیر هوشی در 
اختیار داشته باشیم. ماور در نتیجه گیری معروف خود 
می گوید: هیجانها را به هیچ عنوان نباید در مقابل هوش 
ق��رار داد....  به نظر می رس��د آنها خود یکی از مراتب 

باالی هوش باشند. 
از س��ال 1920 ت��ا 1990 دیدگاه های مختلفی به 
وجود آمده اند که هوش اجتماعی را به عنوان توانایی 

ارتباط با دیگران، دان��ش میان فردی، توانایی قضاوت 
درس��ت درباره احساس��ات، خلق ه��ا و انگیزه های 
دیگران، عملکرد اجتماعی مؤثر و مهارت رمزگشایی 
نماده��ای غیر کالمی تعریف ک��رده اند. در نهایت 
پس از تحوالت فوق، س��الووی و مایر مفهوم جدید 
هوش هیجانی را معرف��ی کرده و آن را به این صورت 
تعریف کرده اند: توانایی شناسایی هیجان های خود و 
دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطالعات برای 
هدایت تفکر و اعم��ال فرد. به این ترتیب هیجانی که 
س��الها ارزش محوری خود را از دست داده بود، دوباره 
در یک سلسله تغییر و تحوالت نظریه ها به عنوان عنصر 
اساسی قابل توجه علت شناسی رفتارهای انسان ازجمله 
موفقیت ها و شکس��ت ها که سالها به هوش عقالنی 

نسبت داده می شد، مطرح شد.
تشکیل این تئوری توسط سالووی و مایر باعث شد 

دانیل گلمن پرفروش ترین کتاب سال 1995 ایاالت متحده 
را تحت عنوان هوش هیجانی به چاپ رس��اند. به این 
ترتیب هوش هیجانی پا به عرصه وجود نهاد و در دنیای 
علم جای خود را باز کرد. در سال 1985 بار- آن برای 
اولین ب��ار واژه ) EQ )Quotient Emotional یا 
بهره هیجانی را وضع کرد. وی بیان می کند: پرس��ش 
س��اده من در ابتدا آن بود که آیا عواملی وجود دارد که 
تعیین کننده توانایی یک شخص برای اثر بخش بودن در 
زندگی باشد؟ سپس دریافتم که افراد می توانند هوش 
عمومی باالیی داشته باشند و در عین حال موفق نباشند. 
با این فرضیه، بار- آن یک سری عوامل را شناسایی کرد 

که بر آن موفقیتها اثر داشتند. 
پس از آن وی ابزاری برای ارزیابی آن عوامل ایجاد 
کرد. این ابزار پرسش��نامه ای بود که به I-EQ مشهور 

است.

اشاره

بر خالف IQ یا هوش��بهر که بیشتر تحت تأثیر 
عوامل وراثتی اس��ت و در طول زندگی فرد ثابت 
می ماند )البته گفته ش��ده اس��ت می ت��وان آن را 
ب��ه اندازه ای ب��اال برد(، هوش هیجان��ی احتماالً 
بیش��تر تحت تأثیر ش��رایط محیطی است. دانیال 
گلم��ن می گوی��د: قابلیت ه��ای تش��کیل دهنده 
هوش هیجانی در مجموع توانایی های اکتس��ابی 
هس��تند اما از طرفی سنجش هوش هیجانی عماًل 
برخی از جنبه های ش��خصیت را مانند خوش بینی 
و اس��تقامت در بر می گیرد، ب��ا توجه به اینکه در 
ش��کل گیری ش��خصیت هر دو عام��ل وراثت و 
محیط نقش دارن��د نمی توان نظر گلمن را درباره 
اکتسابی بودن هوش هیجانی تأیید کرد. به طور کلی 
در حال حاضر در مورد اینکه هوش هیجانی یک 
استعداد ارثی است و یا مجموعه ای از توانایی ها، 
قابلیت ها و مهارت های اکتسابی، اتفاق نظر وجود 
ندارد. به نظر می رس��د این امکان وجود دارد که 
ش��خص، با هوش هیجانی زیاد متولد شود اما در 
آغاز کودکی این توانمندی به گونه ای آسیب ببیند 
و منجر به کاهش هوش هیجانی ش��ود. همچنین 
ممکن اس��ت کودکی با هوش هیجانی کم متولد 
ش��ود اما با الگوی پرورش صحیح هوش هیجانی 
وی افزای��ش یابد. آس��یب پذیری هوش هیجانی 
باال، بس��یار بیشتر از امکان پرورش و رشد هوش 
هیجانی کم است، به عبارتی دیگر هوش هیجانی 
تابع این اصل کلی اس��ت که نابود کردن همیش��ه 
آس��ان تر از پرورش دادن اس��ت. بد نیست بدانیم 
به عقی��ده جک بلوک فردی که از نظر هوش��بهر 
باال اس��ت اما فاق��د هوش هیجانی کافی اس��ت، 
تقریب��ًا کاریکاتوری از یک آدم خردمند اس��ت، 
او در قلمرو ذهن چیره دس��ت بوده اما در دنیای 
ش��خصی خویش ناتوان است. نکته قابل ذکر آن 
است که IQ و EQ را نمی توان به عنوان دو عامل 

ضدیکدیگ��ر در نظر گرفت بلک��ه این دو عامل 
صرفًا با هم متفاوت هس��تند، اگر چه بس��یاری از 
ما نیز هوش هیجانی را با تیزهوش��ی علمی اشتباه 
می گیریم، به رغ��م عقیده رایج، افرادی که دارای 
هوش��بهر باال و هوش هیجانی بسیار ضعیف و یا 
برعکس باش��ند نادر هستند یعنی بسیاری از افراد 

از IQ و EQ باال توامًا برخوردارند.
تأثیرات هوش هیجانی بر توانایی های فرد

پژوهش��گران معتقدند که ه��وش هیجانی بر 
سالمت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی 
تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناس��ب 
و رش��د روانی- اجتماعی فرد تأثیر چش��مگیری 
دارد و اف��راد دارای ه��وش هیجان��ی ب��اال، توان 
بیش��تری برای سازگاری با مس��ائل جدید روزانه 
را دارن��د. همچنین ه��وش هیجانی ب��اال با برون 
گرای��ی، انعطاف پذیری، دلپذی��ر و با توان بودن، 
هماهنگ کردن احساسات مختلف، شناسایی این 
احساس��ات و تأثیر آنها بر مغز و رفتار همبستگی 
دارد. در عوض هوش هیجانی پایین با رفتارهای 
مس��أله ساز درونی، سطوح پایین همدلی، ناتوانی 
در تنظیم خلق و خو، افس��رده خوی��ی، اعتیاد به 
ال��کل و مواد مخ��در، انحرافات جنس��ی، دزدی 
و پرخاش��گری هم��راه اس��ت. بر این اس��اس، 
می توان گفت که عوامل متعددی بر روند رش��د 
یا تنزل هوش هیجانی تأثیرگذار هستند. مدرسه، 
محی��ط بی��رون و از هم��ه مهمتر خان��واده نقش 
تعیین کنن��ده ای در این زمینه دارن��د. با ارزیابی 
هوش هیجان��ی می توان میزان موفقیت های فرد 

را در زندگی فردی و اجتماعی پیش بینی کرد. 
ب��رای این ارزیاب��ی پنج بعد در نظ��ر گرفته 
می ش��ود ک��ه عبارتن��د از: رس��ش )پختگ��ی(، 
دلس��وزی، رعایت اصول اخالقی، اجتماعی بودن 

و احساس آرامش.

اهمیت هوش هیجانی 

هوش هیجانی از چه زمانی مطرح شد؟

EQ چیست؟
در مورد اینکه می توان هوش هیجانی را افزایش 
داد ی��ا خیر، نظرات مختلفی وج��ود دارد ولی آنچه 
به صراحت می توان بر آن تأکید کرد این اس��ت که 
حتی اگر نتوان هوش هیجاین افراد را تغییر داد، شاید 
بت��وان به افراد، مهارتهای هیجانی را آموزش داد و به 
معلومات آنها در این زمینه افزود.  مایر معتقد اس��ت: 
هوش هیجانی یک نوع ظرفیت روانی برای معنا بخشی 
و کاربرد اطالعات هیجانی اس��ت. افراد در این مورد 
دارای ظرفیت های متفاوتی هس��تند؛ بعضی در حد 
متوس��ط و بعضی دیگر خبره هستند. قسمتی از این 
ظرفیت، غریزی و قسمتی دیگر حاصل آن چیزی است 
که از تجارب ناشی می شود و همین قسمت است که 
می توان به وسیله کوشش، تمرین و تجربه ارتقا داد. 
س��الوی نیز معتقد است که بسیاری از مهارتهایی که 

قسمتی از هوش هیجانی هستند می توانند یاد گرفته 
ش��وند. روان درمان��ی، مش��اوره، مربیگ��ری و آماده 
س��ازی، راه هایی هس��تند که به وسیله آنها می توان 
ه��وش هیجانی را افزایش داد. مفهوم هوش هیجانی 
به عنوان یک عامل س��ازمان دهنده برای تفکر و برنامه 
ریزی مربیان تعلیم و تربیت به اثبات رس��یده است و 
به کوششهای پراکنده ای که به عنوان پیشگیری اولیه 
محسوب می شود، انسجام بخشیده و آنها را در یک 
دیدگاه متحد ارائه می دهد. در مورد اکتس��اب هوش 
هیجانی می توان گفت که یادگیری مهارتهای هیجانی 
از منزل و با تعامل کودک - والد ش��روع می ش��ود. 
در اینجا بهتر اس��ت توضیح دهیم که چرا در راستای 
تحلیل هوش هیجانی و عوامل مرتبط با آن بیشتر از 
کودکان صحبت می کنیم؟ شکل گیری اجزای هوش 
هیجانی، ابتدا در سال های اولیه زندگی کودک انجام 
می گیرد، اگرچه شکل گیری این ظرفیت ها در خالل 
سال های مدرسه نیز ادامه پیدا می کند. بنابراین برای 
داشتن انسانهایی با هوش هیجانی باال باید از کودکی 
به این امر مبادرت ورزیم. پیامی که یک دختر کوچک 
هنگامی که برای درس��ت کردن پازل خ��ود از مادر 
گرفت��ارش کمک می خواهد، دریاف��ت می کند، بر 
حسب نحوه پاسخ دهی مادر متفاوت است. چنانچه 
پاسخ مادر ابراز خشنودی آشکار از کمک کردن به او 
باشد، وی یک نوع پیام دریافت می کند و اگر پاسخ 
مادر این جواب موجز باش��د که »مزاحم من نش��و، 
کاره��ای مهمی دارم که باید انجام بدهم« برداش��ت 
کامالً متفاوتی پیدا می کند. تمام مبادالت کوچک میان 
والد و فرزند، دارای زیرمجموعه ای عاطفی است و 
تکرار این پیام ها طی سالیان به شکل گیری دیدگاه ها 
و توانایی های عاطفی اساسی در کودکان می انجامد. 
والدین به کودکان یاد می دهند که هیجانهای خود را 
تشخیص داده و آنها را نامگذاری کنند. به عنوان نمونه، 
من االن ناراحت هستم، خوشحالم، عصبانی ام. پس 
وقتی از رفتار برادرش شکایت می کند و می گوید من 
از او متنفرم، می توان جمله او را اینگونه بازگویی کرد: »به 
نظر می رسد رفتار برادرت خیلی تو را عصبانی کرده.« 
هم نشان داده اید که احس��اس کودک خود را درک 

کرده اید و هم الگوی مناس��بی برای بیان احساسات 
فراهم س��اخته اید. یکی دیگر از راه های پیشنهادی 
ب��رای پرورش هوش هیجانی، ایجاد یک محیط امن 
عاطفی است به گونه ای که کودکان بتوانند با آزادی و 
امنیت خاطر درباره احساساتشان با والدین گفتگو کنند. 
پس باید به آنها نشان داد که به احساسات آنها توجه 
شده و نظریات آنها با صبر و حوصله شنیده می شود. 
حتی اگر نظریات کودکان مورد قبول والدین نیست 
بهتر است با استدالل خواهی آنها را توجیه کنند و در 
مواردی که آسیب کودک را مورد حمله قرار می دهد 
بهتر است به جای اینکه بگویید »باالخره خودت را به 
کشتن می دهی« این عبارت را بگویید »من می ترسم 
به خودت آس��یب برسانی«. و اگر اشتباهی از جانب 
والدین رخ داد باید از کودکان عذرخواهی کنند تا عماًل 
آموخته باشند که پذیرش اشتباهات و احساس تأسف 
امری طبیعی است. عدم رعایت این موارد و عدم ابراز 
ناراحتی و حتی خشم توس��ط والدین ممکن است 
باعث ش��ود بعضی اوقات کودکان دچار اختالالتی 
ش��وند که در آن از احساس��ات خود دور ش��وند یا 
در درک احساس��ات با س��وء تفاهم روبه رو شوند. 
متخصصان باور دارند که آموزش طبیعی هیجانی که 
با هنرهای آزاد و نظام های ارزش��ی نیز همراه است 
اهمیت ویژه ای دارد. در درسهایی که شامل داستانهای 
مهیج اس��ت کودکان در مورد احساس��ات قهرمانان 
ش��روع به یادگیری می کنند. پس آنها می توانند یاد 
بگیرند چه چیزی باعث احس��اس شخصیت ها به 
صورت شادمانی، خشم، ترس و... شده و چگونه اینها 
با احساسات خود کنار آمده و یا مقابله کنند. آموزش 
مهارتهای اجتماعی نیز یکی از راه های افزایش هوش 
هیجانی است. این آموزش ها شامل برنامه های کنترل 
خشم و عصبانیت، همدلی، تشخیص و به رسمیت 
شناختن تشابهات و تفاوت های مردم، اظهار ادب و 
صمیمیت و تعارف، اداره خود، برقراری ارتباط، ارزیابی 
خطرات، خودگفتاری مثبت، حل مس��أله و مشکل، 
تصمیم گیری، ایجاد هدف و مقاومت در مقابل فشار 
گروه همسن اس��ت. موضوع دیگر هوش هیجانی و 
مقابله با بحران اس��ت. دیده شده افرادی وجود دارند 
که به طور مداوم در مقابله با نتایج منفی دچار مشکل 
هس��تند و به نظر می رسد هیچ گاه از شر حوادث بد 
در زندگی خالص نمی شوند. در مقابل افرادی وجود 
دارند که حتی پس از غم انگیزترین تجارب به حال اولیه 
برمی گردند و حتی به جلو می روند. این موضوع مربوط 
به قابلیت های هیجانی است که اجزای آن ترکیب کننده 
هوش هیجانی هستند. هوش هیجانی به این صورت 
فرآیند مقابله را تشریح می کند؛ ابتدا الزم است آنچه را 
که احساس می کنیم درک کنیم و لذا برای ایجاد ارتباط 
با احساس��ات خود به دو طریق کالمی و غیر کالمی 
عمل می کنیم. از آن گذش��ته، الزم است احساسات 
دیگران را نی��ز درک کنیم و با آنها همدلی کنیم. باید 
بدانیم هیجانها در افکار اولویت ایجاد می کنند )منجر 
به به وجود آمدن تفکرات خاص می شوند(، حافظه را 
شکل می دهند، دیدگاه های مختلف حل مسأله خلق 

می کنند و خالقیت را سهولت می بخشند.

چگونه هوش هیجانی خود را باال ببریم 

مؤلفه هاي هوش هیجاني
حیطه های اصلی هوش هیجانی به شرح زیر هستند:

ــخصی: خودآگاهی  ــف ش ــناخت عواط 1- ش
به معنای تش��خیص هر احس��اس  به همان صورتی 
که بروز می کند، س��نگ بنای هوش هیجانی است.
توانای��ی نظارت ب��ر احساس��ات در هر لحظه 
برای به دس��ت آوردن بینش روان شناختی و ادراک 
خویشتن نقشی تعیین کننده دارد. ناتوانی در تشخیص 
احساسات راستین، ما را به سردرگمی دچار می کند. 
افرادی که نسبت به احساسات خود اطمینان بیشتری 
دارند بهتر می توانند زندگی خویش را هدایت کنند. 
این افراد درباره احساس��ات واقعی خ��ود در زمینه 
اتخ��اذ تصمیمات زندگی، از انتخاب همس��ر گرفته 
تا شغلی که برمی گزینند، احساس اطمینان بیشتری 
دارند. بعضی از افراد واقعاً در زمینه شناخت عواطف 
شخصی خود فاقد خودآگاهی هستند. این عده وقتی 
از لحاظ عاطفی و هیجانی به هم می ریزند نمی دانند 
آیا خشمگین هستند یا غمگین؟ خوشحال هستند یا 
صرفاً پرانرژی؟ این افراد بهای »بی سوادی هیجانی« 
خود را در روابط بین فردی و حتی درونی می پردازند.
ــان ها: قدرت  ــت هیج 2- به کار بردن درس
تنظیم احساس��ات خ��ود، توانایی ای اس��ت که بر 
حس خودآگاهی متکی باش��د و به ظرفیت شخص 
ب��رای تس��کین دادن خود، دورک��ردن اضطراب ها، 
افس��ردگی ها و یا بی حوصلگی های متداول اشاره 
دارد. افرادی که به لحاظ  این توانایی ضعیف هستند، 
دائماً با احس��اس نومیدی، خشم مزمن و افسردگی 

دس��ت به گریبان بوده، در حالی ک��ه افرادی که در 
آن مهارت زیادی دارند با س��رعت  بس��یار  بیشتری 
می توانند نامالیمات زندگی را پش��ت سر بگذارند. 
برای مثال بیرون ریختن غضب را برخی افراد به 
عنوان روشی برای مقابله با عصبانیت به کار می گیرند 
چرا که این باور در می��ان عموم مردم رواج دارد که 
»انجام این کار باعث می ش��ود احساس بهتری پیدا 
کن��ی«. از دهه  میالدی50 روانشناس��ان با این روش 
مخالفت کردند چرا که دریافتند برون ریزی خش��م 
یک��ی از بدترین راه های خاموش کردن آن اس��ت، 
زیرا انفجار غضب عموماً برانگیختگی مغز هیجانی 
را تقویت می کند و باعث می شود افراد  در عوض 
احساس خشم کمتر، عصبانیت بیشتری احساس کنند. 
ب��ه همین ترتی��ب بس��یاری از اف��راد در زمینه 
مدیری��ت اضط��راب و نگرانی ه��ای خ��ود دچار 
مش��کل هس��تند. ذهن نگران در زنجیره بی پایانی 
از ناراحتی ه��ای جزئ��ی گرفتار می ش��ود، از یک 
موض��وع ب��ه موض��وع دیگر م��ی رود و ب��ه عقب 
ب��از می گردد. نگرانی ه��ای مزمن و مکرر، ش��بیه 
چرخش به دور خود اس��ت ک��ه هیچ گاه به راه حل 
مثبت��ی منجر نمی ش��وند. توانایی تنظی��م هیجانات 
مختل��ف -  خش��م، نگرانی، افس��ردگی و غیره- از 
مؤلفه های هوش هیجانی است و عامل تأثیرگذاری 
در خدم��ت بهداش��ت روان محس��وب می ش��ود.
ــود: برانگیختن خود به زبان  3- برانگیختن خ
س��اده یعنی کنترل تکانه ها )تکانه هایی مثل خشم، 

میل جنسی و...(، تس��لط بر نفس، تأخیر در ارضای 
فوری خواس��ته ها و امیال، رهبری هیجان ها و توان 
قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب. خویشتن 
داری عاطفی یا همان به تأخیر انداختن کامرواسازی و 
فرونشاندن تکانه ها یکی از مؤلفه های اساسی هوش 
هیجانی است. افراد دارای این مهارت در هر کاری که 
به عهده می گیرند بسیار مولد و اثربخش خواهند بود.
4- شناخت عواطف دیگران: همدلی، توانایی 
دیگری است که بر خود آگاهی عاطفی متکی است 
و اس��اس مهارت رابطه با مردم اس��ت. افرادی که از 
همدلی بیشتری برخوردارند به عالئم اجتماعی ظریفی 
که نشان دهنده نیازها یا خواسته های دیگران است 
توجه بیشتری نشان می دهند. این توانایی آنان را در 
حرفه هایی که مستلزم مراقبت از دیگرانند، تدریس، 
فروش و مدیریت موفق تر می سازد. انسان هایی که 
در شناخت عواطف دیگران مهارت دارند به راحتی  
و گاهی بدون دیدن چهره  طرف مقابل مثاًل از پشت 
تلفن قادرند حال��ت روحی دیگران را حدس بزنند. 
ش��ناخت عوطف دیگران به ویژه در روابط بین 
زوجین اهمیت دارد. تا هنگامی که انسان در این کشور 
کویری که زمان و زندگی نام گرفته زندگی می کند، 
تنهایی و انزوایش نیز پابرجاست. پس به 2 دلیل مهم 
باید توانایی شناخت عواطف دیگران را در خود باال  
ببریم: اول اینکه چون ما هرگز نمی توانیم مس��تقیمًا 
وارد تجربه دیگران شویم، هیچ گاه نمی توانیم کاماًل 
بدانیم که طرف مقابل ما چه چیزی را می خواهد به 
ما برساند. وقتی پی می بریم که هر قدر تالش کنیم 
نمی توانیم چنان با هوش یا حساس باشیم که بفهمیم 
دیگری چه تجربه ای می کند، احساس گناه می تواند 

ما را یاری دهد که از روی اصالت، متواضع باش��یم. 
در این بین هر چقدر قدرت و مهارت ش��ناخت 
و عواطف دیگران در ما باال تر باشد بیشتر می توانیم 
در دنیای خصوصی و گاهی درد دیگران سهیم شویم 
و تنهایی و انزوای آنها را کم کنیم. دوم اینکه »زبان« 
نم��ی تواند تجربه را به خوبی منتقل کند زیرا تجربه 
نهفته در دل تجارب عمیق انسانی غنی تر از آن است 
که کلمات توان بازگو کردن آنها را داش��ته باش��ند...
5- برقراری رابطه با دیگران: بخش عمده ای 
از هنر برق��راری ارتب��اط، مهارت کنت��رل عواطف 
در دیگران اس��ت. افرادی ک��ه در این زمینه مهارت 
دارند، به خوبی و عمیقاً به دیگران گوش می دهند، 
دیگران را می پذیرند و دست به قضاوت نمی زنند، 
در دیگران احس��اس ارزش و عزت تولید می کنند 
نه احس��اس گناه و در هر آنچ��ه که به کنش متقابل 
آرام با دیگران  بازمی گردد به خوبی عمل می کنند. 
آن��ان س��تاره های اجتماعی بوده س��تاره هایی 
که حتی در روز نیز درخش��ان هس��تند! البته افراد از 
نظ��ر توانایی های خود در ه��ر یک از این حیطه ها 
با یکدیگ��ر تفاوت دارند و ممکن اس��ت بعضی از 
ما مث��اًل در کنار آمدن ب��ا اضطراب های خود کاماًل 
موفق باشیم اما در تسکین دادن ناآرامی های دیگران 
چندان کارآمد نباش��یم. بدون ش��ک زیر بنای اصلی 
سطح توانایی ما، زیس��تی و عصبی است اما مغز به 
طرز چشمگیری شکل پذیر است و همواره در حال 
یادگیری. سس��تی اف��راد را در مهارت های عاطفی 
می توان جبران کرد، هر کدام از این حیطه ها تا حد 
زیادی نش��انگر مجموعه ای از عادات و واکنش ها 
است که با تالش صحیح می توان آنها را بهبود بخشید.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3دوشنبه 17 اسفند ماه 1388 / 21 ربیع االول 1431 Monday 8 March 2010

پرسش



1( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: رسید بانکی ماشین شده وجه نقد به شماره حساب 2521145221 بانک ملت شعبه امام 
حسین )ع( شهرکرد و یا ضمانتنامه بانکی معتبر »مدت اعتبار 3 ماه و سه ماه دیگر قابل تمدید باشد« و از طرفی ارائه چکهای جاری 

اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر خارج از دو حالت فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.
2( محل دریافت اسناد مناقصه: شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، شرک آب و فاضالب روستائی، امور پیمانها

بدیهی است: واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 2175211502003 سیبا نزد بانک ملی زمان دریافت اسناد الزامی می باشد )قبل از 
واریز مبلغ ارائه معرفی نامه کتبی برای نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت شرکت و تصویر یک نسخه قرارداد به میزان مبلغ 

برآورد و موضوع این مناقصه الزامی می باشد.(
3( محل تحویل پاکات پیشنهادی: شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب و فاضالب روستائی، امور پیمانها

4( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت 88/12/24
5( مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز شنبه مورخ 89/1/14

6( زمان بازگشایی پیشنهادات: رأس ساعت 8/30 صبح مورخ 89/1/15 در محل شرکت می باشد و حضور نماینده پیمانکار با در 
دست داشتن معرفی نامه در جلسه بازگشائی پاکتهای مالی بالمانع می باشد.

7( هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8( امضا و مهر کلیه اسناد مناقصه الزامی بوده و به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا پاکتهای 
الف و ب و ج بصورت دربسته در یک پاکت دیگر قرار گرفته و پس از الک و مهر شدن همراه قید نام شرکت و پروژه مربوط 

روی آن تحویل گردد.
9( پیشنهاد دهندگان می بایست آگهی روزنامه ممهور به مهر شرکت و امضای مجاز و تصاویر برگه رتبه بندی در رشته تأسیسات 
و تجهیزات پایه حداقل پنج از معاونت امور عمرانی استاندار، آخرین تغییرات، اساسنامه شرکت، وکالت نامه محضری برای وکیل 
قانونی و دو طرف کارت ملی مدیر عامل امضاءکنندگان مجاز را برابر اصل کرده به همراه اسناد مناقصه و فرم رضایت نامه از 

کارفرمایان قبلی را در پاکت )ب( ارائه نماید.
10( کلیه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه اعم از برگ پیشنهاد قیمت، نقشه ها و برآوردها می بایست براساس آگهی تغییرات 
و اساسنامه شرکت توسط صاحبان امضا تعهدآور و یا وکیل قانونی و رسمی ایشان مهر و امضا گردیده و در پاکات مربوطه ارائه 

گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت عینًا عودت خواهد شد.
11( مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.

 iets.mporg.ir یا  WWW.abfar-chb.ir سایت مناقصات به آدرس

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستائی استان چهار محال و بختیاری 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 188/4162

»آب مایه حیات است در مصرف آن صرفه جویی کنیم«

محل اجراءموضوع مناقصه
مدت اجراء 

به ماه
صالحیت  کد 

مورد نیاز
محاسبه  نحوه 

براساس
مبلغ برآورد 

به ریال

مبلغ 

ضمانت نامه 

شرکت در  مناقصه

تهیه و اجرای خط انتقال به طول 
5100 متر که 1400 متر آن با لوله 
پلی اتیلن به قطر 90 ده اتمسفر 
و 3700 متر دیگر با لوله فلزی با 
قطر 2 و 3 و 4 و 6 اینچ از مخزن 
1000 تا روستاهای دهنو و شانجف 

و گنداب

شهرستان 
لردگان 
مجتمع 
پشتکوه 

فالرد

6 ماه

رشته 
تأسیسات 
و تجهیزات 
حداقل پایه 5

فهرست بهاء 
انتقال و توزیع 

آب روستائی و 
راه و باند سال 

1388

1/206/129/48610/000/000

شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد قسمتی از پروژه آبرسانی روستائی را با 
مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان:
آلودگی اصفهان برازنده پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران نیست

مشارکت ژاپني ها در طرحهاي 
جنگلداري  چهارمحال و بختیاري

    ناهید شفیعی 
 »زیبنده الگوی فرهن��گ و تمدن ایران 
نیس��ت هوایی 7 برابر استاندارد، آلوده داشته 
باش��د؛ ب��ا بحرانی تری��ن س��فره های آب 
زیرزمینی، س��رانه 2 صدم درصدی جنگل، 
خس��ارت 8 هزار میلی��ارد تومانی تخریب 
منابع طبیعی در هر س��ال و سرانجام شهری 
که به زاینده رود 346 برابر، ذرات معلق اضافه 
می کنند.« در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، 
مدیرکل منابع طبیعی اس��تان اصفهان آمار و 
ارقام هش��دار دهنده ای اعالم کرد که تأکید 
داشت: همگی برگرفته از تحقیقات و مقاالت 

علمی دنشگاهی با منابع معتبر هستند.
فیض اهلل رهنما با اس��تناد به پژوهش ها 
و تحقیقات منابع طبیعی دانشگاههای صنعتی 
اصفهان، تهران، شهرک علمی تحقیقاتی دیگر 
استان و کشور گفت: از 9 میلیون و 600 هزار 
هکتار عرصه منابع طبیعی استان اصفهان 110 
هزار هکت��ار جنگل، بیش از 6 میلیون هکتار 
مرتع و 3 میلیون و 200 هزار هکتار بیابان است.

سرانه 2 صدم درصدی جنگل؛ 
بحران زیست محیطی اصفهان

وی با اعالم این که در جهان 26 درصد 
سطح خشکی ها را جنگل پوشانده، گفت: در 
کش��ور این عدد به 7 و اصفهان 0/9 درصد 
می رسد. این موجب می شود فاصله سرانه 
جنگل ه��ر اصفهانی 2 صدم درصد باش��د 
که در مقایس��ه با رقم 6/2 درصدی کشور و 

جهان بس��یار نامناسب و ناچیز است. رهنما 
از اج��رای 2 هزار و 358 پروژه منابع طبیعی 
در س��ال 88 خبر داد و گف��ت: 20 درصد از 
اعتبار 14 میلی��ارد و 600 میلیون تومانی این 
طرحها صرف فعالیت ه��ای ترویجی مانند 
تهیه و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی و 
برگزاری کارگاههای آموزشی برای دهیاران، 
بهره برداران و روحانیون و دانش آموزان شده 
اس��ت. مدیرکل منابع طبیعی استان، با اشاره 
به ایج��اد 17 کیلومتر کمربند حفاظتی برای 
تفکیک اراضی ملی اس��تان گفت: از ابتدای 
سال، سند نزدیک به 15 هزار هکتار از اراضی 
و عرصه های ملی اصفهان به نام دولت اخذ 
ش��ده، همچنین در زمینه واگذاری زمین به 
امور اراضی برای ایجاد اش��تغال، کشاورزی، 
خدم��ات و صنع��ت 2 هزار هکت��ار زمین 
استعدادیابی و به متقاضیان واگذار شد. وی در 
ادامه از خلع ید 9 هزار و 558 هکتار عرصه 
مل��ی در تصرف متجاوزان، خبر داد و گفت: 
یگان های حفاظت از منابع طبیعی نیز عملکرد 
قابل قبولی داشته و به 30 هزار استعالم پاسخ 
داده اند. رهنم��ا 15 درصد پروژه های منابع 
طبیعی در سال جاری را سازه ای دانست که 
در 60 هزار هکتار اجرا ش��ده اند. وی گفت: 
مهمترین نتیجه این پروژه ها کنترل روان آب 
و سیالب و ظرفیت سازی برای جمع آوری 
28 میلیون مترمکع��ب روان آب و 3 میلیون 

مترمکعب رسوب بوده است.

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از مش��ارکت و س��رمایه گذاری محققان 
و پژوهش��گران ژاپنی در طرحهای جنگلداری این اس��تان خب��ر داد. رجبعلی 
صادقی به مناس��بت روز درختکاری در گفتگو با زاینده رود افزود: محققان و 
پژوهش��گران ژاپنی در زمینه اقتصادی کردن جنگل و مش��ارکت دادن مردم در 
ام��ر جنگلداری در این منطقه فعالیت خواهند ک��رد. به گفته وی، این محققان 
و پژوهش��گران بین المللی در بخش جنگل های بازفت شهرس��تان کوهرنگ 
تحقیق��ات و پژوهش ه��ای خود را در زمینه حفظ جن��گل و جنگلداری آغاز 
می کنن��د. وی همچنی��ن به طرحهای غنی س��ازی جنگله��ا در چهارمحال و 
بختیاری اش��اره کرد و گفت: با گازرس��انی به روس��تاهای حاش��یه جنگلها و 
همچنین برخورداری 70 درصدی مردم استان از گاز، وابستگی به منابع جنگلی 

در این استان روبه کاهش است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به مصوبه دولت ب��رای اجرای باغات در 
اراضی ش��یب دار استان اش��اره کرد و گفت: در این زمینه گامهای مهمی برای 
اجرای طرح توس��عه باغات در اراضی ش��یب دار به منظور توسعه اقتصادی و 
جلوگیری از فرس��ایش برداش��ته شده اس��ت. صادقی اجرای طرح آبخیزداری 
در چهارمح��ال و بختی��اری را مهم تلقی کرد و گف��ت: در این زمینه با حضور 
اس��تانهای پایین دست سدها و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز نشست های 
مهمی برگزار شد و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز بر امر آبخیزداری تأکید 

کردند. 
ب��ه گفته وی، دولت ب��رای اجرای طرحهای آبخی��زداری در چهارمحال و 
بختی��اری به صورت س��نواتی 50 میلیارد ریال اختص��اص خواهد داد چرا که 
باید به آبخیزداری در این اس��تان نگاه ملی ش��ود. وی یادآور ش��د: در بحث 
آبخیزداری در حوضه کارون بزرگ گامهای مثبت و قابل قبولی برداش��ته شده 
و برای آبخیزداری در حوضه زاینده رود نیز نشس��ت های مشترکی با حضور 

استاندار اصفهان برگزار شده است.

    اصفهان
    خبرنگار زاینده رود

قائم مقام نهضت س��وادآموزی کشور جشن های شکرگزاری باسوادی را 
از خودکفایی گندم مهمتر خواند و اعالم کرد: بسیاری از شهرها و روستاهای 

استان اصفهان به شاخص باسوادی رسیده اند.
علی وطنی در جشن شکرگزاری مرحله اول باسوادی 8 شهرستان، 4 شهر 
و 67 روستای استان اصفهان گفت: برای اینکه تا سال 1404 کشوری توسعه یافته 
و قدرت برتر منطقه شویم باید شاخص هایی که در استان اصفهان اتفاق افتاده 
عمومی ش��وند. وی امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی، وضعیت بهداشت 
و درمان و ارتباطات و... را از جمله ش��اخص های توس��عه یافتگی برشمرد و 
گفت: وقتی درباره نیروی انس��انی کشوری صحبت می شود سطح تحصیالت 
و س��واد آنها به عنوان مالک و معیار مهم توس��عه در نظر گرفته می شود یعنی 
اینکه چند درصد افراد دوره های کارشناس��ی ارشد، کارشناسی و متوسطه را 

گذرانده اند.
اصفهان جزء استان های باسواد کشور است

وطنی بر لزوم توجه به شاخص های توسعه، تأکید کرد و گفت: با حرف زدن 
کاری از پیش نمی رود بلکه باید تالش کنیم به عدد قابل قبولی در ش��اخص 
سطح تحصیالت و سواد در جامعه برسیم. او با اشاره به رویکرد وزیر آموزش و 
پرورش به دوره ابتدایی و متوسطه گفت: نخستین اقدام برای ساماندهی، ایجاد 
یک معاونت جداگانه برای ابتدایی و متوسطه بود که امیدواریم با دستاوردهای 
عملی نتیجه دهد. قائم مقام نهضت سوادآموزی کشور، اصفهان را در بسیاری 
از ش��اخص ها پیش گام توس��عه یافتگی نامید و گفت: همان گونه که قانون 
برنامه چهارم الزام به سوادآموزی گروه سنی زیر 30 سال دارد، اصفهان در این 
گروه جزء اس��تان های باسواد کشور اس��ت با این وجود انتظارات مقام معظم 
رهبری، دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی فراتر از این است، وی یادآورر 
ش��د برنامه پنجم توس��عه، نهضت س��وادآموزی را ملزم به تحت پوشش قرار 
دادن گروه س��نی باالی 50 س��ال کرده که این کار خوشبختانه در استان انجام 
می شود و در بسیاری از روستاها، شهرها و شهرستانهای اصفهان محقق شده 

اما تا حصول اطمینان کامل هنوز اعالم رسمی نشده است.
15 هزار روستای ایران جشن باسوادی گرفته اند

وطن��ی گف��ت: اصفه��ان در برنام��ه چه��ارم توس��عه و دوره ه��ای اول 
س��وادآموزی، مقدماتی و تکمیلی 145 درصد بیش��تر از برنامه کار کرده و این 

شرایط زیرساختهای پیشرفت در برنامه پنجم را فراهم می سازد.
وی با بیان اینکه ش��اخص سواد اصفهانی ها در گروه سنی 10 تا 49 سال 
خوب است، گفت: اول انقالب که نیاز به امنیت بود سپاه پاسداران تشکیل شد 
سپس برای آبادانی روستاها و آموزش عقب ماندگان و بازماندگان از تحصیل 

جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی کار خود را آغاز کردند.
به گفته قائم مقام نهضت س��وادآموزی کشور قبل از انقالب 52/5 درصد 
از جمعیت ایران بی س��واد بودند و اکنون در بیش از 15 هزار روس��تا جش��ن 

باسوادی برگزار شده است.
با وجود فراهم بودن زیرس��اختها و موفقیت هایی که اصفهان در مبارزه با 
بی س��وادی به دست آورده، وطنی اعالم اس��امی شهرستانها و شهرهای دیگر 
اس��تان را تا زمان محکم ش��دن مس��تندات عقب انداخت و گف��ت: وقتی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی موضوع جشن های شکرگزاری مطرح شد اعضا 

نظرشان این بود که این جشن ها از خودکفایی گندم مهمتر هستند.

ترافیک، بزرگترین معضل امروز اصفهان

    امیدرضا نساج پور
کری��م نص��ر اصفهانی در نشس��ت 
اعضای ش��ورای ش��هر ضمن تشکر از 
اقدامات ش��هرداری برای تزئین شهر و 
ارائه خدمات ویژه به مس��افران نوروزی 
به 23 هزار ش��هید استان اش��اره کرد و 
گفت: بای��د در زمینه ه��ای فرهنگی به 
صورت ویژه ای از شهدا نیز یاد شود تا 

مردم همواره به یاد این عزیزان باشند.
وی همچنین ترافیک مرکز ش��هر در 
این ایام را بیش از حد دانست و خواستار 
اطالع رس��انی بیش��تر به ش��هروندان به 
خص��وص از طری��ق رادی��و و فرهنگ 
س��ازی بیش��تر برای اس��تفاده از وسایل 
نقلی��ه عمومی ش��د. این عضو ش��ورای 
شهر به چهارش��نبه آخر سال و اتفاقات 
آن نی��ز اش��اره ای کرد و گف��ت: باید با
 برنامه ریزی مش��خص و اطالع رس��انی 
صحیح س��عی ش��ود تا ح��د ممکن از 
آس��یب های اجتماع��ی آن جلوگی��ری 

شود.
نایب رئیس ش��ورا نیز از شهروندان 
خواست همراه با ش��هرداری در کاشت 
درخ��ت در منازل خود و حتی در مقابل 
خانه هایشان کوشا باشند و در این راستا 
شهرداری ها نیز نهالهایی در اختیار مردم 

قرار خواهند داد.
داوودی امس��ال را س��ال وی��ژه ای 
ب��رای پایتخ��ت فرهنگ و تم��دن ایران 

اس��المی عنوان کرد و افزود: وظیفه همه 
مس��ئوالن استان در قبال این شعار بسیار 
سنگین تر شده و خدماتی بیش از پیش 
باید به شهروندان و مس��افران نوروزی 

ارائه شود. 
وی در این راس��تا خواستار اجرای 
تئاتره��ای مختلف در س��طح اس��تان و 
اج��رای برنامه های متن��وع در مجموعه 
باغ نور برای اوقات فراغت ش��هروندان، 
ایج��اد بازارچه های صنایع دس��تی در 
محل های اسکان مس��افران نوروزی و 
افزایش ایستگاه های دوچرخه و اطالع رسانی 
مناسب برای استفاده شهروندان اصفهانی 
شد. نایب رئیس شورا با اشاره به افزایش 
خودرو و ترافیک در ش��هر گفت: ش��هر 
اصفهان نیاز به یک طرح جامع ترافیکی 
دارد و بای��د با آینده نگری در این زمینه 

در رفع آن بکوشیم. 
در این راس��تا وی خواستار اقدامات 
و آزادس��ازی های الزم ب��رای رین��گ 

چهارم استان شد.
وی در پایان به حل ش��دن مس��أله 
جه��ان نما اش��اره کرد و گف��ت: گروه 
اعزامی یونسکو پس از بازدید از مراحل 
تخریب طبق��ه 11 ارگ جهان نما مدت 
مورد نیاز برای تخ��رب کامل این طبقه 

را پذیرفتند.
علیرضا نصر نیز به حل شدن مشکل 
کمی سرویس های بهداشتی در پارک ها 

اش��اره کرد و افزود: متأسفانه این مورد 
در محل های پرتردد ش��هر نادیده گرفته 
ش��ده و مردم را با مشکل مواجه ساخته 
ک��ه باید ب��ا ایجاد مکانهایی ب��ه رفع آن 

پرداخت.
وی وج��ود س��گ های ولگ��رد در 
بعضی مناطق اس��تان را شایسته اصفهان 
ندانس��ت و گفت: باید هر چه س��ریعتر 
اقدامات الزم جهت ش��کار این سگ ها 
که موجب تهدیدهای بهداشتی و رعب 

و وحشت شهروندان شده انجام گیرد. 
مهندس حاج رس��ولیها با اش��اره به 
اینکه استان اصفهان ظرفیت پاسخگویی 
ب��ه حم��ل و نق��ل ش��هروندان را دارد 
خواستار فرهنگ سازی های الزم در این 
زمینه ش��د و افزود: در طول 24 ساعت 
بیش از 20 میلی��ون خدمات مختلف به 

شهروندان ارائه می شود.
وی همچنین وظیفه شهردار پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اس��المی را بسیار 
س��نگین تر از قبل دانست و حفاظت و 
احیای آثار تاریخی اس��تان را از مباحث 
مهم اس��تان عنوان کرد و افزود: اقدامات 
مناس��بی در این زمین��ه از جمله احیای 
می��دان عتی��ق و س��اخت بدنه ش��رقی 

چهارباغ در حال انجام است. 
وی از یک طرح 5 ساله برای انتقال 
ساختمان های اطراف میدان نقش جهان 

به ویژه استانداری خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي
 چهارمحال و بختیاري تأکید کرد:

ایجاد سدهاي مخزني براي جبران کمبود 
بارش در چهارمحال و بختیاري

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختیاری بر ایجاد سدهای مخزنی و استفاده 
اصول��ی و بهینه از آب به عنوان راهکار اصلی 
جبران کمبود ریزش های جوی در این استان 
تأکید کرد. فرج اهلل صیادی در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: امروزه آب از حیاتی ترین منابع 
در امر توسعه پایدار در سراسر جهان مطرح و 
به عنوان یکی از چالشی ترین مسائل در ابعاد 
زندگی انسان محسوب می ش��ود. وی تغییر 
ش��رایط اقلیمی را از معضالت کنونی جوامع 
بشری و تهدیدی برای سیاره زمین دانست و 
افزود: چهارمحال و بختیاری به دلیل بروز پدیده 
خشکسالی اخیر و همچنین تغییر نوع بارش 
از برف به باران به واسطه تغییر شرایط اقلیمی 
در نتیجه گرم تر شدن هوا، شاهد کاهش شدید 
مناب��ع آب به تبعیت از آن ب��روز چالش های 
اساس��ی در آینده ای نه چندان دور می ش��ود. 
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختی��اری تصریح کرد: افزای��ش دمای کره 
زمین س��بب ظهور و بروز تغییرات وس��یعی 
در طبقه بندی و مرزبندی اقالیم مختلف زمین 
شده که در نتیجه بروز تغییرات زمانی و مکانی 
بارش ها و توفان ها را موجب شده است. وی 
به خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی بر سطح 
کره زمین اش��اره کرد و گف��ت: با افزایش دما 
پتانسیل تبخیر و تعرق افزایش یافته و دبی اوج 
هیدروگراف سامانه روان آب از بهار به سمت 
زمستان تغییر شیب می دهد. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
اث��رات تغییرات اقلیم در منابع آب، آب و هوا 
و اقلی��م تأثیر عمیقی بر زندگی انس��ان ها در 
کره زمی��ن دارد در حقیقت آب و هوا و اقلیم  
بخشی از زندگی روزمره بشر بوده که در کنترل 
سالمتی، تولیدات مواد غذایی و بهبود زندگی 
بش��ر نقش مهمی را ایفا می کند. وی با تأکید 
بر اینکه تغییر اقلیم در سراسر جهان در کشور 
ایران و به ویژه اس��تان چهارمحال و بختیاری 
شدت بیشتری دارد، افزود: با توجه به اطالعات 
به ثبت رسیده بارش های جوی در سال جاری 
در این استان نسبت به سال گذشته 100 درصد 
افزایش داشته است و تغییرات در الگوی بارش 
به میزان بارش باعث ایجاد تغییراتی در سیستم 
منابع آب منطقه می ش��ود که این امر اهمیت 

اعمال مدیریتی کارآمد و بهره برداری بهینه از 
منابع در دسترس را دوچندان می کند. صیادی 
به مهمترین علل ایجاد تغییرات در پدیده اقلیم 
اشاره کرد و گفت: تخریب الیه اوزن، افزایش 
درجه حرارت زمین، اثرات گازهای گلخانه ای، 
تولید ذرات معلق و تغییر در ضریب انعکاس 
زمین از جمله مهمترین این دالیل است. وی با 
بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یک درصد 
از مس��احت کل کشور را تش��کیل می دهد، 
اف��زود:  این اس��تان 10 درص��د از بارش های 
کشور را به همراه دو آبخیز مهم و اصلی شامل 
زیرحوضه های کارون و زاینده رود دارا است اما 
با این وجود مردم برخی مناطق آن هم اکنون با 
مش��کل جدی کم آبی مواجه  هستند. به گفته 
صی��ادی، اگر چه از چهارمحال و بختیاری در 
ظاهر به عنوان یک اس��تان آبخیز و برخوردار 
از مناب��ع آبی سرش��ار ن��ام برده می ش��ود اما 
برخالف ظاهر این اس��تان مشکالت کم آبی 
بس��یاری داشته و خسارات زیادی را از پدیده 
خشکس��الی متحمل شده اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
بر ضرورت اعم��ال برنامه ریزی های اصولی 
و مدیریت��ی کارآمد تأکید کرد و گفت: این در 
حالی اس��ت که می توان ب��ا اعمال روش های 
مدیریتی صحیح و توانمند و همچنین با ارائه 
راهکارهای اصولی و الگوهای علمی قسمتی 
از کمبود بارش را جبران ک��رد. وی ادامه داد: 
بر همین اساس ایجاد سدهای مخزنی، اعمال 
مدیریت و استفاده اصولی و بهینه از آب برای 
ارائه خدمات بهتر به مردم استان در دستور کار 

سازمان قرار گرفته است.

شهرکرد اصفهان اصفهان

اصفهاناصفهان

شهرکرد

10 نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 
درچهارمحال و بختیاري گشایش یافت 

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

معاون س��ازمان بازرگان��ی چهارمحال و بختیاری گفت: 10 نمایش��گاه و 
فروشگاه عرضه مستقیم کاالهای اساسی با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها 
و کمک به خرید نوروزی مردم در مراکز شهرس��تانهای هفتگانه و ش��هرهای 
بزرگ این اس��تان گش��ایش یافت. رحمت اهلل صفری در گفتگو با زاینده رود 
افزود: این تعداد نمایش��گاه در قالب 540 غرف��ه با نظارت مجامع امور صنفی 
س��ازمان، کار توزیع مواد غذایی، شوینده، البسه و کفش را بر عهده دارند. وی 
از توزیع گوش��ت س��فید و قرمز با نرخ مصوب دولتی در نمایش��گاه های 
یاد ش��ده خبر داد و گفت: با تدابیر اندیش��یده ش��ده در ایام تعطیالت نوروز، 
کمبود مواد پروتئینی در بازار استان وجود نخواهد داشت. وی قیمت کاالها در 
نمایش��گاه های دایر ش��ده را 10 الی 30 درصد کمتر از قیمت بازار اعالم کرد 
وگفت: نیروهای بازرسی س��ازمان بازرگانی برای کنترل و نظارت بر قیمت و 

کیفیت کاالها در این نمایشگاه ها مستقر خواهند بود. 

قائم مقام نهضت سوادآموزی کشور در 
جشن باسوادی اصفهانی ها:

شهر ها و روستاهای اصفهان 
به شاخص با سوادی رسیده اند
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شهرستانها



حوادث
کشف بیش از 14 کیلو مواد افیونی در فارسان

دستگیری سارق و کشف 13 فقره سرقت 
احشام در شهرکرد

حادثه رانندگی در شهرکرد 
یک کشته به دنبال داشت

پس از وصول اخبار و اطالعات رسیده مبنی 
بر اینکه فردی در این شهرس��تان اقدام به تهیه و 
توزیع مواد مخدر می کند موضوع در دستور کار 

مأموران قرار گرفت.
به گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در ادامه 
مأموران این شهرس��تان با همکاری پلیس مبارزه 
ب��ا مواد مخدر فرماندهی انتظامی اس��تان پس از 
س��اعتها کار اطالعاتی و پلیس��ی من��زل متهم را 
شناس��ایی و در بازرسی به عمل آمده، مقدار 14 
کیل��و و 800 گرم مواد مخ��در از نوع تریاک که 
به طرز ماهرانه ای جاس��ازی شده بود را کشف 

و ضبط کردند.

مأموران اداره مبارزه با س��رقت پلیس آگاهی 
فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان پس از س��اعتها کار 
اطالعات��ی و پلیس��ی موفق ش��دند یک س��ارق 
حرفه ای احش��ام را شناس��ایی و دس��تگیر کنند. 
س��ارق که دارای سابقه س��رقت است در یکی از 
استانهای همجوار ساکن بوده و در اعترافات خود 
پرده از 13 فقره سرقت برداشت و اعتراف کرد که 

تاکنون 74 رأس احشام را به سرقت برده است.
به گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی استان چهارمحال و بختیاری احشام کشف 
شده به صاحبانشان مسترد شد و متهم پس از تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شد.

در ش��هرکرد، بر اث��ر برخورد یک دس��تگاه 
خ��ودروی پیکان با عابر پیاده که خانم 70 س��اله 

بود، وی به شدت دچار جراحت شد.
این گزارش حاکی اس��ت، ف��رد صدمه دیده 
توس��ط مأموران اورژانس و نیروهای امدادی، به 

بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.
متأسفانه ش��دت جراحات وارده به فرد عابر 
به حدی بود که تالش پزش��کان برای درمان وی 

مؤثر واقع نشد و او جان خود را از دست داد.
ش��ایان ذکر اس��ت، علت وقوع این حادثه، 

توسط کارشناسان در دست بررسی است. 

جدول
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افقی:
1 – افزون خواه – کش��تی مخصوص آذربایجان 

      غربی 
2 – آغشته – مردانه نیست – مردان خدا

3 – وحشی – مرزبان – بیعانه – بوی رطوبت 
4 – نی هندی – شکم پرست – جد

5 – پایان کار – به معنی خواهر - همه س��ینماها 
      دارند

6 – تبتی ها این آیین را دارند – مته درون آن نهند 
      و سوراخ کنند – جانور پوست قیمتی دریایی 

7 – حرف ندا – قافله – شادمانی 
8 – آوا – مرکز این کش��ور شهر کپنهاگ است – 

      ظلمت شکن 
9 – کفش پاشنه بلند – پایتخت کشور کوبا – چه 

      شد؟
10 – پدر خودمانی- هیچکس بدون آن نیس��ت – 

        مقصود 
11 – اقیانوس ساکت – سراینده – سفره اسب 

12 – ناپدری – وسیله پرواز پرنده – شغل وکیل 
13 – بله خارجی – س��یاره مریخ – همین – آزاده 

        کربال 
14 – کتاب ش��اتو بریان – تیم فوتبال فرانس��ه – 

        آب ورزی 
15 – انزجار و نفرت داشتن – تردست.

عمودی:
1 – مأم��ور حفاظ��ت ندامتگاه و رمان ماکس��یم 

      گورکی – پیدا کننده کار 
2 – خاطر – آشکار – موجب رضای خداست 

3 – آس��یب و صدم��ه – قاصد س��لیمان – خان 
      سابق ده – نیمه آزاد 

4 – رشته ای در قایقرانی – قهرمانی در شاهنامه – از    
     شما دور باد

5 – شکس��ت افتضاح آمیز دشمن – فرهیخته – 
      ربیع

6 – رس��ن و فیلم آلفرد هیچکاک – زنگ کاروان – 
      مخترع قند 

7 – وسط – معکوس و برعکس – دردها 
8 – تیشه ور – بدون ممانعت – یار عدس

9 – کجاوه – س��ریال فرانسوی با بازی روژه هانن – 
      نیمه رعیت 

10 – میهمان س��رزمین عجایب – دس��ت آموز- 
        شریک مال مردم

11 – س��رخاره – قرص آرام بخش – مهر قبولی 
       زدن 

12 – خشک مزاج – میهمانی – نشاسته 
13 – م��ردود – درختی چت��ری – تبری که آن را 

        بر عکس نهاده اند – روز نیست 
14 – مرکز کشور فیلیپین – نمای ظاهری ساختمان – 

       خضاب 
15 – زبانی ش��یرین در دنیا – لق��ب آدم وراج در 

        اصطالح عام.
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بوی بی سامانی از دکان عطاری

ارزیابی عملکرد عطاری های موجود در سطح جامعه 

آسیب شناسی و ضرورت ساماندهی عطاری های سطح کشور

چرا مردم به عطاری ها مراجعه می کنند؟

سازمان بهداشت جهاني از کاهش موارد 
آنفلوانزاي نوع A در جهان خبر داد

   مهدی فضیلت
مشک آن اس��ت که خود ببوید/ نه آنکه عطار 

بگوید
هنگام��ی که نام عطار و عطاری به ذهن متواتر 
می ش��ود، بی شک برای خیلی ها، بیت فوق به یاد 

می آید. 
اگر از معنای کنای��ی بیت مبنی بر عمل گرایی 
و کارآمدی و اثبات اصالت توس��ط خود ش��خص 
یا جن��س، بگذریم این بیت اش��اره ای تاریخی به 
تعریف و تمجید کس��به در هر صنفی برای فروش 
اجن��اس خ��ود دارد و هم��ان مصداق: چه کس��ی 
می گوید ماست من ترش است را شامل می شود و 
نیز اشاره ای رفتارشناسی به برخورد عطاران دارد، 
زیرا زمانی که برای گرفتن دارو یا ادویه و جنس��ی 
به اکثر عطاران مراجعه می کنید، از س��ایر اجناس 
جدی��د خود و دس��ت چین بودن آنه��ا می گویند 
و بازارگرم��ی می کنند: ع��رق چهل گیاه اعالء هم 
دارم که دوای همه دردهاس��ت، گل گاو زبون تازه 

هم برام رس��یده! این نمونه ای از همان رفتار ذکر 
ش��ده است، همچنین اکثر عطاران در زمان مراجعه 
مشتری از بالیا و مضرات داروهای شیمیایی سخن 
گفته و پزشکان را به گرفتن مبالغ گزاف از بیماران 
و در عوض عدم کارایی محکوم می کنند. به هر حال 
از قدیمی ترین مشاغل س��نتی باقیمانده در جامعه 
که با وجود تمام پیشرفتهای علمی، مهجور و کساد 

نمانده همین حرفه عطاری است.
عطاران در گذش��ته قراردادی اخالقی با طبیبان 
ش��هر و محل خود داشتند که به جز عطر و ادویه، 

بدون نسخه و کتابت، جنسی به مردم ندهند. 
چیزی که متأس��فانه در حال حاضر و در عصر 
م��درن ن��ه در داروخانه های ما وج��ود دارد و نه 
در عطاری ها و مس��ئوالن این دو واحد به س��بب 
درآمدزای��ی و برپایه آش��نایی، خویش��اوندی و یا 
اصرار بیمار، بدون نس��خه انواع دارو را در اختیار 
وی ق��رار می دهند ک��ه به به وج��ود آمدن پدیده 

زیانبار مصرف خودسرانه دارو کمک کرده است.

از عطارهای دارای مغازه و تابلو که بگذریم دو 
دس��ته عطار دیگر نیز در س��طح جامعه وجود دارد 
ک��ه با انگیزه های ثواب و ناصواب و با مقاصد خیر 
و یا س��ودجویانه به کار می پردازند که می توان به 
آنه��ا عطاران زیرزمینی! گفت. این عده به س��اختن 
داروهای ترکیب��ی و یا »م��ن درآوردی« پرداخته و 
ب��ا ترکی��ب داروهای گیاه��ی و ش��یمیایی و یافتن 
مش��تری های خاص به کس��ب و کار می پردازند. 
آن��ان در اطراف مطب پزش��کان پرس��ه می زنند و 
از صداق��ت و ی��ا ناامیدی بیماران اس��تفاده کرده و 
داروهای خود را به اصطالح به ناف آنها می بندند. 
برخی دیگر که ج��ای ثابت اما به صورت مخفی و 
خانگی دارند، خود معتقد هستند که داروهایشان اثربخش 
و معجزه آس��ا بوده و از س��ر خیر ای��ن کار را انجام 

می دهن��د و گاهی دعا و یا س��رکتابی را نیز همراه 
دارو برای مش��تری حواله کرده و برحسب انصاف 
وجوهات��ی دریافت می کنن��د. البته این دو دس��ته 
معموالً مدعی درس��ت کردن نوعی خاص از دارو، 
مث��اًل ترک اعتیاد یا داروی ریزش مو و... هس��تند و 
برخی اوقات با استفاده از مسکن های مخدر و شبه 
مخدر قوی، این ابهام را به بیمار می دهند که داروها 
مؤثر افتاده است و بیمار ناآگاه نمی داند که درمان آن 
موقتی و چندماهه خواهد بود، سپس این عطاران در 
تماس های بعدی وجوه بیشتری را طلب می کنند و 
پ��س از مدتی ارتباط خود را با بیمار قطع یا او را از 

هر نوع درمان ناامید می کنند!
نوع ش��رافت مندانه عطاری های موجود نیز در 
دو نوع س��نتی و دارای سابقه و عطاری های مدرن 

تقسیم می شود که باز به انواع مجوزدار و بی مجوز 
تقسیم می ش��وند، برخی عطاری ها از قدیم وجود 
داش��ته اند و ناگفته نماند که بس��یاری از آنها نیز به 
حسن شهرت رس��یده و نسل اندر نس��ل با تجربه 
به کار ادامه می دهند و برحس��ب فش��ار شهرداری 
نیز احتماالً پروانه کس��بی گرفته ان��د و در این نوع 
عطاری های س��نتی، قیمت گ��ذاری خاصی وجود 
ندارد و انصاف و س��لیقه حکم می کند، چون اکثر 
داروها تعرفه مش��خص ندارد و بر اثر کیفیت و نوع 
عرضه )وزنی، عددی، لیتری، شیشه ای( بوده و نمی تواند 

نرخ ثابت و تعیین شده داشته باشد. 
لذا این عطاری های س��نتی احتماالً دارای سود 
ف��راوان بوده چرا ک��ه خود نیز زحمت��ی برای تهیه 
دارو نمی کش��ند و اصوالً از روس��تائیان در مناطق 

مختلف ب��رای خرید مواد اولی��ه و گیاهان دارویی 
اس��تفاده کرده و پول ناچیزی به آنه��ا می پردازند. 
ام��ا در عطاری های مدرن که با قفس��ه بندی های 
شیک، تبلیغات گس��ترده و بسته بندی های شکیل 
همراه است، مشاهده می شود که آنان معموالً بدون 
هی��چ تجرب��ه و تنها با اخذ پروانه کس��ب، به ظاهر 
فق��ط داروهای گیاهی دارای مجوز را می فروش��ند 
اما عدم تجربه و وجود اش��تباه در عرضه کاال و نیز 
فروش داروهای دس��ت ساز و ترکیبی در کنار آن با 
عناوین ترک اعتیاد، الغری، تقویت قوای جنس��ی، 
داروی جوان��ی، داروی چاق��ی، مکمل های غذایی 
و... نیز عرضه برخی داروهای خارجی غیرمجاز، از 
معضالتی اس��ت که در کار برخ��ی از عطاری های 

مدرن مشاهده می شود. 

در سالهای اخیر با بروز مشکالت و گزارشهایی 
از حوادث به وجود آمده بر اثر سوء مصرف داروها 
و یا داروهای تقلبی که توس��ط برخی صنوف ارائه 
ش��ده بود، وزارت بهداشت س��عی کرد با استفاده 
از نیروهای کارآمد تحصیل کرده در گیاه شناس��ی، 
طب سنتی و داروسازی گیاهی همچنین با استفاده 
از پتانس��یل بخ��ش خصوصی و دولتی دس��ت به 
احداث کارخانه های داروس��ازی گیاهی با مجوز 

و نظارت دقیق بزند. 
این داروس��ازان ابتدا موفق به ساختن 50 قلم 
دارو ش��دند که اس��امی تصویب ش��ده برای آنها 
برگزیده شد. تعداد این اقالم هم اکنون تا 150 نوع 
داروی دارای مجوز گسترش یافته و کارخانه های 
تولی��د داروی گیاهی نیز رو به افزایش اس��ت. اما 
متأسفانه عدم شناخت مردم از اصلی یا جعلی بودن 

داروها و اطالع رسانی ناکافی وزارت بهداشت برای 
عموم مردم در مورد داروهای گیاهی اصلی و دارای 
مجوز و شناساندن نوع بس��ته بندی آنها به طوری 
که در اکث��ر موارد برای پودره��ا، عرقیات و حتی 
قرص ها بس��ته بندی استاندارد وجود ندارد سبب 
بروز مش��کالت دیگری ش��ده است، در مسیر حل 
بحران های داروهای گیاهی و س��اماندهی به آنها، 
قطعًا وزارت بهداش��ت و درمان و دانش��کده علوم 
پزش��کی و دارویی، متصدی اصلی هستند که باید 
با انجام یک رشته فعالیت موازی با اتحادیه صنف 
عطاران، اداره اماکن نیروی انتظامی و تش��کیل نهاد 
نظارتی و سرکشی به ساماندهی فعالیت این صنف 
بپردازد تا زیان های وارده به حداقل برسد، در این 

راه انجام این موارد ضروری به نظر می رسد:
1- گس��ترش داروسازی گیاهی اس��تاندارد با 

نظارت وزارت بهداش��ت در کارخانه های مجاز و 
ایجاد سیستم بس��ته بندی، هولوگرام یا شیرینگ و 
پلم��پ در داروها، به طوری که هیچ داروی گیاهی 
به صورت فله ای و بدون دستور مصرف در کشور 

موجود نباشد.
2- برچیدن داروهای گیاه��ی فله ای و انتقال 
آنها ب��ه کارخانه های داروس��ازی برای اس��تفاده 

بهینه.
3- اعالم لیس��ت داروهای مجاز و پلمپ شده 
به اتحادیه عطاران، بازرس��ی وزارت بهداش��ت از 

عطاری ها و ممنوعیت فروش اقالم غیرمجاز.
4- لزوم برگزاری کالس��های آموزش��ی برای 
عط��اران و فروش��ندگان داروه��ای گیاهی و دادن 

مجوز فعالیت تخصصی به آنها.
5- شناسایی عوامل س��اخت، حمل و فروش 

داروه��ای گیاه��ی تقلب��ی محرک و مخ��در و نیز 
غیراستاندارد از طریق همکاری مردم با اداره اماکن 
نیروی انتظامی، کش��ف و ضبط داروهای غیرمجاز 
و تعقیب س��ودجویان و س��وداگران، داروس��ازان 

زیرزمینی و عطاران خانگی متقلب.
6- اطالع رس��انی دقیق وزارت بهداش��ت به 
ص��ورت بروش��ور و پخش خانه ب��ه خانه، اطالع 
رس��انی مطبوعاتی، رس��انه ای و... در مورد لیست 
داروهای گیاهی مجاز، ش��ماره های مجوزها، نوع 
بس��ته بندی و ش��رکت های مجاز تولی��دی برای 

عموم شهروندان و هموطنان.
7- آگاه س��ازی م��ردم از چگونگ��ی مصرف 
داروهای گیاهی و مشورت با پزشک و تنویر افکار 
عمومی در مورد مضرات داروهای گیاهی غیرمجاز 

و غیر استاندارد.

سازمان جهانی بهداشت در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: آنفلوانزای نوعA که از مارس 
2009 تاکنون به مرگ 16 هزار و 455 نفر منجر ش��ده، در جهان رو به کاهش اس��ت. این سازمان 
در یادداش��تی که در پایگاه اینترنتی آن منتش��ر شد، افزود: بیش از 212 کشور و سرزمین در سراسر 
جهان در بیس��ت و هشتم فوریه 2009، ش��انزده هزار و 455 مورد مرگ و میر ناشی از آنفلوانزای 
خوکی را تأیید کردند که 229 مورد مرگ و میر دیگر نیز در یک هفته به آن افزوده می شود. سازمان 
جهانی بهداش��ت با اشاره به اینکه شیوع بیماری در نیمکره شمالی بیشتر بود، افزود: در این منطقه 
در مدت یک هفته بیش از هزار نفر بر اثر آنفلوانزای خوکی جان خود را از دست داده  اند. در عین 
حال H1N1 همچنان ویروس آنفلوانزای شایع در جهان است و سازمان جهانی بهداشت با استناد 
به کمیته اضطراری س��ازمان در بیس��ت و چهارم فوریه اعالم کرده بود: اعالم اینکه این بیماری را 
پشت سر گذاشته ایم زود است.این سازمان گفت: انتقال ویروس در برخی مناطق جنوب شرق آسیا 
به ویژه تایلند و میانمار و چند منطقه محدود در شرق و جنوب شرق اروپا همچنان »فعال« است. 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: هنوز در برخی کشورهای غرب آفریقا از جمله سنگال، بیش از 

پیش موارد آنفلوانزای خوکی مشاهده می شود. 

به راستی چرا استفاده از داروهای گیاهی رو به 
افزایش است؟

ع��ده ای از افراد مس��ن و س��نتی، پزش��کان و 
داروهای ش��یمیایی را قبول نداش��ته و با لجاجت و 
اص��رار تمام، فق��ط داروی گیاهی مصرف می کنند 
از س��وی دیگر گرانی داروهای تجویزی پزش��کان 
و امکان تأثیر س��وء داروهای ش��یمیایی، بر س��ایر 
اندام غیر بیمار، برخی مردم را به س��وی عطاری ها 
می کشاند، برخی اوقات هم اگر منصفانه نگاه کنیم 
عملکرد نادرس��ت مراکز درمانی و پزشکان و مؤثر 
افت��ادن داروهای عطاران، مردم را تش��ویق به خرید 

داروهای گیاهی می کند. 
تبلیغات برخی رس��انه ها برای برخی داروهای 

خاص با منش��اء گیاهی نیز در این اس��تقبال دخیل 
اس��ت و در م��واردی نا امیدی بیم��اران در بهبودی 
آنها را به س��مت مصرف نوع دیگری از دارو سوق 
می دهد. توصیه و تبلیغ خود شهروندان برای نوعی 
دارو و ی��ا عطاری نیز بی تأثیر نیس��ت، همان گونه 
که اگر پزش��کی صاحب نام و مشهور شود، مردم به 

سوی مطب او روانه می شوند. 
در پایان باید بدانیم که جز دس��ت ش��فابخش 
حضرت دوس��ت، که تنها س��المت و تندرستی در 
ذات اق��دس اوس��ت، هیچ دوا و دارویی در مس��یر 
ت��وکل و حکمت او مؤثر نخواهد بود پس دس��ت 
به دعا می گش��اییم: »یا من اسمه دواء و ذکره شفاء« 

)اللهم اشف کل مریض(. 

سال نو چینی بزرگترین جشن در سرتاسر 
دنیا اس��ت که توس��ط مردم این کشور جشن 
گرفته می ش��ود. تقویم چینی شامل دوازده یا 
س��یزده ماه 30-29 روزه اس��ت که بر اساس 
حرکت ماه تنظیم ش��ده است. ماههای چینی 
نامگذاری نش��ده اند بلکه شماره گذاری شده 

اند. 
ماه سیزدهم هر 3 یا 4 سال یک بار محاسبه 
می شود و هرسال چینی به نام یکی از 12 حیوان 
نماد تقویم چینی است و )ببر، خرگوش، اژدها، 
مار، اس��ب، بز، میمون، خروس، سگ، خوک، 
موش و گاو(. قبل از آغاز سال نو در چین همه 
افراد خانواده سعی می کنند در هر جای کشور 

که هستند خود را به خانه رسانده و به خانواده بپیوندند.  شب عید همه دور هم شام می خورند. بعد از غذا 
میز تمیز و ظرفها شسته و مرتب می شوند. بعد نوبت آماده شدن برای سال است. رومیزی های جدید روی 
میزها انداخته می شوند، ظرفها و چوبهای غذاخوری، روتختی و... همه جدید می شوند. ظرفها پر از شیرینی 
و تخمه می شود. نرگسهای تازه و خوشبو نیز از بازار خریداری شده است. اتاق نشیمن و محراب با میوه و 
نرگس و پودینگ عید تزئین می شود. در شب عید افراد جوان خانواده باید به بزرگترها ادای احترام کنند. صبح 
عید افراد لباسها و کفشهای جدید خود را می پوشند. مردها همراه همسران خود به دیدن دوستان و اقوام خود 
می روند و برای آنها آرزوی سالی خوش و همراه با موفقیت می کنند. میهمان ها با چای و شیرینی و تخمه 
)سیاه و قرمز(، میوه های تازه و کیک پذیرایی می شوند. هنگام رفتن، میزبان به فرزندان فامیل که هنوز ازدواج 
نکرده اند در یک کاغذ قرمز پول به رسم هدیه می دهد. شروع سال نو را افراد با رفتن به دیدار دوستان و اقوام 
شروع می کنند، همراه با هدیه هایی مانند میوه، گل و.... شب زمان دور هم جمع شدن و خوشگذرانی است. 
در روز سال نو چراغهای سردر خانه ها خاموش نمی شوند. برای آوردن خوش شانسی و سالمتی خانه را 
جارو نمی کنند، از ترس اینکه مبادا خوش شانسی را از خانه بیرون بریزند. از چاقو استفاده نمی شود حتی 
برای تهیه غذا. از بگومگو پرهیز می شود. کلماتی با بار منفی مانند مریضی، عمل جراحی، مرگ و... نباید به 
زبان آورده شود. ظرفها با دقت حمل می شوند مبادا که شکسته شوند زیرا شکستن ظرف در سال نو نشانه 

بدشانسی است.جشن سال نو در چین تا 15 روز ادامه دارد.
                                                                                           ترجمه: سامره شجاعی
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جامعه



آسمان من

مدی��رکل جنگل های خارج از ش��مال 
س��ازمان جنگل ها گفت: جنگلهای دنیا دو 
برابر حجم گاز کربنیک ناشی از سوختهای 
فس��یلی جهان را در خود کنترل کرده اند که 
در صورت قطع جنگل این گازهای س��می 
آزاد می ش��وند. پیمان یوسفی آذر در گفتگو 
ب��ا فارس، در مورد اهمیت جنگل در جهان 
افزود: جنگل ها با شاخ و برگ و ریشه های 
درخت��ان خود باع��ث می ش��وند، کربن و 
گازکربنیک موجود هوا گرفته شده، زیرا این 
گاز سمی موجب گرم  شدن زمین می شود. 
وی گفت: کربن گاز کربنیک در تنه، ش��اخ 
و برگ و ریشه های درخت و خاک جنگل 
ذخیره می ش��ود و تنظیم دمای دنیا و تعادل 
حیات را ایجاد می کند. مدیرکل جنگل های 
خارج از ش��مال س��ازمان جنگل ها افزود: 
چند روز قبل به علت گرد و غبار در فضای 
کرمانشاه و اهواز بسیاری از پروازها لغو شده 
و توفان های گرد و خاک خسارات فراوانی 
به مردم غرب و جنوب غرب کش��ور وارد 
کرد. وی افزود: گرچه سرمنشاء توفان های 
گرد و خاک از عراق و عربس��تان اس��ت اما 

ریشه آن تخریب طبیعت و قطع جنگل ها در 
آن کشورها است. یوسفی آذر تأکید کرد: قرآن 
سفارش کرده منابع طبیعی و جنگل ها را حفظ 
کنیم که متعلق به همه فرزندان بشر است و 
تنها مختص نسل حاضر نیست و به نسل های 
آینده نیز تعلق دارد. مدیرکل جنگل های خارج 
از شمال سازمان جنگل ها در مورد کل کربن 
موجود جو گفت: 3 هزار گیگاتن یا 3 هزار 
میلیارد ت��ن کربن در جو زمین و کل کربنی 
که در نفت و سوخت های فسیلی دنیا برآورد 
شده 2 هزار و 400 گیگا تن است. در حالی 
که کل کربنی که در جنگل های دنیا وجود دارد 
4 هزار و 500 گیگا تن است که کربن موجود 
در جنگل ها دو برابر کل سوخت های فسیلی 
دنیا و حدود 1/5 برابر کل کربن موجود جو 
دنیا است. وی افزود: حفظ جنگل تنها برای 
شادابی و سرسبزی نیست، بلکه اگر جنگل 
قطع شود، باعث آزاد شدن کربن ذخیره شده 
در آن می ش��ود که فاجعه زیست  محیطی و 
م��رگ حیات بش��ری و جان��وری در روی 
زمین را در پی خواهد داشت. یوسفی آذر که 
تحصیل کرده دکترای جنگل در کشور است، 

گفت: جنگل ابر شاهرود در تالقی دو ناحیه 
رویش��ی هیرکانی و ایرانی تورانی است که 
باعث تنوع زیستی فوق العاده و جنگل بکر 
و مناظر بی نظیر دنیا ش��ده اس��ت. مدیرکل 
جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها 
در مورد س��یل و رابطه آن ب��ا قطع درختان 
جنگل گفت: سرمنش��اء سیل بدون شک و 
تردید به دلیل از بین بردن جنگل و مرتع در 
باال دست اس��ت و هرجا پوشش گیاهی از 
بین رفته و خاک لخت شود، با کوچکترین 
بارش هم خاک به عنوان منبع تولید غذا و هم 
آب به عنوان منش��اء حیات از بین می رود و 
باعث خسارات فراوان سیالب می شود. وی 
در مورد وج��ود درختان بلوط 42 متری در 
جنگل ابر که در سفر مطبوعاتی به خبرنگاران 
نشان داد، گفت: درختی با این ارتفاع حدود 
160 س��ال وقت الزم دارد و حتی در شرایط 
اضطرار تخریب چنین جنگلی جایز نیست، 
همان گونه که پیامبر)ص( در جنگ نیز اجازه 
قطع درخت نم��ی داد. مدیرکل جنگل های 
خارج از ش��مال س��ازمان جنگل ها با اشاره 
به وجود شیب های تند در جنگل ابر گفت: 
احداث جاده در ش��یب های تن��د باالی 50 
درجه از یک سو و فرسایش خاک از سوی 
دیگ��ر مانع از ایجاد هرگونه جاده س��الم در 
جنگل ابر می شود. وی افزود: انسان به عنوان 
جزئی از عظمت الهی است که باید جلوی 
تخریب جنگل و منابع طبیعی را گرفته و ما 
باید حافظ انفال الهی باشیم. یوسفی آذر تأکید 
کرد: بین س��ازمان جنگل ها و وزارت راه که 
ه��ر دو جزئی از مجموعه دولت هس��تند، 
هیچ گونه اختالفی وجود ندارد و تنها سوء 
اس��تفاده کنندگان می خواهند با القای تفرقه 
اه��داف خود را از ای��ن طریق جلو ببرند و 
مطمئن هستم همه س��ازمان های ذیربط در 
مورد جنگل مجوز تخریب جنگل و احداث 

جاده را نخواهند داد.

استاد علوم تربیتی و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه گفت: حفظ منابع طبیعی نیاز به 
ایجاد تغییر در نگرش مردم نس��بت به این 

موضوع دارد. 
غالمرضا حاجی حس��ین نژاد، افزود: 
هنر یک مدیر منابع طبیعی باید این باشد که 
همان نگرشی را که خود او نسبت به منابع 
طبیعی دارد در نگرش مردم نیز نس��بت به 

این نعمت خداوندی ایجاد کند.
وی اظه��ار ک��رد: در ص��ورت تحقق 
ای��ن موضوع حج��م عظیمی از م��ردم به 
منابع طبیعی همان نگرش و دغدغه ای را 
خواهند داش��ت که یک مدیر منابع طبیعی 
نس��بت به این موضوع دارد و با این تغییر 
دیدگاه مردم، موفقیت های زیادی در زمینه 
حفظ این منابع خدادادی به دست خواهد 
آمد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اهمیت 
منابع طبیعی به اندازه ای است که باید مردم 
به آن س��طح از آگاهی در این زمینه برسند 
که ب��رای حفظ و احی��ای آن حتی حاضر 
به تحمل محرومیت از مس��ائل رفاهی در 
زندگی باشند و ما وظیفه داریم که مردم را 
نسبت به این موضوع قانع کنیم. او با اشاره 
به استفاده بی رویه از خودروهای شخصی 
برای انج��ام کوچک ترین کارهای روزمره 
در ایران گفت: در حالی که مردم بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند 
که به غیر از موارد بسیار ضروری در انجام 
کارهای عادی روزانه خویش از خودروهای 
عمومی استفاده کنند در کشورمان استفاده از 

خودروهای شخصی به شدت رواج دارد.
حاجی حسین نژاد یادآور شد: چگونه 
امکان دارد که س��یل خودروهای شخصی 
تک سرنش��ین در خیابان های ش��هرهای 
کش��ورمان در حال تردد باشند و ما بتوانیم 
منابع طبیعی را حفظ و احیا کنیم و قدر این 

نعمت ارزشمند خداوندی را بدانیم.
وی همچنین داش��تن آگاه��ی مردم از 
منابع طبیعی را از نکات بس��یار مهم برای 
حفظ آن ذکر کرد و گفت: با تأسف اکثریت 
مردم جامعه در ایران نسبت به این موضوع 
از اطالعات کافی برخوردار نیس��تند. وی 
فراهم کردن زمینه های الزم برای آموزش 
همگانی و فرهنگ سازی برای حفظ منابع 
طبیعی را ضروری ذکر کرد و گفت: بدون 

فرهنگ سازی امکان حفظ منابع طبیعی در 
کش��ورمان وجود ندارد. این استاد دانشگاه 
با اش��اره به نقش زن��ان در تربیت فرزندان 
خانواده گفت: این قشر از جامعه به لحاظ 
آنکه ارتباط مردم دوره حاضر را با نسل های 
آینده برقرار می کنن��د می توانند در زمینه 
فرهنگ س��ازی برای حف��ظ منابع طبیعی 
هم بسیار مؤثر باشند و باید ابزارهای کافی 
برای آموزش زنان و دختران جامعه در این 
زمینه فراهم شود. وی همچنین یادآور شد: 
اگر س��خن از دوست داشتن مرتع، جنگل، 
رودخانه و دیگ��ر جلوه های منابع طبیعی 
اس��ت باید این منابع را در زمانی که وجود 
دارند دوست داشته باشیم و نسبت به حفظ 

آنها تالش کنیم. 

عضو هیأت علمی دانشگاه: 

حفظ منابع طبیعی 
نیازمند تغییر نگرش مردم است 

مشاور سازمان محیط زیست
 میزان جریمه کشتن برخی حیوانات وحشی را اعالم کرد

یک مسئول محیط زیست:
ساالنه 500 هزار اصله درخت 

در کشور کاشته می شود

درنای سیبری امسال به ایران نیامد
پروژه حفاظت از زیستگاه این گونه جانوری پایان یافت

روز درخت��کاری یک��ی از روزهای 
س��ال اس��ت که در آن مردم با کاش��تن 
نه��ال به بقای طبیع��ت کمک می کنند و 
در تمامی کشورهای جهان گرامی داشته 
می ش��ود. اما ب��ه دلیل ع��رض و طول 
متفاوت کش��ورها نسبت به نصف النهار 
مبدأ، روز درختکاری درکشورها متفاوت 

و همراه با روزهای زایش زمین است. 
در ایران روز درختکاری15 اس��فند 
ماه )شش��م مارس( است و همزمان با آن 
از 15 تا 21 اس��فند برابر با شش��م تا 12 
مارس، هفته منابع طبیعی گرامی داش��ته 
می شود. این هفته در آفریقای جنوبی اول 
تا هفتم سپتامبر برابر با 10 تا 16 شهریور 
خورشیدی اس��ت. در ذیل نگاهی داریم 
به روز گرامیداشت درختکاری که در آن 
مردم به غرس نهال تش��ویق می ش��وند: 
الجزایر این روز را 27 اکتبر برابر با پنجم 
آبان هر سال گرامی می دارد. استرالیا این 
روز را 28 ژوئیه برابر با چهارم مرداد هر 

سال گرامی می دارد.
در بلژیک ای��ن روز 21 مارس برابر 
با اول فروردین هر س��ال جش��ن گرفته 
می ش��ود. برزیل نیز روز درختکاری را 
21 س��پتامبر برابر با 30 شهریور هر سال 

اعالم کرده است.

کامبوج این روز را اول ژوئن برابر با 
11 خرداد هر س��ال برگزار می کند و در 
جمهوری آفریق��ای مرکزی این روز 22 

ژوئیه برابر با 31 تیر هر سال است.
تایوان روز درختکاری را 12 مارس 
برابر با 21 اسفند هر سال برگزار می کند. 
چینی ها نیز همانن��د تایوانی ها روز 12 
مارس برابر با 21 اس��فند هر س��ال را به 

عنوان روز درختکاری پاس می دارند.
کاس��تاریکا روز درخت��کاری را 15 
ژوئن برابر با 25 خرداد و مصر این روز را 
15 ژانویه برابر با 25 دی برگزار می کند. 
در آلمان 25 آوری��ل و در ژاپن روز 29 
آوریل، روز درختکاری نامگذاری ش��ده 
اس��ت.  مردم کنیا روز 21 آوریل برابر با 

اول اردیبهشت، لسوتو 21 مارس برابر با 
اول فروردین و مقدونیه 12 مارس برابر 
با 21 اس��فند هر س��ال را به عنوان روز 

درختکاری جشن می گیرند.
م��االوی و مکزی��ک و ونزوئال تابع 
یک روز خاص نیس��تند. در ماالوی این 
روز دومین دوش��نبه ماه دسامبر است و 
در مکزیک این روز دومین دوش��نبه ماه 
ژویئ��ه و در ونزوئال ای��ن روز چهارمین 

یکشنبه ماه می است.
نامبی��ا این روز را هش��تم اکتبر برابر 
با 16 مهر ماه هر س��ال برگزار می کند و 
هلند )سرزمین گل ها( برای بزرگداشت 
درخت��کاری،  دو روز را اختص��اص داده 
است. نخس��تین روز بهار )21 مارس( یا 
نخستین روز پاییز )21 سپتامبر( هر سال، 
روزهایی است که مردم در این سرزمین 

به غرس نهال تشویق می شوند.
نیوزیلند این روز را پنجم ژوئن برابر 
با 15 خرداد، نیجر سوم اوت برابر با 12 
مرداد، فیلیپین 25 ژوئ��ن برابر با چهارم 
تیر، لهس��تان 10 اکتب��ر برابر با 18 مهر و 
پرتغال 21 م��ارس برابر با اول فروردین 

هر سال برگزار می کنند.
امری��کا روز 10 آوری��ل برابر با 21 
فروردین این روز را برای نخس��تین بار 

توس��ط جولیوس اس��ترلینگ مورتون از 
ایالت نبراسکا 1872 پایه گذاشت. در این 
کشور بعدها این روز )Arbor Day(، به 
چهارمین جمعه ماه آوریل منتقل شد. در 
کره جنوبی مردم روز درختکاری را پنجم 
آوریل برابر با 16 فروردین، سریالنکا 15 
اکتبر براب��ر با 23 مهر، تانزانیا اول ژانویه 
برابر با 11 دی، اوگاندا 24 مارس برابر با 

چهارم فروردین جشن می گیرند.
م��روری بر اطالعات یاد ش��ده به ما 
کم��ک می کند تا دریابیم درخت موهبتی 
الهی است که خداوند به بشر هدیه کرده 
و پاسداشت آن توسط انسان ها در سراسر 

گیتی نشان از جایگاه واالی آن دارد.

مشاور معاون طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه چنانچه افراد به 
هر دلیلی موجب نابودی حیوانات وحشی 
ش��وند،  ملزم به پرداخت جریمه به سازمان 
حفاظت محیط زیست هستند، میزان جریمه 
کشتن برخی حیوانات وحش را اعالم کرد. 
هوش��نگ ضیایی در گفتگو ب��ا ایرنا اظهار 
داشت: نرخ جریمه پرداختی برای هر حیوان 
براساس معیارهای مختلف متفاوت است 
و عواملی همچون تعداد آن گونه حیوان و 
رو ب��ه انقراض بودن آنه��ا در این امر مؤثر 
اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن میان 
یوزپلن��گ به علت تعداد کم آن در ایران، با 
200 میلیون ریال، باالترین میزان جریمه را 

به خود اختصاص داده است. این استاد دانشگاه افزود: از بین پستانداران، کمترین جریمه به مبلغ 160 هزار ریال به 
الک پشت ها اختصاص دارد. وی در پاسخ به سؤالی درباره جرایم کشتن پرندگان نیز گفت: از بین بردن شاهین با 
40 میلیون ریال باالترین نرخ جریمه و پرندگانی که فراوان یافت می شوند با مبلغ 60 هزار ریال، کمترین جریمه 
را دارن��د. ضیایی اضافه کرد: جریمه نابود کردن تمس��اح نیز 16 میلیون ری��ال، گوره خر 12 میلیون ریال، پلنگ 8 
میلیون ریال، خرس سیاه 12 میلیون ریال، خرس قهوه ای سه میلیون ریال و آهو چهار میلیون ریال است. مشاور 
معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اخذ جریمه از رانندگانی که در جاده ها اقدام به کشتن 
حیوانات می کنند، به علت ترک محل از سوی آنان، میسر نیست اما در صورتی که راننده پیدا شود، سازمان حفاظت 
محیط زیست براساس قانون، جرایم را از آنان دریافت خواهد کرد. به گفته وی، تعداد محدودی از این رانندگان 
به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه و جریمه خود را پرداخت می کنند. یکهزار و 230 گونه جانوری اعم از 

پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیستان در اکوسیستم های خشکی و آب های داخلی ایران زیست می کنند.

مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: هر سال بیش از 500 
هزار اصله درخت در مناطق مختلف کشور از سوی منابع طبیعی در روز درختکاری کاشته می شود.

امیر عبدوس در گفتگو با ایرنا افزود: اینکه هر ساله این تعداد درخت در کشور کاشته می شود اقدام 
مطلوبی در توسعه فضای سبز است و همچنین از بروز مشکالت زیست محیطی جلوگیری می کند.

وی تأکی��د کرد: کاش��ت این تع��داد درخت در مقابل قط��ع برخی درختان دیگ��ر در نقاط مختلف 
چش��مگیر اس��ت ولی باید توجه داشته باش��یم قطع و از بین بردن درختان جنگلهای طبیعی امکان پذیر 

نیست. 
عبدوس گفت: در بخش درختان دس��ت کاش��ت امکان احیا وجود دارد ولی در جنگل های طبیعی 

از بین بردن هر اصله درخت صدمات جبران ناپذیر بیشتری متوجه محیط زیست می کند. 
به گفته وی، درختکاری بهترین و مهمترین عامل برای گریز از مس��ائل و معضالت زیس��ت محیطی 

به خصوص فرسایش خاک است. 
وی افزود: جلوگیری از فرسایش خاک، رفع کمبود آب و پاک نگه داشتن هوا از طریق احیا و توسعه 

درختکاری و توجه به حفظ درختان امکانپذیر است. 
وی تصریح کرد: نیمه اس��فند ماه هر سال بهترین زمان برای درختکاری این سنت مورد تأیید پیامبر 
بزرگ اسالم)ص( و ائمه اطهار است و در خصوص درختکاری احادیث بسیاری داریم، این عمل مورد 

وثوق همه اندیشمندان و دوستداران محیط زیست است. 
عبدوس اظهار داشت: سازمان محیط زیست در راستای وظایف قانونی خود برنامه های متنوعی در 
طول سال برای آگاه سازی فرهنگ عمومی انجام می دهد و در ایام و مناسبت های مختلف سعی کرده 

تذکراتی برای حفظ و نگهداری از درختان دست کاشت و طبیعی کشور به همگان ارائه کند. 
مدیرکل زیس��تگاهها و امور مناطق س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت: کشور ما در منطقه خشک 
کره زمین واقع ش��ده و طبیعت ایران ش��کننده اس��ت بنابراین باید به درخ��ت و درختکاری با رویکرد 
ویژه ای نگاه ش��ود و با ارزش قائل ش��دن برای طبیعت در حفظ این نیاز اصلی انسان و همه جانداران 

برای زنده ماندن بیشتر تالش کنیم.

پ��روژه بین المللی حفاظت از زیس��تگاه های درنای 
س��یبری پس از هفت س��ال اجرا که براساس آن اقدامات 
حفاظت��ی از این گونه جانوری به عمل می آمد، در س��ال 
2009 میالدی در حالی به پایان رسیدکه فقط یک نمونه از 
این پرنده وارد کشورش��ده بود و امسال نیز هیچ درنایی به 
ایران نیامد. این پرنده بیشتر در شالیزارها و نیزارها زیست 
می کند و عالقه خاصی به مناطق تاالبی دارد. نسل این پرنده 
در کشور ایران به انقراض نزدیک است. این درناها معموالً 
از سیبری و قفقاز به ایران مهاجرت می کنند و در سال های 
گذشته بیشتر در فریدون کنار، بندر انزلی و آبندان مشاهده 
شده اند. مدیر ملی پروژه بین المللی حفاظت از زیستگاه 
درنای سیبری در این زمینه گفت: تعداد این پرندگان مهاجر 

سال های اخیر به شدت رو به کاهش گذاشته و از انگشتان دست کمتر شده اند. وی اضافه کرد: پروژه بین المللی 
حفاظت از زیستگاههای درنای سیبری از سال 2003 در کشور آغاز شد و با 9 ماه تمدید در پایان سال 2009 میالدی، 
خاتمه یافت. مدیر ملی پروژه بین المللی حفاظت از زیستگاه درنای سیبری گفت: این پروژه در ایران، از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست و با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد انجام شد. وی تصریح کرد: یک میلیون 
دالر برای حفاظت از زیستگاه های درنای سیبری در مدت انجام این پروژه هزینه شد. صادقی زادگان علت نیامدن 
درناهای سیبری به ایران را کم بودن تعداد آنها ذکر کرد و گفت: احتمال دارد آخرین درناهای ایران به دست صیادان 
صید شده باشد.وی گفت: مسیر حرکت این درناها به گونه ای بود که آنها مهاجرت خود را از روسیه آغاز می کردند 
و پس از عبور از قزاقستان و آذربایجان به ایران وارد می شدند. مدیر ملی پروژه بین المللی حفاظت از زیستگاه درنای 
سیبری، با بیان اینکه این درناها در مسیرهای دیگری که از ایران نمی گذرد وجود دارند، افزود: حدود سه هزار عدد 
از این گونه پرندگان در چین زیست می کنند. وی درباره ادامه فعالیت حفاظت از زیستگاه درنای سیبری اظهار کرد: 
ادامه حمایت از زیستگاه های این گونه پرنده در نشست متعاهدان یادداشت تفاهم همکاری حفاظت از درنای سیبری 

که یکشنبه آینده به میزبانی ایران برگزار می شود، واگذار خواهد شد. 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با 
اش��اره به اینکه گرد و غبار عالوه بر اینکه 
مش��کالتی را در خوزس��تان ایج��اد کرده، 
آمادگی ها و تجاربی را برای خوزستان ایجاد 
می کند که مثبت است و فکر نکنید که این 
گرد و غبار صد در صد منفی است، گفت: 
به عنوان مثال اگ��ر گرد و غبار به کمک  ما 
نمی آمد بحث کش��ند قرمز به این زودی ها 
حل نمی شد. حس��ین باقری افزود: مشکل 
گرد و غبار به ص��ورت تدریجی به وجود 
آمده و رفع آن نیز باید به تدریج انجام شود. 
مشکل گرد و غبار در مدت یک یا دو سال 
به وجود نیام��ده که ما هم بتوانیم در مدت 
کوتاه آن را حل کنیم.وی افزود: منشاء گرد 
و غبار در خوزس��تان نیس��ت، بلکه عمده 
منشاء آن در کشورهای همسایه و تاالب ها 
و مرداب های خشک شده در این کشورها 
است که در اثر خشکسالی به وجود آمده و 
ما اگر به تنهایی میلیاردها تومان اعتبار هم در 
داخل کشور هزینه کنیم، مشکل گرد و غبار 
حل نمی شود. باقری تصریح کرد: جلساتی 
تاکنون درباره گرد و غبار تش��کیل ش��ده، 
بع��د وزارت خارجه و رایزنی های خارجی 
آن بس��یار جدی پیگیری شده و معاون اول 
رئیس جمهوری نیز در آخرین جلسه مربوط 

به گرد و غبار تصمیم گرفت که چون گرد 
و غبار یک موضوع زیست محیطی است، 
س��تاد آن را به سازمان محیط زیست کشور 
منتقل کنند که این کار انجام شده است. وی 
خاطرنش��ان کرد: اولین تصمیم اجرایی این 
ستاد برگزاری جلسه ای با مسئوالن عراقی 
در زمینه مالچ پاشی بود که البته این موضوع 
برای مسئوالن عراقی بی اهمیت است. با این 
حال در این جلسه اعتبارات مشترکی تعریفی 
شد تا کار مقابله با گرد و غبار اجرایی شود. 
باقری گفت: خشکس��الی و تغییر مس��یر 
رودخانه ها و خش��کاندن تاالب های منطقه 
توس��ط صدام باعث ش��د زمینه بروز این 
مش��کل به وجود آید. ح��وادث طبیعی به 
صورت تدریجی مشکل ساز می شود و رفع 
آن نیز باید تدریجی باش��د و شهروندان نیز 
باید در این زمینه همکاری داشته باشند.وی 
افزود: از اعتبارات مربوط به حوادث کشور 
برای پدیده گرد و غب��ار کمک کردیم و با 

توجه به اصل 44 و هدفمند کردن یارانه ها 
قرار بر این شد بخشی از اعتبارات حوادث 
نی��ز برای رفع منش��اء داخلی گ��رد و غبار 
اختصاص یابد و هر میزان که وزارت نفت 
مشخص کند تخصیص خواهیم داد.باقری 
تصریح کرد: بحث مالچ پاشی کانون های گرد 
و غبار در داخل کش��ور مشکل گرد و غبار 
خوزستان را حل نمی کند و این مالچ پاشی 
برای پیشگیری از بروز مشکل در استان های 
همجوار خوزستان اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: برای مالچ پاش��ی و کنت��رل کانون های 
درون کش��وری گرد و غبار مشکل اعتباری 
وجود ندارد ولی برای حل مش��کل گرد و 
غبار خوزستان باید در عراق، سوریه، ترکیه 
و بعضی کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 
اقدامات جدی انجام شود که منشاء گرد و 
غبار در این کشورها کنترل شود. معاون وزیر 
کشور بیان کرد: برای کنترل کانون های خارج 
کشوری گرد و غبار اقداماتی انجام شده که از 
جمله آن همه سفرای کشور موظف شده اند 
مسئوالن کشورهایی که دارای منشاء گرد و 
غبار هستند را نس��بت به حل این موضوع 
حس��اس کنند. وی تأکید کرد: کار دیگری 
که در زمینه حل مس��أله گ��رد و غبار انجام 
شده این است که تعهدات زیست محیطی 

را در دستور کار قرار دادیم و این مسأله در 
نشست های منطقه ای و بین المللی مورد تأکید 
قرار می گیرد. باقری گفت: اقدام سوم بحث 
مشکالت مالی بعضی کشورها در حل مسأله 
گرد و غبار بود که می گفتند برای حل مشکل 
گرد و غبار با کمبود مالی مواجه هستیم که 
در این زمینه نیز همکاری های مشترکی در 
این زمینه داش��ته ایم و با تعهدات دو جانبه 
و چند جانبه مشکالت مالی آن کشورها را 
حل کردیم. رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور درباره تخصصی کردن کارگروه های 
مدیریت بحران بر اس��اس حوادث مربوط 
به هر اس��تان گفت: از اهدافی که در کارگاه 
آموزش و تمرین س��تادی برگزار می ش��ود 
تخصص��ی کردن مدیریت بحران اس��ت و 
ب��ه عنوان مثال زمانی که نفت در زاینده رود 
نش��ت کرد مس��ئوالن اصفهان از تجارب 
خوزستان در جمع آوری نفت استفاده کردند 

که نتیجه برگزاری دوره غدیر است. 

فکر نکنید گرد و غبار صد در صد منفی است!روز درختکاری در کشورهای جهان 

زمین من

مدیرکل جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها:
جنگلها دو برابر گاز کربنیک سوختهای فسیلی جهان را 

در خود کنترل کرده اند
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رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/12/12

شماره: 5322/88 ح/ 10
آقای حس��ن توکلی دستجردی دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست 
به کالسه 5322/88 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عباس توکلی دستجردی بشناسنامه 9181 در 
تاری��خ 87/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر به نامهای ذیل:
1- حسن توکلی دستجردی ش ش 59 پسر متوفی

2- عزت توکلی دستجردی ش ش 15323 دختر متوفی
3- فاطمه توکلی دستجردی ش ش 15958 دختر متوفی

4- اشرف توکلی دستجردی ش ش 79 دختر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
17641/ م الف

فریدون فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352002045
شماره پرونده: 8709980352000546

شماره بایگانی شعبه: 870550
تاریخ تنظیم: 1388/11/11

خواهان: نسیم صادقیان
خوانده: آقای علی کاظمی

خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه
گردشکار: دادگاه به توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی خواهان خانم نس��یم صادقیان بطرفیت خوانده آقای علی 
کاظمی بخواس��ته صدورحکم طالق به لحاظ اعتی��اد خوانده به مواد مخدر و 
س��ابقه س��رقت و عس��ر و حرج و تحقق ش��روط ضمن عقد، دادگاه نظر به 
دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مس��تندات وی با احراز رابطه زوجیت طرفین 
حس��ب سند ازدواج شماره 10720-80/7/27 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 
121 اصفهان و اظهارات وی به ش��رح صورتجلس��ه مورخ 87/6/17 که عنوان 

نموده 7 س��ال است با خوانده ازدواج نموده ام و مدخوله و غیرحامل هستم و 
ثمره این ازدواج یک پس��ر به نام حس��ین متولد 82/3/7 می باشد که حضانت 
وی را برعهده می گیرم. همسرم در اثر معاشرت با دوستان ناباب معتاد به مواد 
مخدر ش��ده و اعتیاد ش��دید دارد و هم اکنون به جرم سرقت به 3 سال حبس 
محکوم ش��ده است و زندانی اس��ت و رفتار ایشان در شأن ما نیست و حیثیت 
و شئون ما را زیر سؤال برده است و سه سال است نفقه پرداخت نکرده است 
و ب��ا توجه به اینکه مس��اعی و تالش داوران منتخب و مرکز مش��اوره جهت 
اصالح ذات البین مثمر ثمر واقع نگردیده و زوجه اصرار به طالق دارد و اینکه 
خوانده )زوج( به ش��رح صورتجلس��ه مورخ 87/6/17 ضمن مخالف با طالق 
عدم پرداخت نفقه به مدت یکسال و محکومیت به جرم سرقت و اعتیاد قبلی 
به تریاک را تأیید نموده اس��ت و اس��تعالم س��وابق وی نیز از زندان اصفهان و 
دادگاه انقالب اس��المی مؤید ادعای خواهان می باش��د و اینکه خوانده ایراد و 
دف��اع مؤثری ننموده و صرفًا مخالفت خود را با طالق مطرح نموده لذا دعوی 
خواه��ان را ثابت دانس��ته و تحق��ق بندهای 1 و 7 و 9 از ش��روط ضمن عقد 
را محرز و مس��تنداً به م��واد 1119 و 1133 قانون مدن��ی و ماده واحده قانون 
اصالح مقررات مربوط به طالق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه 
)خواهان( وکیل در توکیل اس��ت تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق با 
انتخاب نوع طالق نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید. اعتبار رأی صادره 
س��ه ماه پس از قطعیت می باش��د. حضانت فرزند مشترک با خواهان است و 
خوان��ده روزهای جمعه از س��اعت 9 صبح ت��ا 5 بعدازظهر حق مالقات دارد. 
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
17359/ م الف

فدایی تهرانی- دادرس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 449/88 ش ح 25

شماره دادنامه: 88/11/29-910
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمد جعفر یزدانی نش��انی: اصفه��ان، خ ارتش، کوی چهرازی، بن 
بست طلیعه، پالک 33

خواندگان: 1- منصور گلچه نشانی: مجهول المکان
2- محبوبه کفیلی نشانی: مجهول المکان

خواسته: الزام به انتقال
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خص��وص دعوی آق��ای محمد جعفر یزدانی بطرفی��ت آقای منصور گلچه 
و خانم محبوبه کفیلی به خواس��ته الزام به انتقال رس��می س��ند یک باب منزل 
مس��کونی به ش��ماره پالک ثبت��ی 2994/16 واقع در بخش پن��ج ثبت اصفهان 
مقوم به مبلغ س��ه میلیون و یکصد هزار ریال به ش��رح دادخواس��ت و ضمائم 
تقدیمی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و قرارداد عادی مورخ 69/3/5 
ک��ه حکایت از فروش مبی��ع از ناحیه خوانده ردیف اول می باش��د و قرارداد 
فروش مورخ 68/6/14 و وکالت نامه شماره 55939 مورخ 69/9/9 تنظیمی در 
دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 12 اصفهان فیمابین خواندگان و احراز مالکیت 
خوانده ردیف دوم به موجب پاس��خ اس��تعالم ثبتی ش��ماره 3258/ ج مورخ 
88/9/14 و سبق تصرف خواهان و اینکه خواندگان با وصف مجهول المکان و 
نشر آگهی روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده اند دفاعی بعمل نیاورده 
اند. علیهذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به مواد 10 و 219 
و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام 
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال شش دانگ 
س��ند پالک 2994/16 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 3000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نس��بت 
به خوانده ردیف اول مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دع��وا صادر و اعالم می نماین��د رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد و سپس 20 روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
17631/ م الف

هاشمی- قاضی شورای حل اختالف شعبه25حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/21
شماره: 88-842 ش 15

در خصوص پرونده کالسه 88-842 ش 15 خواهان قاسم یزدانی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه دو فقره چک ه��ر یک به مبلغ پنج میلی��ون ریال عهده بانک 
مل��ی ایران به طرفیت مهدی صمیمی فر تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز س��ه شنبه مورخ 89/2/7 س��اعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 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.

17271/ م الف
مدیر دفتر 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/5
شماره: 1075/88ش 8

در خصوص پرونده کالس��ه 1075/88 خواهان رسول نعمتی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه چک به میزان هش��ت میلیون و یکصد ه��زار ریال به طرفیت 
حمیدرض��ا پاک��روان خوزانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 89/2/8 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م 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.
17619/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/28
شماره: 954/88 ش ح 25

در خصوص پرونده کالس��ه 954/88 خواه��ان رجبعلی امیری فرزند مصطفی 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال سند یک دس��تگاه خودرو شورلت به طرفیت کرم 
صیدی و سیف ا... خزلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 89/2/19 ساعت 17:30 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 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
17042/ م الف

مدیر دفتر 25 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

     زاینده رود
مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی 
ف��والد ماهان ایران پ��س از بازی این تیم 
مقابل بیشکک قرقیزس��تان اظهار داشت: 
تی��م قرقیزی تیم خوبی ب��ود و با قدرت 
ظاهر ش��د اما جل��وی بازیکن��ان ماهان 
نتوانس��ت دوام بی��اورد و در اولین بازی 
فک��ر می کن��م نتیج��ه خوبی را کس��ب 
کردی��م. طاه��ری ادام��ه داد: قهرمانی در 
لیگ برتر کش��ور مش��کل تر از مسابقات 
جام باشگاههای آسیا است و جام ملتهای 
آس��یا هم به مراتب از نظر کیفی سطحش 
پایین تر از جام باشگاههای آسیا است به 
دلیل اینکه در رقابتهای باش��گاههای آسیا 
از طریق رسانه ها و تماشاگران خونگرم 
اصفهانی حمایت می ش��ویم و چون در 
این مسابقات از ملیت های مختلف تیم ها 
استفاده می کنند سطح آن به مراتب باالتر 
از ج��ام ملتهای آس��یا خواهد بود. وی به 
قدرت های فوتس��ال آس��یا اشاره کرد و 
گفت: به عقیده من قدرت فوتس��ال آسیا 
در کش��ور ژاپن حدود 20 درصد و بقیه 
در کشور ما خالصه می شود و با حمایت 

م��ردم و بهروز ریخته گ��ران این جام را 
در ای��ران حفظ می کنی��م و قول هایی را 
که ب��ه بچه ها دادیم اج��را خواهیم کرد. 
مدیرعام��ل فوالد ماه��ان در پایان افزود: 
رئیس کمیته فوتس��ال آس��یا گورچان و 

تیم های ش��رکت کننده از میزبانی کمال 
رضای��ت را دارند و ما می توانیم میزبانی 
جام جهانی را در اصفهان از آن خود کنیم 
و این پتانسیل را چه در بحث پشتیبانی و 

چه اجرایی داریم.

   پژمان غفاری
بازیکن 9 گله ایرانی تیم فوتسال السد 
قط��ر درباره تیم خود به زاینده رود گفت: 
بازی با نماینده تایلند خیلی نفس گیر بود 
تیم ما س��ه روز پشت سرهم بازی داشت 
و به همین خاط��ر بچه ها از لحاظ بدنی 
در دقای��ق پایانی تحلیل رفتند اما از اینکه 
هر س��ه بازی خود را با پیروزی پش��ت 
سر گذاش��تیم خوش��حالم. ذهیر کامیاب 
ادام��ه داد: ی��ک روز اس��تراحت در بین 
مسابقات باعث شد که روی نقاط ضعف 
و قوت خ��ود کار کنیم و خ��ود را برای 
ب��ازی امروز مقاب��ل ووهان چی��ن آماده 
کنیم. وی به آقای گلی رقابتهای فوتسال 
جام باشگاههای آسیا اشاره و خاطرنشان 
کرد: 9 گل در سه بازی به ثمر رساندم و 
دوست دارم آقای گل یک ایرانی باشد و 
فرق��ی ندارد که من به این مهم برس��م یا 

وحید شمس��ایی. وی در پایان گفت: قبل 
از اینکه به السد قطر ملحق شوم در شهید 
منص��وری توپ می زدم و پیش از آن در 
القطر قطر حضور داشتم و به همین خاطر 

مسئوالن السد روی من حساب ویژه ای 
ب��از کردند و اکنون بازیک��ن فابیانوریبرو 
هس��تم که یکی از مربیان کار بلد فوتسال 

به حساب می آید.

 رئی��س کمیت��ه فوتس��ال از احتمال 
برگ��زاری ج��ام باش��گاه های جه��ان در 

اصفهان خبر داد.
به گزارش ف��ارس، عباس ترابیان که 
سه روز ابتدایی این مسابقات را با حضور 
در س��الن پیروزی از نزدیک تماش��ا کرد 
گفت: در حال رایزنی هس��تیم مسابقه ای 
ب��ا حضور تیم های برتر باش��گاه های دنیا 
برگزار ش��ود و ما هم میزبانی اولین دوره 
ای��ن مس��ابقات را برای اصفه��ان تقاضا 

کنیم. 
وی گف��ت: برگ��زاری خ��وب جام 
باش��گاه های آس��یا زمین��ه اینک��ه بتوانیم 
قهرمانان باش��گاه های 5 ق��اره را به ایران 

بکشانیم فراهم کرده است.

علی طاهری: 

فوتسال آسیا در ایران و  ژاپن خالصه می شود    پژمان سلطانی
در سومین روز مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا تیم های پروس کافه لبنان، ناگویای 
ژاپن و الس��د قطر به ترتیب مقابل تیم های ووهان چین، بیشکک قرقیزستان و پورت آتوریتی 
تایلند به برتری رسیدند. از گروه A که تیم فوالد ماهان در آن قرار دارد ناگویای ژاپن با حساب 
8 بر 3 تیم بیشکک قرقیزستان را در هم کوبید. در حاشیه این بازی می توان به حضور کادر فنی 
فوالد ماهان، علی طاهری مدیرعامل باشگاه ماهان و علی علیزاه مدیر روابط عمومی این باشگاه 
اشاره کرد که بازی ژاپن را زیر نظر داشتند و از نقاط ضعف و قوت این تیم نت برداری می کردند 
همچنین تماشاگران حاضر در سالن خواستار پیروزی تیم بیشکک بودند که اینگونه نشد. آمادانته 
خوزه آدیل سرمربی ناگویای ژاپن پس از بازی گفت: این دیدار مهمی برای ما جهت رسیدن به 
مرحله نیمه نهایی بود و خشنود هستم که پیروز از زمین خارج شدیم. ایتی ان سرمربی بیشکک 
در مورد بازی با نماینده ژاپن توضیح داد چون بازی قبلی را مقابل ایران واگذار کردیم تنها شانس 
ما برای صعود از این گروه پیروزی در این میدان بود. وی تیم خود را جوان دانس��ت و گفت: 
بازیکنان تجربه کافی ندارند و برای اولین بار در این رقابت ها ش��رکت کرده اند اما رقبای ما از 
نظر کیفی در سطح باالیی قرار دارند و این امر برای ما مشکل ایجاد می کند. وی در پایان به 2 
تیم فوالد ماهان و ناگویای ژاپن اشاره کرد و افزود: در تیم فوالد ماهان 8 ملی پوش وجود دارد 
اما نتیجه قطعی نمایندگان ژاپن و ایران اگر در فینال با یکدیگر بازی کنند نمی توان پیش بینی کرد 

که کدام برنده خواهد شد.
A جدول رده بندی گروه
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در گروه B تیم ووهان چین با نتیجه 4 بر 3 مغلوب پروس کافه لبنان شد. ربیح ابوشایا سرمربی 
پرس کافه لبنان با ابراز خوشحالی درباره بازی گفت: این دیدار بازی ای بحرانی برای تیم ما بود. 
نیاز مبرمی به برد داشتیم تا امید خود را برای صعود به مرحله بعدی از دست ندهیم. وی افزود: 
کادر فنی و بازیکنان ما تالش فراوانی از خود نشان دادند و مزد تالش خود را پس از پایان بازی 
دیدند. ما سه بازی پشت سر هم به میدان رفتیم و برخالف رقیبان خود خسته بودیم اما در مجموع 
از نتیجه بازی به طور کامل راضی هس��تم. ابوش��ایا در مورد دیدار با نیوساوت استرالیا در پایان 
توضیح داد: استرالیا برای جبران پای به این میدان می گذارد اما تیم ما باید به هر نحو ممکن در 
مقابل آنها پیروز شود تا به صعود امیدوار باشیم. سان جان مین سرپرست ووهان چین در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در وهله نخست نتیجه بازی را قبول دارم. تیم حریف بهتر بازی کرد 
و نتیجه را کسب کرد اما تیم ما به داوری اعتراض دارد به جهت اینکه داور در دقایقی به اشتباه 
در س��وت خود دمید. جان مین افزود: بازیکنان ما شوق برد مغرورشان کرده بود. فرصت ها را 
به راحتی از دست دادند. در دیگر بازی از این گروه السد قطر با درخشش بازیکن ایرانی خود ذهیر 
کامیاب توانست با نتیجه 6 بر 2 تیم پورت آتوریتی تایلند را از پیش روی بردارد. از حواشی این 
دیدار تشویق بی امان ذهیر کامیاب توسط تماشاگران ایرانی بود. در این بین علی طاهری مدیرعامل 
فوالد ماهان رو به سرپرست قطری ها کرد و گفت: امیدوارم سرگروه شوید و به تیم ما برخورد 
نکنید. به دلیل اینکه اگر دوم شدید باید خیلی زود با این رقابتها خداحافظی کنید. آدام تاوشک 
سرمربی پورت آتوریتی تایلند پیرامون این دیدار اظهار داشت: بازی از کیفیت خوبی برخوردار 
بود، موقعیت فراوانی را از دست دادیم و توپهای ما تبدیل به گل نشد. وی افزود: در دیدار با السد 
از بازی قبلی بهتر بودیم ما یک ریکاوری برای نیوساوت استرالیا خواهیم داشت و با برنامه ریزی و 
انسجام کامل پای به آن مسابقه خواهیم گذاشت. فابیا نوریبرو سرمربی السد قطر با ابراز خوشحالی 
از نتیجه به دست آمده گفت: در نیمه نخست ذهیر بازیکن ایرانی ما 2 گل به ثمر رساند و در نیمه 
دوم تیم حریف برای جبران گلهای خورده با 5 بازیکن در زمین ظاهر شد و این تمرین خوبی 
برای تیم ما بود. وی به بازی با چین اشاره کرد و توضیح داد: سعی می کنیم در بازی مقابل چین 

تیم اول خود را به زمین بفرستیم.
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   زاینده رود
در هفته پنجم از دور برگشت مسابقات هندبال بانوان باشگاههای برتر کشور و در حساس ترین 
دیدار، تیم های ذوب آهن اصفهان و فارس در ورزشگاه ملت اصفهان به مصاف هم رفتند که 
انصراف تیم فارس از ادامه مسابقه منجر به باخت فنی این تیم و قهرمانی زود هنگام تیم ذوب 
آهن ش��د. این دیدار تا دقیقه 56 بازی با نتیجه 26 بر 22 به س��ود تیم میزبان در جریان بود که 
اشتباهات داوری و اعتراض سرمربی تیم شیراز به این مهم و عدم تأثیر این اعتراضات به روند 
داروی یک طرفه، باعث شد تیم شیراز به نشانه اعتراض زمین مسابقه را ترک کند، این در حالی 
بود که تیم ذوب آهن که نس��بت به دور رفت قوی تر به نظر می آمد بدون حمایت داور نیز 
می توانس��ت عنوان قهرمانی سوپرلیگ را از آن خود کند. در این میان ناهید غارسی، سرمربی 
تیم فارس به رغم همه اعتراضاتی که به نحوه داوری در نیمه اول داشت تا دقیقه 56 بازی دوام 
آورد اما با ادامه پیدا کردن دامنه سوت های اشتباه داور با یک تصمیم سریع و به نشانه اعتراض 
تیم خود را از زمین مس��ابقه خارج و راهی رختکن کرد. این حرکت غارس��ی از س��وی ناظر 
فدراسیون، مسئول کمیته داوران، نایب رئیس هیأت هندبال اصفهان و سرمربی تیم هندبال ذوب 
آهن به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بعضاً اعالم می داشتند سرمربی تیم فارس همواره در 
بازی های حساس و زمانی که تیمش عقب باشد با بیرون کشیدن تیم از زمین به عنوان حربه ای 
برای پیش��برد اهداف خود اس��تفاده می کند. اگر چه صحبت این افراد در جای خود نیازمند 
بررسی و تحلیل بیشتری است اما در این دیدار اشتباهات داروی از حد معمول و طبیعی خود 
خارج شده بود به گونه ای که بازیکن شماره 11 و یکی از بازیکنان با تجربه این تیم که سالها 
در هندبال فعالیت دارد و تا به این بازی اینچنین توسط داور متوقف نشده بود بارها به واسطه 
سوت های اش��تباه موقعیت های خوب گلزنی خود را از دست داد. ذوب آهن اگر چه بدون 
حمایت های داور نیز برنده این مس��ابقه بود و قهرمانی خود را در سوپرلیگ مسجل می کرد 
ام��ا اتفاق��ات پیش آمده در دقایق پایانی، قهرمانی این تیم را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرد.

ناهید غارسی: از سرمربیگری خداحافظی می کنم
ناهید غارسی، سرمربی تیم هندبال فارس بعد از آنکه تیمش را از زمین مسابقه خارج کرد، 
گفت: 56 دقیقه این همه ناداوری را تحمل کردم ولی دیگر ادامه پیدا کردن این بازی جایز نبود، 
برنده این بازی از قبل مشخص شده بود. وی افزود: باید برای این دیدار حساس از داوران با تجربه 
تری استفاده می کردند مگر فدراسیون داور از تهران ندارد که برای این مسابقه اعزام کند. غارسی 
همچنین اضافه کرد: از مسابقات المپیاد ایرانیان داور این دیدار مشخص بود و این یک ضعف 
برای فدراس��یون ما محسوب می شود که از 42 روز پیش داور این دیدار را مشخص کنند و از 
داوران کم تجربه استفاده کنند. سرمربی تیم فارس ادامه داد: در طول دوران بازیگری خدیجه قانع، 
تاکنون هیچ داوری از این بازیکن خطای خط نگرفته است که اگر اینچنین باشد من برای همیشه از 
سرمربیگری خداحافظی خواهم کرد اما در این دیدار بارها داور خدیجه را به این بهانه متوقف کرد.
وی افزود: تیم ذوب آهن در دیدار رفت و در شرایطی که من چهار نفر از بازیکنان خوب خودم 
را در اختیار نداشتم، در برابر تیم من به تساوی دست یافت بعد چطور ممکن است که در بازی 
برگشت که من بازیکنان کلیدی ام را نیز در اختیار داشتم اختالف ما با این تیم اینقدر فاحش باشد. 
غارسی گفت: چه کسی قرار است پاسخگوی حق از دست رفته ما باشد؟ ما حتی حق اعتراض 

هم نداریم چرا که بعد باید در فدراسیون جوابگو باشیم. چرا باید همیشه ما سکوت کنیم !
قهرمانی با ناداوری محقق شد؟

ناظر فدراسیون هندبال نیز در این باره توضیح داد: خانم غارسی به داوری اعتراض داشت که 
چندان هم بجا نبود و زمان زیادی هم تا پایان بازی باقی نمانده بود که تیم خود را از زمین خارج کرد. 
دستجردی درخصوص اینکه داوری این بازی از یک ماه و نیم پیش تاکنون مشخص بود، گفت: 
چنین موضوعی اصالً صحت ندارد و من در طول این 30 سال فعالیت در هندبال اولین بار است 
که چنین صحبتی را می شنوم. وی اضافه کرد: تیم های ذوب آهن و فارس تا چندی پیش همواره 
از مدعیان اول قهرمانی محسوب می شدند و چنین حاشیه هایی برای تیم بازنده طبیعی است.

علوی: اعتراض ترفند همیشگی غارسی است
زهرا علوی، سرمربی تیم ذوب آهن درخصوص اتفاقات این دیدار گفت: خانم غارسی تا دید 
بازی را باخته است دست به چنین کاری زد و داوری هر اندازه که اشکال داشت برای هر دو طرف 
بود و می توانم بگویم که داور بیشتر به ضرر تیم ما سوت زد، کسی که باید ناراحت می شد ما 
بودیم. وی ادامه داد: البته این عادت همیشگی خانم غارسی است و با این حربه می خواهد نتیجه 
را به سود خود برگرداند در المپیاد ایرانیان نیز از همین حربه استفاده کرد، اگر زمان زیادی از این 
بازی باقی مانده بود مطمئن باشید که باز می گشت و با این ترفند برنده از میدان خارج می شد. 
علوی تصریح کرد: اگر از این بازی تصویربرداری صورت می گرفت مطمئناً ایشان از حرف های 
خود پشیمان می شدند. تیم فارس یک تیم هماهنگ و خوب است ولی در مقابل تیم ما در بازی 

برگشت حرفی برای گفتن نداشت.
تیم کوهیان قهرمان شد

پروانه کوهیان که سالیان سال سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان بود در این دیدار در ورزشگاه 
حضور پیدا کرد و از نزدیک شاهد قهرمانی تیمش در مسابقات سوپرلیگ بود. وی درخصوص 
این دیدار گفت: به ورزشگاه آمدم تا شاهد قهرمانی تیمم در لیگ باشم و این تیمی که قهرمان شد، 
تیم کوهیان بود و دوستان اگر هنری دارند سال های بعد این تیم را قهرمان کنند. وی ادامه داد: 
تیم های ذوب آهن و فارس بازی پایاپایی از خود به نمایش گذاشتند و تیم ذوب آهن در این 
دیدار اشتباهات کوچک زیادی داشت. مربی این تیم نجمه حکیمی نیا را که در گوش عالی کار 
می کرد به اشتباه از زمین خارج و بازیکنی را که هم جوان و هم کم تجربه بود جایگزین وی کرد 
که کارایی نجمه را نداشت و همین باعث شد گل های زیادی را دریافت کنند. کوهیان افزود: تیم 
ذوب آهن اشتباهاتی از این دست زیاد داشت که همین موضوع به ضرر تیمشان تمام شد، از طرفی 
تیم فارس هم بدشانس بود. این تیم در شرایطی که خدیجه قانع و شیما زارع را نداشت در بازی 
رفت تیم ذوب آهن را با تساوی متوقف کرده بود اما در این بازی با وجود در اختیار داشتن تمامی 

نفرات متحمل شکست سنگینی شد؛ هر چند اشتباهات داوری در باخت این تیم بی تأثیر نبود.

تیم هندبال کوهیان قهرمان شدصعود السد قطر قطعی شد
ذوب آهن بدون کمک داور هم قهرمان مي شد

ذهیر کامیاب: 
دوست دارم آقای گل، ایرانی باشد

احتمال برگزاري جام باشگاه هاي جهان در اصفهان
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شهید مهدی ربانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وقتی که احساس کردم شاید وقت آن رسیده 
ک��ه به طرف خدا پرواز کنم به فکر نوش��تن 
وصیت نامه افتادم ول��ی باید وصیت نامه را 
وقتی انسان به سن بلوغ می رسد بنویسد و بر 
او واجب است زیرا جان ما در دست خداست 
و معلوم نیس��ت چه موقع می خواهد آن را 
بگی��رد.  به تازگی از دهان متعفن ضدانقالب 
شنیده می ش��ود که جوانها ناآگاهانه خود را 
به کشتن می دهند و از این جور حرفها. من 
اع��الم می کنم که با کمال آگاهی و درایت و 
هوش به نبرد با باطل آمده ام. خواهش��ی که 
دارم از خواه��ران و برادران��م این اس��ت که 
پشتیبان والیت فقیه باشند و با ضد والیت فقیه 
مبارزه کنند.  برای آمدن به جبهه قرار بود با امام 
امت دیدار داشته باشیم تا روحیه بگیریم زیرا 

دیدن روی ماه او انسان را دگرگون می سازد 
ولی مهم نیست زیرا امام وسیله است و قرآن 
و اس��الم هدف ولی به هر حال از جانب من 
دست او را ببوسید. ضد انقالب باید بداند که 
شهیدان زنده اند و او مرده است زیرا در قرآن 
ما این نکته ذکر شده است. از مادرم به خاطر 

زحمات فراوانی که برای من کشیده مرا به 
اینجا رسانده است تشکر می کنم و 
از او می خواهم که مرا ببخشد. 
همچنین از همه آشنایان و اقوام 
می خواهم مرا ببخشند، مقداری 
پول جزئی دارم که اگر من شهید 
شدم به حساب برادرمان رجایی 

مکتبی واریز کنید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی 

خمینی را نگه دار

  خبرنگار زاینده رود
ای��ن هفته آق��ای حمید جانی پ��ور یکی از 
عکاسان مطرح مطبوعات کشور میهمان کانون 
عک��س انجمن س��ینمای جوان اصفه��ان بود. 
در ای��ن برنامه که آقای ش��یالندری اداره آن را 
به عهده داشت، آقای جانی پور در چهار بخش 
عکس هایشان را به نمایش گذاشت و در هنگام 
نمایش عکس ها، بین ایشان و حضار در سالن 
که بیشتر آنها عکاس بودند بحث و گفتگوهای 
خ��وب و جالب��ی  درگرف��ت، بخ��ش اول به 
پرتره ه��ای هنرمندان ایران اختصاص داش��ت، 
عکس ه��ای از لیلی گلس��تان؛ مترجم، محمود 
دولت آبادی؛ نویسنده، هوشنگ ابتهاج؛ شاعر و 
خیلی از هنرمندان خوب و بنام کش��ور. ایشان 
درب��اره این مجموعه به این نکته اش��اره کردند 
که ابتدا پرتره هنرمندان کاری بود سفارش��ی اما 
بعد آنقدر به هنرمندان عالقه مند شدم که شروع 
به خواندن آثار آنها کردم،یعنی ابتدا آثارشان را 
می خواندم سپس با توجه به شناختی که از آنها 

پیدا می کردم قاب هایشان را می بستم. طوری که 
حتی ب��رای گرفتن یک عک��س از این بزرگان 
تا چند ماه ب��ه در خانه، درون خانه، محل کار، 
جاهایی که پیاده روی و یا با دوستانشان بودند، 
در واق��ع می خواه��م بگویم با آنه��ا به نحوی 
همذات پنداری می کردم. بخش دوم مس��تند با 
رویکرد خالقانه بود که بیش��تر از فضای بومی 
جنوب عکاسی ش��ده بود، بخش سوم، نمایش 
عکس های هم پوش��انی شده بود که در آخرین 
نمایش��گاه ایش��ان در آبان ماه امس��ال در تهران 
به روی دی��وار گالری مهروا  رفته بود و بخش 
آخر که به نمایش عکس های مطبوعاتی که از 
سیاس��تمدران مهم کشور بود اختصاص یافت. 
الزم به ذکر است حمید جانی   پور متولد اهواز، 
فارغ التحصیل عکاسی از همین شهر و در حال 
حاض��ر برای چند روزنامه مهم کش��ور عکس 
مطبوعاتی می گیرد و تا به امروز با دو نمایشگاه 
انفرادی و چندین نمایشگاه جمعی، حرف های 
مهم��ی از هن��ر عکاس��ی ب��رای گفت��ن دارد. 

کانون عکاسان انجمن سینمای جوان اصفهان، 
حمید جانی پور عکس هایش را تحلیل کرد

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

   حامد قصری 
هفته گذش��ته فیلم به رنگ ارغوان را در س��ینما 
س��پاهان دیدم. نه ب��ه خاطر پنج س��ال دوری اش از 
نمای��ش و توقیف و در اقدام��ی عجیب تر نمایش و 
رفع توقیفش و حتی نه به خاطر خوب فروختن ش
 در ای��ن روزه��ا، چرا که ش��خصًا از فیلم هایی که 
خیل��ی هیاهو دارند و گیش��ه و مخاطب را راضی 
می کنن��د دوری می کن��م و س��ینماهای خلوت و 
فیلم ه��ای ب��دون حاش��یه را بهتر می پس��ندم. بله، 
به رنگ ارغوان را دیدم به خاطر سینمای حاتمی کیا. 
البت��ه این را هم اضافه کنم که حاتمی کیا هیچ گاه از 
کارگردانان مورد عالقه  و محبوبم نبوده اس��ت. اما 
به ج��رأت می توانم بگویم یکی از اندک کارگردان 

خوب بعد از انقالب است. کسی که توانایی تبدیل 
فیلم نامه های متوس��ط و حتی ضعیف به فیلم های 
پرقدرت را دارا اس��ت، در س��کوت س��ینمایی و 
زندگی شخصی اش حرفه ای فکر می کند و حرفه ای 
هم فیلم می س��ازد. او دانش آموخته سینما است و 
ش��عور بص��ری باالیی دارد. در فیل��م هایش با هر 
محتوا و مضمونی، سینما می بینی، تصویر می بینی، 
دکوپ��اژ می بین��ی، او خالق قاب هایی اس��ت که 
می توان ن��ام حاتمی کیایی بر آنها نهاد. حاج کاظم 
آژانس شیش��ه ای را که هنوز در خاطر مان هست و 
امروز بعد از 5 س��ال انتظار، فیل��م جنجال برانگیز 

به رنگ ارغوان او، در ابتدا مرا به یاد فیلم »هنکل فون 
دورسنماک« در سال 2006 به نام »زندگی دیگران« 
انداخت. آن فیلم که موفق شد در همان سال جایزه 
اس��کار فیلم خارجی را از آن خود کند بی شباهت 
ب��ه این فیلم نیس��ت؛ اینکه می گویم بی ش��باهت، 
فیل��م حاتم��ی کیا قب��ل از این فیلم کلی��د خورده 
پ��س نمی توانیم نام تقلید ب��ر آن بزنیم. تیتراژ فیلم  
خوف انگیز اس��ت، بعد از  نام ه��ر بازیگر، اعداد 
ریاضی مجهولی را بر پرده می بینی که توهم برانگیز 
اس��ت. در بی��ن تیتراژ آغازین فیلم  با نش��ان دادن 
تصویری از زنی پش��ت طناب دار، کدی به ما داده 
می شود که تا سکانس پایانی فیلم نشانی از آن یافت 
نمی ش��ود. در همان صحنه ابتدایی فیلم هوشنگ یا 
هم��ان مأمور و البته فرخ نژاد خودمان برای گرفتن 
اتاقی از خوابگاه دانش��جویی اقدام می کند، پیرزن 
متص��دی آن اولین دیالوگ خاص حاتمی کیایی را 
بیان می دارد، دین مردم اینجا هنوز مثل ش��هری ها 
نش��ده و فرمان��ده پاس��گاه نیز همه چی��ز را کامل 
می کند؛ اگه دست من بود کاری می کردم که توی 
پاسگاه ادامه تحصیل بدهید. و استاد جنگل بانی؛ این 
درخت، عظمت داره، تاریخ داره، هویت داره، شما 
دانشجو باشید نه یک رباط متحرک.... »شفق« یکی 
از عوامل گروهک های سیاسی که اوائل انقالب با 
به پا کردن آشوب از کشور گریخته، پس از سال ها 
تصمیم می گیرد برای دیدن دخترش »ارغوان« که 
دانش��جوی دانش��کده جنگلداری است مخفیانه به 
ایران بازگردد. یکی از مأموران امنیتی به نام »بهزاد« 
به عنوان دانش��جو وارد دانشکده شده و از تمامی 

امکانات مدرن امنیتی اس��تفاده می کند تا با کنترل 
ارغوان، شفق را به دام اندازد. در این میان بین او و 
ارغوان رابطه ای عاطفی به وجود می آید. از طرف 
دیگر همکاران سیاسی ش��فق نیز تصمیم دارند او 
را ت��رور کنند تا به دس��ت مأم��وران امنیتی نیفتد، 
و ادام��ه ماجرا... و دیالوگ فراموش ناش��دنی فیلم 
بین دو مأم��ور امنیتی؛ هوالعال��م، هوالقادر و حاال 
ش��ده هوالمحجوب و هو الحبیب... تو مأموریتای 
قبلی، بهتر از این م��ورد بود، محکم بودی، اگه تو 
ج��ای من بودی با ش��هاب )نام مس��تعار و امنیتی 
هوش��نگ( چه کار می کردی؟ حذفش می کردم، و 
اگه دوستش داشتی؟ همین حاال حذفش می کردم. 
و مأمور رده  باال  می گوید: کار  خودته، و اسلحه  
خود هوشنگ را به دستش می دهد و از اتاق خارج 

می شود. 
اگ��ر از روایت ه��ای فرع��ی و اضاف��ی فیلم 
گذر کنیم و از صحنه های مغش��وش و س��ردر گم 
چشم پوش��ی، و با توجه به ژانر سیاسی- اجتماعی  
این فیلم که در تاریخ س��ینمای ما کمتر مشابهی  از 
آن یافت می ش��ود باید بگوییم با احترام به آژانس 
شیش��ه ای، بهترین کار حاتمی کی��ا را در یک فیلم 

خوب قبل از پایان گرفتن سال می بینیم.
 و س��خن آخری که باق��ی می ماند؛ ای کاش 
ای��ن فیل��م همان س��ال های حی��ات و تولید خود 
به نمای��ش در می آمد ت��ا با هم��ان فیلم های زمان 
خودش داوری و س��نجش می شد و تا این حد به 
کارگردان و عوامل و بخشی از جامعه هنری کشور 

لطمه ای وارد نمی شد.

دومین جش��نواره نمایش استانی »سیمای آب« 
ویژه مهدهای کودک و پیش دبستانی های استان با 

معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
در ای��ن جش��نواره که با هدف نهادینه س��ازی 
فرهنگ صحیح مصرف آب در سنین پایه انجام شد 
112 مهدکودک و پیش دبس��تانی از کلیه شهرهای 
استان در مرحله مقدماتی شرکت کردند که پس از آن 
تعداد 18 مهدکودک و پیش دبستانی به مرحله نهایی 
راه یافته و به رقابت پرداختند. مدیرکل بازس��ازی و 
حوادث غیرمترقبه استانداری اصفهان گفت: باید از 
وجود مهدهای کودک در استان بهره گیری بیش از 
پیش کرد و با آموزش کودکان آنها را برای مقابله با 
بحران های احتمالی پیش رو آماده س��اخت. وی با 
اشاره به برگزاری مانور ایمنی و زلزله با حضور پنج 
هزار نونهال در ش��ش هزار مهدکودک استان گفت: 
هشتم آذرماه سال آینده مانور سراسری ایمنی و زلزله 
با حضور 20 میلیون دانش آموز در سراس��ر کشور 
برگزار می ش��ود که از این تع��داد 850 هزار دانش 
آموز اصفهانی هستند. همچنین مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور از برگزاری جش��نواره ملی فیلم و عکس با 
موضوع آب در س��ال آین��ده در اصفهان خبر داد و 
از اصح��اب فرهنگ و هنر ب��رای حضور و تقویت 
این جش��نواره دعوت کرد. وی در ادامه س��خنانش 
به برگزاری دومین جشنواره نمایش استانی »سیمای 
آب« وی��ژه مهدهای کودک و پیش دبس��تانی های 

اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: کودکان امروز 
پ��دران و مادران فردا هس��تند که آینده کش��ور در 
دس��تان آنها قرار دارد ل��ذا از هم اکنون باید با انجام 
فعالیت های فرهنگی – هنری مختلف درخصوص 
مصرف بهینه آب آن��ان را با اهمیت حفاظت منابع 
آبی آشنا کرد. جاودانی در پایان سخنانش از کودکان 
استان اصفهان خواست بهترین شیوه مصرف آب را 
در قالب نقاش��ی تهیه کرده و برای شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور ارسال کنند تا در جشنواره ای 

از برگزیدگان آن تجلیل به عمل آید.
سید محمدرضا فخرایی مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان نیز در س��خنانی اظهار 
داشت: انجام فعالیت های فرهنگی، کم هزینه ترین 
و در عین حال اثربخش ترین کار برای تغییر الگوی 
مصرف و ترویج مص��رف بهینه آب در بین جامعه 

است. 

جشن سالگشت افتتاح شبکه های استانی صدا و 
سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در مسجد حضرت 

رسول)ص( این مرکز برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی صدا و س��یمای مرکز 
چهارمح��ال و بختیاری، در این مراس��م که تعدادی از 
مسئولین اس��تان، کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما 
حضور داش��تند از تالش یک ساله کارکنان این مرکز 
تجلیل ش��د. مدیرکل صدا و س��یمای مرکز استان در 
این مراسم با تش��کر از تالش کارکنان مرکز و کسب 
موفقیت های مختلف در طول سال بر تعامل و همدلی 
بیش��تر همکاران و بهره گی��ری از تجربی��ات ارزنده 
بازنشستگان مرکز برای رسیدن به مراحل باالی تولیدات 
رادیوی��ی و تلویزیونی تأکید کرد. عم��ران حیدری با 
اشاره به اختصاص سه مقام برتر به برنامه های تولیدی 
رادیو، چهار مقام برتر برنامه های تلویزیونی و دو مقام 
برتر واحد اطالعات و اخبار و یک مقام موس��یقی در 

هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی تلویزیونی مراکز 
استان ها و انتخاب مرکز چهارمحال و بختیاری به عنوان 
مرکز ساعی و کوشا از کارکنان این مرکز خواست تفکر و 
پویایی را در انجام مسئولیت های محوله و برنامه سازی 
سرلوحه تالش سال آینده خود قرار دهند. در این مراسم 
از 85 نفر از کارکنان نمونه واحدهای رسانه، منتخبین 
هفدهمین جش��نواره تولیدات صدا و س��یمای مراکز 
استان ها و جشنواره های مختلف، برگزیدگان مسابقات 
فرهنگی- ورزشی، شنوندگان دائمی شبکه استانی صدا و 
مدیران برتر مرکز تجلیل شد. شبکه استانی صدای مرکز 
چهارمحال و بختیاری و سیما به ترتیب در سال های 
1381 و 1383 به بهره برداری رسیده است. هم اکنون 
بهره مندی 96 درصدی جمعیت استان از پوشش شبکه 
استانی صدا، 87 درصدی از شبکه سیمای جهان بین و 
تجهیز این مرکز به سامانه ارسال ماهواره ای)آپ لینگ( 

آخرین دستاوردهای فنی این مرکز است.

نگاهی دیگر به فیلم به رنگ ارغوان حاتمی کیا

ای کاش به رنگ ارغوان 
پنج سال در محاق نمی ماند

در راه بازار شب عیدکاریکاتورعکس روز

برگزاری جشنواره ملی فیلم و عکس
 با موضوع آب در اصفهان

برگزاری جشن سالگشت افتتاح شبکه استانی
 صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری

  حمید حقیقت 
 نوروز نامه کتابی است منسوب به خیام نیشابوری، 

ریاضی دان، اندیشمند و رباعی پرداز 
پ��ر آوازه ایرانی، این متن از نظر زیبایی و محتوای 
کم نظیرش درب��اره نوروز، اس��پ، خوید و...باید 
نوشته مردی بزرگ و دانشمند باشد. این کتاب که 
س��ال ها پیش به کوشش علی حصوری جمع آوری 
و ویرایش شده به همت انتشارات چشمه به چاپ 
چهارم رس��یده اس��ت و با توجه ب��ه نزدیک بودن 
فصل بهار و نوروز ما را بر آن داش��ت نقبی بر این 
کتاب ارزشمند زده، خوانندگان این روزنامه وزین 

را به خواندن این کتاب ترغیب کنیم.
حکی��م خی��ام در گوش��ه ای از ای��ن کت��اب 
می فرمایند: اما س��بب نهادن نوروز آن بوده اس��ت 
که چون بدانس��تند که آفت��اب را دو دور بود یکی 
آنکه هر س��یصد و ش��صت و پنج روز و ربعی از 
ش��بانه روز، چ��ون جمش��ید آن روز اول عجم به 
پادش��اهی بنشس��ت، خواس��ت که ایام سال و ماه 
را نام نهد و تاریخ س��ازد تا مردم��ان آن را بدانند، 
بنگریس��ت که آن روز بامداد آفت��اب به اول دقیقه 
حم��ل آمد. موب��دان عجم را گرد ک��رد بفرمود که 
تاری��خ را از اینچنین آغاز کنن��د. فروردین ماه، به 
زبان پهلوی اس��ت، معنیش چنان باشد که این آن  
ماه اس��ت که آغاز رستن نبات در وی باشد و این 
ماه مر برج حمل راس��ت که سرتاس��ر وی آفتاب 

اندر این برج باشد. اردیبهشت ماه، جهان اندر وی 
به بهشت ماند از خرمی، خرداد ماه، یعنی خورش 
دهد، مردم��ان را از گندم و جو و میوه، تیرماه، تیر 
آفتاب از غایت بلندی ف��رود آمدن گیرد، مردادماه 
یعن��ی خاک داد خویش ب��داد از برها و میوه های 

پخته که در وی به کمال رسید.
شهریورماه، این ماه را از بهر آن شهریور خوانند 
که آفتاب در آن س��نبله باش��د، مهرماه، که مهربانی 
ب��ود مردمان را ب��ر یکدیگر، آبان م��اه، آب ها بهر 
کشت زیادت گردد، آذر، آتش بود، دی ماه، درشت 
بود و زمین از خرمیها دور بود، بهمن ماه، به سردی 
و خشکی، اسفند که میوه ها و گیاهان دمیدن گیرد. 
آری باید این کتاب را در دست گرفت خواند و به 
دوستان و  آشنایان حتی کسانی که زیاد اهل مطالعه 
نیستند پیشنهاد شود تا فرهنگ کتاب و  کتابخوانی 

در شهر و دیارمان رواج یابد.

نوروزنامه، اثر گرانقدر 
حکیم عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
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فرهنگ و هنر


