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   زاینده رود
فاز س��وم اولین پل دو طبقه کش��ور، امروز در اصفهان 
به بهره برداری می رس��د. فاز س��وم این پ��روژه که یکی از 
پیش��رفته ترین و موفق ترین طرحه��ای عمرانی و ترافیکی 
در زمینه حمل و نقل اس��ت با هزینه ای بالغ بر 210 میلیارد 
ری��ال و در طول 1600 متر در حدفاصل تقاطع امام رضا)ع( 

تا تقاطع بهارستان به اجرا درآمد. به گفته کارشناسان، بزرگراه 
دو طبقه امام خمینی)ره( اصفهان از پیشرفته ترین پروژه های 
عمرانی در زمینه حمل و نقل کشور است و ارتباط مستقیمی 
بین رینگ چهارم یا همان رینگ حفاظتی و رینگ سوم شهر 
اصفه��ان برقرار می کند. یکی از ویژگیهای بارز طراحی این 
بزرگ��راه دو طبق��ه، امکان ایجاد خط��وط ویژه حمل و نقل 

عمومی نظیر تراموا یا اتوبوس پرسرعت در زیر پل آن است. 
به گفته مجری طرح، مدیریت صحیح زمان و کاهش هزینه ها 
با اجرای سه شیفت کاری در شبانه روز و احداث روزانه 100 
متر مربع پل س��ازی به صورت میانگی��ن و... منجر به ایجاد 
تحولی بنیادی به لحاظ حم��ل و نقلی و جمعیتی در حوزه 

شمال غرب اصفهان شده است.                           

بهره برداری از اولین پل دو طبقه کشور

مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار:
شفافیت بورس در سال آینده 
تقویت می شود

رسیدگی به الیحه بودجه 1389 کل کشور 
در مجلس پایان یافت
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12 ایس��تگاه آتش نش��انی این شهرستان برای 
هرگونه حادثه احتمالی چهارش��نبه آخر س��ال آماده 
شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان اظهار داشت: امکانات و تجهیزات 
این ایستگاهها 24 ساعت قبل از چهارشنبه آخر سال 
با استقرار در مناطق مختلف این شهر، به وظایف خود 
عمل خواهند کرد. به گفته محمدمسعود چایچی، از 
این تعداد ایستگاه، هفت ایستگاه آن به صورت سیار و 

بقیه ثابت هستند. وی یادآور شد ...

در چارچ��وب رقابته��ای ج��ام خلیج فارس 
و در هفته بیس��ت و نهم این بازیها تیم س��پاهان 
اصفهان، با اقتدار بر تیم شاهین بوشهر پیروز شد 
و پیش��تازی خود در صدر ج��دول را حفظ کرد. 
گلهای این ب��ازی را ابراهیم توره در دقیقه اول و 
جمش��یدیان در دقیقه 65 به ثمر رس��اندند. دیگر 
همش��هری این تیم یعنی ذوب آهن نیز در همین 

چارچوب و در حالی که ...

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به نقش تأثیرگذار و پررنگ زنان 
در مدیری��ت خان��واده و تربیت فرزندان 
گفت: مدیریت فرهنگ جامعه در دست 
زنان است. رجبعلی صادقی در کارگروه 

بان��وان و خانواده اف��زود: زنان به عنوان نیمی از جمعیت کش��ور باید 
فرهن��گ کار و مهارت آموزی را در خانواده که کانون جامعه اس��ت، 
نهادینه کنند. وی مهمترین اولویت برنامه ریزی سال آینده در استان را 

اشتغال عنوان کرد و گفت ...

در آخرین ش��نبه س��ال 1388 جلس��ه 
عمومی ش��ورای اس��امی اصفهان با طرح 
مس��ائل مهم و مورد نظر اعضای این شورا 
برگزار ش��د. مهندس عباس حاج رسولیها، 
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان، با اشاره 

به نزدیک بودن ایام تعطیات نوروزی بر لزوم برنامه ریزی جهت اجرای بهتر 
طرح های ستاد اسکان مسافران نوروزی تأکید کرد ...

تع��داد مس��افران ن��وروزی که در س��ال 89 به 
اصفهان س��فر می کنند، با توجه به تبلیغات صورت 
گرفته بیشتر خواهد بود. نایب رئیس ستاد تسهیات 
سفرهای نوروزی ش��هر اصفهان افزود: سال گذشته 
س��تاد نوروزی ش��هر اصفهان به عنوان س��تاد برتر 
کش��ور انتخاب ش��د و ش��هردار اصفهان به همین 
مناس��بت از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.

 منصور باقرصاد یادآور شد ...    

  استاندار چهارمحال و بختیاري: 
مدیریت فرهنگ جامعه در دست زنان است  

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد:
معرفی شهدای استان به مسافران نوروزی 

هفته بیست و نهم 
لیگ برتر فوتبال ایران

12 ایستگاه آتش نشاني 
کاشان  براي چهارشنبه 
آخر سال آماده شد    

تعداد مسافران نوروزي 
اصفهان در سال 89 

اس��تان اصفهان متعهد به ایجاد 80 افزایش خواهد یافت   
هزار ش��غل جدید در س��ال آینده شده 
است. استاندار اصفهان در جلسه تودیع 
و معارفه مدیران کل سازمان کار و امور 
اجتماعی اس��تان اصفهان افزود:  استان 

تهران با 90 هزار و اصفهان با 80 هزار شغل در ردیف اول و دوم کشور 
و اس��تانهای خراس��ان رضوی و آذربایجان شرقی با یک فاصله زیاد در 
ردیفهای بعدی از نظر تعداد ایجاد شغل قرار دارند. علیرضا ذاکر اصفهانی 
گفت:  رئیس جمهوری مجدانه پیگیر مسأله اشتغال در کشور است و در 
همایش اس��تانداران، مسأله اشتغال و الزام مس��ئوالن به این امر را مورد 

تأکید قرار داد. ذاکر اصفهانی تصریح کرد ...

80 هزار شغل جدید، سال آینده 
در استان ایجاد مي شود    

موضوع فراخوان: عملیات بهینه سازی و توسعه پستهای
ــتقیم و برق رسانی به واحد  ــت جدید احیاء مس L.B.S.S و احداث پس

 EPC جدید اکسیژن در ناحیه سبا بصورت
مبلغ ضمانت نامه: 9/000/000/000 )نه میلیارد( ریال

نحوه دریافت مدارک: 

ــتندات الزم و  ــدارک الزم: تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و ارائه مس م
نامه اعالم آمادگی و رزومه شرکت.

مهلت ارسال مدارک: 89/1/25
ــرکت فوالد مبارکه،  ــال مدارک: از طریق پست به آدرس ش نحوه ارس

ساختمان مرکزی، قراردادهای توسعه، صندوق پستی 84815-161 
ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان

 ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان عمومی
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان

1- از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه- لینک مناقصه و مزایده
www. Mobarakeh-steel.ir 

2- مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی 
www.ariatender.com

در صورت نیاز به اطالعات فنی به شماره تلفن 5863-0335543 و اطالعات 
بازرگانی با شماره تلفن 3099-0335543 تماس حاصل فرمایید.

400 /35KV،



سراسری
ایران

مدیرعامل ش��رکت ب��ورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: اج��رای هدفمن��د کردن 
یارانه ه��ا و مش��خص ش��دن ورودی و 
خروج��ی صنای��ع و ش��رکت ها س��بب 
افزای��ش ش��فافیت در بورس می ش��ود. 
حس��ن قالیباف اصل در گفتگ��و با ایرنا، 
 افزود: بازار س��رمایه چند وجهی و تابعی 
از متغیره��ا نظیر بودج��ه، هدفمند کردن 
یارانه ه��ا، وضعیت صنای��ع، برنامه های 
توسعه ای کشور  و غیره است. وی با بیان 
آنکه  ابعاد قان��ون هدفمند کردن یارانه ها 
هنوز مشخص نش��ده است، گفت: با این 
وج��ود ش��رکت ب��ورس و اوراق بهادار 
گزارش کارشناسی در این خصوص تهیه 

کرده است.

 قالیب��اف اص��ل با اش��اره به ارس��ال 
گزارش��ی از سوی این ش��رکت به سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ، اظهار داش��ت: در 
ای��ن گزارش به بازتوریع یارانه ها برای هر 
صنعت و نرخ ه��ای ترجیهی برای صنایع 
اشاره شده است. به گفته مدیرعامل شرکت 
ب��ورس و اوراق بهادار ع��اوه بر اینکه در 
این گزارش بر نقاط قوت این قانون تأکید 
شده، راهکارهایی برای کاهش اثرات آن بر 
عملکرد شرکت ها ارائه شده است. وی ادامه 
داد: نقدشوندگی، شفافیت و ارائه ابزارهای 
جدی��د با ه��دف تنوع س��ازی و مدیریت 
ریسک در بازار سرمایه و همچنین پذیرش 
ش��رکت های جدید در بازار از برنامه های 

سال آینده این شرکت خواهد بود. 

نصف النهار

جهان نما

ب��ه گفت��ه رئ��وف پیش��دار: امریکا 
به رغم دیپلماس��ی فع��ال روی پرونده 
هس��ته ای ایران در ماهه��ای اخیر یکی 
ب��ا هدف همراه کردن کش��وری دیگر با 
خود برای افزایش تحریم های ایران، و 
دیگری دریافت قطعنام��ه ای از آژانس 
بی��ن المللی ان��رژی اتمی در نشس��ت 
دوره ای آن )ک��ه اخی��راً در وین برگزار 
ش��د( در هر دو شکست بزرگی خورد. 
مخالفت های روس��یه و چین با افزایش 
تحریم ها قابل پی��ش بینی بود اما اینکه 
برزیلی ه��ا به رغم فعالی��ت دیپلماتیک 
ش��دید امریکا، به وزیر امور خارجه آن 
در سفر رس��می به این کشور بگویند با 
تشدید تحریم ایران قویا مخالفند را شاید 
حداق��ل با این غلظت! انتظار نداش��تند. 
شکس��ت بزرگتر را دیپلماسی امریکا در 
مقر آژانس بی��ن المللی اتمی در وین و 
از جنبش نامتعهد ها دریافت کرد که در 
بیانی��ه ای »بر حق اولی��ه غیرقابل انکار 
کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید 
و اس��تفاد از انرژی اتمی ب��رای مقاصد 
صلح آمی��ز، ب��دون هرگون��ه تبعیض و 
منطب��ق با تعهدات قانونی مترتب« تأکید 
کرد و صراحت بخشید که »بنابراین هیچ 
موردی نباید به گونه ای تفس��یر شود که 
منجر به ایج��اد ممنوعیت یا محدودیت 
حقوق کش��ورها در توسعه انرژی اتمی 
برای مقاصد صلح آمیز شود، انتخاب ها و 
تصمیمات کشورها، شامل موارد ) مربوط 
به( جمهوری اس��امی ای��ران،  در زمینه 
اس��تفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و 
سیاست های چرخه سوخت  باید محترم 
شمرده شوند.« و در همین راستا »جنبش 
غیرمتعهد ه��ا، آژان��س بین المللی انرژی 
اتم��ی را به عنوان تنه��ا مرجع ذیصاح 
پادمانی  تعه��دات  راس��تی آزمایی  برای 
مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده 
و تأکید می کند که هیچ فش��ار یا مداخله 
ن��اواردی در فعالیت های آژانس به ویژه 
در فرآین��د راس��تی آزمایی ک��ه می تواند 
بازده��ی و اعتبار آژان��س را به مخاطره 
ان��دازد، نباید وجود داش��ته باش��د.« و 
جنب��ش »بر تفاوت بنیادین میان وظایف 
قانونی کش��ورها وف��ق موافقت نامه های 
پادمان مربوط به آنها با هرگونه اقدامات 
اعتمادس��از که به ط��ور داوطلبانه اتخاذ 
می کردن��د، تأکید ک��رده و اینکه این امر 
موجد وظایف پادمانی قانونی نیست.« و 
به عاوه »جنبش غیرمتعهد ها قویًا معتقد 
اس��ت که کلیه پادمان ه��ا و موضوعات 
راس��تی آزمایی از جمله م��وارد مربوطه 
ب��ه ای��ران  بای��د در چارچ��وب آژانس 

بین المللی انرژی اتمی و براساس مبانی 
حقوقی و فنی حل و فصل گردد، عاوه 
بر آن جنب��ش غیرمتعهد ه��ا تأکید دارد 
ک��ه آژانس  باید به کار خ��ود برای حل 
موضوع هس��ته ای ای��ران در چارچوب 
اختیار و اساس��نامه آژان��س ادامه دهد.« 
به��ره مندی جمهوری اس��امی ایران و 
یا هر کش��ور دیگری از انرژی هسته ای 
و هرآنچ��ه منافع مل��ی آن را تأمین کند، 
به مانند هم��ه دولت داریه��ا، از اصول 
و اساس��ات دولت داری و از اختیارات 
ذاتی آن اس��ت. این مهم در عین حال از 
واضحات و امری کامًا بدیهی و مس��لم 
است که همه دولت داریها، خود را مقید 
و متعهد به تأمین و حفظ و ارتقای منافع 
ملی می دانند. همه واحدهای سیاس��ی 
در جهان براس��اس حقوق بین الملل و 
منشور ملل متحد و اصول اساسی حاکم 
بر روابط بین الملل، واحدهایی مس��تقل 
و برابر حقوق هس��تند. در چنین نظام و 
س��اختی، هر کشوری منافع ملی خود را 
دارد و تعقی��ب می کن��د. آنچه ایران در 
چارچ��وب پیمان ان پی تی و پادمانهای 
آن ب��ه دنبال��ش اس��ت و روح بیانی��ه 
نامتعهدها نیز همین اس��ت، پاسخگویی 
و تأمین یک نیاز اساس��ی براساس منافع 
ملی و ناش��ی از اختی��ارات ذاتی )حق(
در جه��ت توس��عه اس��ت ک��ه پیم��ان 
ان پ��ی تی هم به عنوان یک ش��هادتنامه 
و اعتراف عمومی بر آن تأکید گذاش��ته 
و صراحت بخش��یده و این حقی نیست 
که یک ع��ده ای به عده و یا یک طرف 
داده باش��ند و یا بخواهند از آن بگیرند.
هم دارندگان تس��لیحات هس��ته ای از 
جمله امریکا که اولین و آخرین استفاده 
از آن را این کشور آن هم بر سرمردم دو 
شهر ژاپن صورت داده و هم کشورهای 
فاقد آن به خوب��ی می دانند که این نوع 
س��اح ها نه تنه��ا امنی��ت و ثبات نمی 
آورد که رفتن به سوی آن، گام برداشتن 
س��رمایه بر و پرهزین��ه، آن هم در یک 
بازی پرخطر اس��ت که باخت در آن را 
از همان ابتدا باید باور داش��ت. در منظر 
ایرانی ها هم از لحاظ فکری و اس��امی 
و هم از لحاظ تدبیر و عقانیت، س��اح 
هس��ته ای هرگز جایی نداش��ته اس��ت. 
ب��ا این وص��ف این کش��ور از س��وی 
مخالفان خود که سیاه ترین پرونده های 
هس��ته ای را دارن��د، مته��م به داش��تن 
برنامه ای هسته ای می شود که به رغم 
بارها تأیید راستی آن از سوی یگانه نهاد 
فنی و تخصصی مسئول جهانی، به زعم 

مخالفان شفاف نیست!

جدیدترین نتایج ش��مارش آرای انتخابات پارلمانی عراق نشان می دهد نوری مالکی، 
نخس��ت وزیر کنونی این کش��ور، با فاصله زیاد از رقبای خود در بغداد پیش افتاده است. 
ش��بکه تلویزیونی بی بی س��ی گزارش داد، ائتاف دولت قانون ب��ه رهبری نوری مالکی 
نخس��ت وزیر عراق، در بغداد نیز که بیش��ترین شمار کرسی های مجلس این کشور را در 
اختیار دارد، پیروز ش��د و به نظر می رس��د که مالکی بار دیگر نخست وزیر عراق خواهد 
شد. بی بی سی همچنین در ادامه گزارش خود از گفتگوی نمایندگان مالکی با احزاب دیگر 

برای تشکیل دولت ائتافی جدید خبر داد. 
ش��بکه تلویزیونی المنار هم با اعام اینکه ائتاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی 
گفتگو با فهرس��تهای دیگر انتخاباتی را برای تش��کیل دولت آینده آغاز کرده است، به نقل 
از عباس البیاتی از نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق گزارش داد، فهرس��ت های دیگر نیز 
برای تعامل و همکاری با ائتاف دولت قانون به رهبری مالکی پس از پیروزی در انتخابات 
اخیر پارلمانی اعام آمادگی کرده اند، بنابراین راه به روی نوری مالکی برای تش��کیل یک 

دولت قوی کامًا باز است. 
همچنین یک منبع آگاه کمیس��اریای عالی انتخابات عراق از اختصاص بیشترین آرای 
انتخابات پارلمانی به ائتاف مالکی در استان بصره خبر داد. در این حال قسام العبودی، از 
کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق گفت: این نتایج نسبی است و پس از تکمیل نتایج 

انتخابات کل آرا را دقیقاً در هر حوزه اعام خواهد کرد.

یک��ی از رهبران مذهب��ی یهودیان معتقد اس��ت همان طور 
که آپارتای��د در آفریقای جنوبی و کمونیس��م در اتحاد جماهیر 
ش��وروی فرو ریخت، صهیونیس��ت نیز در فلسطین سرنگون و 
ف��رو خواهد ریخت. به گ��زارش ایرنا خاخ��ام ایزروئل دووید 
وایس در نیویورک گفت: اندیشه صهیونیسم طبق تورات، کتاب 
مقدس یهودیان، باطل و ممنوع اس��ت. وی اظهار داشت: دولت 
اسرائیل و صهیونیسم در تضاد و مغایرت مطلق با یهودیت است 
و موجودی��ت این رژیم در مجموع یک موجودیت جنایت باری 
اس��ت که یهودیت را دزدیده و به یغما گرفته است. این خاخام 
یه��ودی افزود: ما باید همگی ب��ه درگاه خداوند قادر متعال دعا 
کنیم که شرایط سرنگونی و نابودی صلح آمیز رژیم صهیونیستی 
را فراه��م آورد. خاخ��ام وایس گفت: باید هوش��یار باش��یم که 
سراس��یمه و آش��فته و ناامید نشویم و باید بلند شویم و مقهور و 

مرعوب حمات و تبلیغات اسرائیلی ها نشویم. 
وی ادامه داد: باید س��عی کنی��م به هر طریق صلح آمیزی که 
شده صداهایمان را به گوش مردم دنیا برسانیم و از آنها بخواهیم 
که بپاخیزند و نمایندگانش��ان در مجامع بین المللی بلند شوند و 

مقهور و مرعوب اینها نشوند و از رهبران جهان بخواهند که شرایط 
آزادسازی سرزمین های فلسطین را فراهم آورند و در این راه دست 
از ت��اش برندارند. این خاخام یهودی تصریح کرد: نباید امید را از 
دس��ت داد، باید اعتراض کرد، باید تظاهرات کرد باید حرف ها را 
به گوش دنیا رساند و به مردم دنیا فهماند که این غصب جابرانه و 
زورگویانه زمین های گروههایی از مردم اس��ت و جامعه یهودیان 
واقعی نیز به این حرکت معترض هستند اما رسانه ها می ترسند و 

اعتراض ها به اسرائیل را گزارش نمی دهند.
 وی اظهار داش��ت: همه کارهایی که رژیم صهیونیس��تی در 
س��رزمین فلس��طین انجام می دهد، طغیان علیه تورات اس��ت. 
خاخ��ام وایس همچنین گفت: رژیم صهیونیس��تی تاش دارد تا 
اقدامات��ش را مبارزه یهودیان و مس��لمانان قلمداد کند حال آنکه 
اینطور نیس��ت، مسلمانان هیچ دش��منی ای با یهودیان ندارند و 
پیروان دو مذهب صدها سال در صلح و صفا در کنار هم زندگی 
کرده ان��د و حتی جوامع مس��لمان در دوره های��ی از تاریخ مثل 
دوران هیتلر و یا در زمان جنگ های صلیبی، مأمن و پناهی برای 

یهودیان محسوب می شدند.

 ون جیابائو  نخس��ت وزیر چین در 
پایان اجاس 10 روزه مجلس نمایندگان 
خل��ق چین در یک کنفران��س خبری که 
ب��ا حض��ور صده��ا خبرن��گار چینی و 
خارج��ی در پکن برگزار ش��د؛ گفت که 
کش��ورش تسلیم فش��ارهای غرب برای 
افزایش ارزش یوان نخواهد ش��د. وی در 
این کنفرانس خبری که حدود دوساعت 
به طول انجامید، گفت: حفظ ارزش یوان 
به ثبات رش��د اقتصادی در چین و جهان 
کمک خواهد کرد. ون جیا بائو  گفت: ما 
فقط می توانیم به شکلی تدریجی ارزش 
پ��ول ملی چین را تغییر دهیم. وی گفت: 

از جوالی سال 2008 تا فوریه 2009 میادی ارزش یوان 14 و نیم درصد باالتر رفته است 
اما این یک روند تدریجی است و چین با جهش ارزشی مخالف است. وی گفت: به دلیل 
همی��ن تحوالت صادرات چین 16 درصد کاهش یاف��ت و مازاد تجاری فقط 102 میلیارد 
دالر افزایش یافت. وی گفت: ما با انتقادهایی که در این زمینه ها به چین می شود مخالفت 
می ورزیم و فقط براساس شرایط اقتصادی داخلی حاضر به تغییر در ارزش واحد پول ملی 
هس��تیم. این چندمین بار در یک هفته گذشته است که یک مقام ارشد چین می گوید این 

کشور تسلیم فشارهای غرب برای باال بردن یکباره ارزش یوان نخواهد شد.
 نخس��ت وزیر چین با اش��اره به اظهارات مقام های امریکایی از جمله رئیس جمهور آن 
کش��ور در انتقاد از سیاس��ت های ارزی چین گفت: تثبیت ارزش یوان برای بهبود اقتصاد 
جهانی که با بدترین بحران مالی روبه رو ش��ده مناس��ب اس��ت. »ون« در بخش دیگری از 
این کنفرانس خبری به مس��أله تایوان اش��اره کرد و گفت: به ش��دت عاقه مند به دیدار از 
تایوان هس��تم. ما برادران یکدیگر هستیم. وی گفت: امضای توافقنامه جامع اقتصادی میان 
چین و تایوان برای هر دوسوی تنگه تایوان سودمند است. وی افزود: اگر وضعیت اقتصاد 
جهان بهبود نیابد وضعیت اقتصادی چین نیز خوب نخواهدشد. نخست وزیر چین گفت: 
بی��کاری فزاینده و بی ثباتی اقتصادی در جهان و بح��ران بین المللی مالی از چالش هایی 
اس��ت که به ش��دت اقتصادها را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. وی در عین حال بار دیگر 
از سیاس��ت های باز کش��ورش برای حضور خارجیان س��خن گفت و افزود: ما از حضور 
س��رمایه گذاران و ش��رکت های خارجی در چین اس��تقبال می کنیم. »ون جیابائو« گفت: 
س��رمایه گذاری خارجی و دس��تیابی به فناوری های پیشرفته و مدیریت بهینه در تجارت 
خارجی از مهمترین اولویت های کاری ما محسوب می شود. وی از امریکا و اروپا خواست 
تا در زمینه تجارت خارجی چین را به عنوان یک اقتصاد بازاری کامل به رسمیت شناخته و 
تحریم های صادرات فناوری پیشرفته به این کشور را لغو کنند. وی انتقادهای غرب از این 
کشور درباره پایبند نبودن به تعهدات مرتبط با کاهش دی اکسید کربن و مقابله با تحوالت 
اقلیمی را پوچ و بی اساس خواند و افزود: چین به تعهدات خود در این زمینه پایبند خواهد 
ب��ود. وی افزود: برخی از چین به دلیل تاش هایش برای توافقنامه کپنهاگ انتقاد می کنند 
و می گویند این کشور مانع از دستیابی به توافقات خاص شده است در صورتی که چین 
بیشترین تاش را برای حصول توافقات ذیربط در دانمارک کرد و از همکاری با کشورهای 
دیگر برای مقابله با تحوالت اقلیمی دریغ نخواهد کرد. اجاس ساالنه کنگره خلق چین با 
تصویب افزایش بودجه آموزش و پرورش و بهداشت عمومی و ساخت مسکن برای اقشار 
کم درآمد به کار خود پایان داد. مجلس نمایندگان چین با بیش از دوهزار و یکصد نماینده 

هرسال فقط برای 10 روز نشست سراسری تشکیل می دهد.

رئیس پلیس راهور استان تهران گفت: هم اکنون 615 هزار نفر دانش آموز همیار پلیس در 
استان تهران فعالیت می کنند. به گزارش فارس، حبیب کمالوند در مراسم زنگ همیار پلیس 
که در یکی از مدارس پسرانه کرج برگزار شد، گفت: توجه به مسائل امنیتی و ترافیکی باید از 
دوران کودکی به فرزندان آموزش داده شود. وی ادامه داد: در این راستا راهنمایی و رانندگی 
باید هرچه در توان دارد زمینه های ارائه آموزش های دقیق را به دانش آموزان فراهم کرده و با 
مشارکت دادن آنان در برخی از مأموریت های پلیس، دانش آموزان را از دوران کودکی با نظم 
و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا کند. رئیس پلیس راهور استان تهران ادامه داد: 
با توجه به اینکه در اسفند ماه تراکم ترافیکی بیش از ماه های دیگر سال است لذا مأموریت ها و 
اقدامات پلیس نیز فشرده تر شده و راهنمایی و رانندگی استان تهران در این راستا مأموریت ها 
و اقدامات کنترلی خود را در جاده ها و دیگر مراکز پیش از گذش��ته کرده است. کمالوند در 
ادامه با اشاره به آمار تصادفات منجر به فوت در سال گذشته افزود: در سال 1386 نسبت به 
سال 1385، شش درصد افزایش تلفات در تصادفات داشتیم و در سال 1387 نسبت به 1386 
تصادفات منجر به فوت 10 درصد افزایش پیدا کرد. وی تأکید کرد: با توجه به این آمار امسال 
و در اسفند ماه توجه و تمرکز پلیس به این مهم بیش از گذشته بوده و از شهروندان به ویژه 
مسافران نوروزی می خواهیم که با کمال خونسردی و آرامش در جاده ها به رانندگی بپردازند. 
رئیس پلیس راهور اس��تان تهران گفت: امس��ال از ابتدای س��ال جاری تاکنون از مشارکت 
همیاران پلیس اس��تفاده کرده و تا پایان تعطیات از ظرفیت آنان اس��تفاده می شود. کمالوند 
تصریح کرد: در ایام نوروز 1387، 21 کشته در استان تهران داشتیم که امیدواریم با توجه به 
توسعه مأموریت های پلیس در سال جاری این آمار کاهش چشمگیری در نوروز امسال داشته 
باشد. وی اظهار داشت: در ایام نوروز امسال 40 درصد از توان نیروهای پلیس استان تهران 
به منظور ارائه خدمات به مس��افران و کنترل جاده ها اس��تفاده ش��ده اس��ت که امیدواریم با 

مشارکت مردم در نوروز امسال کمتر شاهد تصادفات در سطح جاده ها باشیم.

مدیر مجموعه پیس��ت بین الملل��ی دیزین کرج گفت: این پیس��ت در ایام تعطیات 
نوروز برای استفاده اسکی بازان و عاقه مندان باز و آماده خدمات رسانی است. قربانعلی 
س��ولقانی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون پیس��ت بین المللی دیزین با داش��تن چهار خط 
تله کابین چهار نفره، دو خط تله س��یژ دو نفره و هفت خط تلس��کی یک نفره، ظرفیت 

پذیرایی از حدود سه هزار اسکی باز و عاقه مند به دیزین را دارد. 
وی اضافه کرد: وجود پارک برفی »اسنوپارک«، سکوی پرش و اضافه شدن یک خط 
تله کابین و ایجاد مهد کودک برای خانواده ها از جمله ویژگی های نوروز امس��ال نسبت 
به س��ال گذش��ته است. سولقانی خاطرنشان کرد: پیس��ت دیزین کرج اکنون با داشتن 17 
مسیر بین سه تا هفت کیلومتری همگی دارای برف الزم برای اسکی بازان در ایام نوروز 
اس��ت. وی گفت: عاوه بر اینها 160 مربی برنامه های آموزشی و تمرینی اسکی بازان را 

در دیزین بر عهده دارند که 40 نفر آنان را مربیان زن تشکیل می دهد. 
ب��ه گفته این مس��ئول، دو هتل ب��ا 120 اتاق، 20 ویا و پنج رس��توران در ایام نوروز 
آماده پذیرایی از اسکی بازان و عاقه مندان به طبیعت سرد، برفی و زیبای دیزین هستند. 
پیس��ت بین المللی دیزین در فاصله 75 کیلومتری ش��مال کرج و در دامنه جنوبی زیبای 

البرز قرار دارد. 

فهرست نوری مالکی پیشتاز انتخابات عراق صهیونیسم هم مثل آپارتاید و کمونیسم فرو خواهد ریخت

نخست وزیر چین:
 تسلیم فشارهای غرب نخواهیم شد

فعالیت 615 هزار همیار پلیس 
در استان تهران

شکست های تازه 
در دستگاه دیپلماسی امریکا

چه خبر از پایتخت

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی 
در ی��ک رأی گی��ری اس��تنتاجی به پایان 
بررس��ی الیحه بودجه 1389 کل کش��ور 
رأی دادند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در 
جلسه علنی مجلس پس از 6 روز بررسی 
الیحه بودجه در خال 14 جلس��ه علنی 
س��رانجام به پایان رسیدگی به این الیحه 
رأی مثبت دادند. پس از پایان رس��یدگی 
به پیش��نهادهای کمیسیون های تخصصی 
مجلس، عل��ی الریجانی رئیس مجلس از 
نمایندگان خواست که از ذکر پیشنهادات 
فردی خودداری و به پایان بررسی بودجه 
رأی دهند ک��ه نمایندگان نیز با 165 رأی 
مواف��ق، 54 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع 
از مجموع 222 نماینده حاضر در جلس��ه 

علنی به این موضوع رأی دادند.
اعام پایان رسیدگی به الیحه بودجه، 
اعت��راض برخی از نماین��دگان را در پی 
داشت و آنان با اجتماع در جایگاه هیأت 
رئیسه از ریاس��ت مجلس می خواستند تا 
اجازه طرح برخی از پیشنهادات را به آنان 
بده��د. تعداد این نمایندگان به حدود 50 
تن می رسید و س��رانجام اعتراضات آنان 
موجب ش��د تا رئیس مجلس اجازه دهد 
2 پیشنهاد دیگر نمایندگان با انتخاب وی 
در جلس��ه علنی مطرح ش��ود. الریجانی 
همچنی��ن گف��ت که جلس��ه علنی بعدی 
مجلس روز سه ش��نبه 25 اسفند خواهد 
ب��ود تا درص��ورت وجود ایراد ش��ورای 
نگهب��ان به این الیحه، ای��ن ایرادات رفع 
ش��ود. همچنین به گزارش واحد مرکزی 
خب��ر رئی��س کمیس��یون تلفی��ق مجلس 
شورای اس��امی گزارشی از اشکاالت و 
برخی از قل��م افتادگی های گزارش این 

کمیسیون درباره الیحه بودجه سال1389 
کل کش��ور را در پایان این جلس��ه علنی 
قرائ��ت کرد. رض��ا عبدالله��ی این موارد 
را اینط��ور برش��مرد: مبل��غ 200 میلیارد 
ری��ال کاهش یافته از مح��ل اعتبار کمک 
رئی��س جمهور ب��ه اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی منبع و پیش��نهاد مص��وب غیر 
از مح��ل فوق بوده بنابرای��ن این مبلغ از 
جزء 23 ردیف 520000 تأمین می شود. 
از مبل��غ 25 هزار میلیارد ری��ال بابت رد 
دی��ون دولت مبلغ 630 میلیارد ریال برای 
راه آه��ن اصفهان - ش��یراز و مبلغ 220 
میلیارد ریال برای راه آهن بوش��هر - شیراز 
و مبلغ هش��تصد میلیارد ری��ال برای اوقاف 
و ام��ور خیریه و مبل��غ پنج ه��زار میلیارد 
اختص��اص  ش��هرداری ها  ب��رای  ری��ال 
می یاب��د. از محل منابع واگ��ذاری بنگاه ها 
و ش��رکت های دولتی مبلغ ه��زار و پانصد 
میلی��ارد ریال برای تکمیل دو خطه ش��دن 
راه آهن بافق- بندرعباس و مبلغ هش��تصد 
میلیارد ریال برای احداث راه آهن چابهار - 
ش��مال و ش��مال ش��رق اختص��اص و 

ب��ه همین میزان مبل��غ افزایش یافته برای 
ردیف های درآم��د هزینه ای طرح های 
راه و راه آه��ن کاه��ش می یابد. احداث 
قطار ش��هری شهرهای جدید بهارستان و 
ش��هر جدید فوالدشهر مصوب کمیسیون 
نبوده ان��د و حذف می ش��وند. مبلغ دو 
ه��زار میلی��ارد ری��ال بابت یاران��ه بلیت 
حمل و نقل همگانی همه شهرهای کشور 
و مبلغ شش��صد میلیارد ریال بابت یارانه 
بلیت متروی تهران و قطار ش��هری سایر 
شهرها اختصاص می یابد. وزارت کشور 
موظف اس��ت با همکاری ش��ورای عالی 
استان ها و ش��هرداری ها در سال 1389 
نظام مالی و درآمدی ش��هرداری ها را با 
رویکرد ایج��اد منابع درآم��دی پایدار و 
مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال 
و حرکت به س��مت عدالت اجتماعی از 
طری��ق متعادل کردن و کاهش عوارض و 
هزینه های ساخت و ساز اداری، تجاری، 
خدماتی و مس��کونی به میزان بهره مندی 
از خدمات شهری و عمومی شهرداری ها 

هدایت و ساماندهی کند.

پس از 6 روز بررسی؛

رسیدگی به الیحه بودجه 1389 کل کشور 
در مجلس پایان یافت

مع��اون امور عملیات س��ازمان آتش نش��انی تهران گفت: این س��ازمان برای رفع 
حوادث احتمالی درآخرین چهارشنبه سال تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است. 

فت��ح اهلل تیم��وری در مصاحبه با واحد مرک��زی خبر افزود: آتش نش��انان عاوه 
براس��تقرار در91 پایگاه ثابت سازمانی،70 نقطه حادثه س��از از جمله برخی میدان ها، 
خیابان های اصلی و بوستان ها را نیز شناسایی کردند تا نیروهای احتیاطی سازمان در 

آنجا مستقر شوند. 
وی گفت: نیروهای عملیاتی و گش��ت های ایمنی س��یار س��ازمان با 350 دستگاه 
خودرو و 50 موتورس��کلت آتش نش��انی در حالت آماده باش هس��تند و خودروهای 
عملیاتی نیز در این ش��ب خاص در س��طح ش��هر مس��تقر می ش��وند تا مجروحان یا 

مصدومان احتمالی را یاری دهند و به شهروندان کمک کنند. 
معاون امور عملیات سازمان آتش نش��انی تهران افزود: در مجموع چهار هزار نیروی 
سازمان آتش نشانی و شش هزار آتش نشان داوطلب که آموزش های الزم را فراگرفته اند، 

در مراکز یادشده درحال آماده باش هستند.

  پیست بین المللی دیزین کرج 
برای ایام نوروز آماده شده است

تمهیدات آتش نشانی
 برای چهارشنبه آخر سال

مع��اون امور مجلس، حقوقی و بین الملل
ام��ور اجتماع��ی گف��ت:    وزی��ر کار و 
ط��رح حمای��ت از مش��اغل خانگی بعد 
از تعطی��ات س��ال ن��و در صح��ن علنی 
مجلس مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. 
سیدمحمدرضا موالی زاده افزود:  این طرح 
در کمیس��یونهای اصل��ی و فرعی مجلس 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. وی گفت: 
 این طرح از مصوبات شورای عالی اشتغال 
اس��ت و در صورت تصویب در مجلس، 
س��تاد ساماندهی مشاغل خانگی نیز شکل 
خواه��د گرفت. موال��ی زاده گفت: دولت 
دهم نیز اهتمام جدی بر بحث اشغال دارد 
از این رو بر اس��اس مزیتهای اشتغال،  هر 
استان سهمی را در جهت ایجاد اشتغال در 
سال آتی خواهد داش��ت. معاون پارلمانی 
وزیر کار همچنین به س��ه اقدام اساس��ی 
جدی��د وزارت کار اش��اره ک��رد و آنها را 
ش��امل:  انسجام بخش��ی مجموعه فعالیتها 
در ارتباط با مهارت آم��وزی، یکپارچگی 
و انس��جام فعالیتها در بحش بین الملل و 
مباحث استانی  برش��مرد. وی در تشریح 
این بخش��ها گفت: ارتباط مس��تقیمی بین 

مهارت و کسب فرصت شغلی وجود دارد 
لذا وزارت کار به این بخش اهتمام جدی 
دارد. موال��ی زاده تصریح کرد:  در بخش 
بی��ن الملل برای بهره مندی از آموزش��ها 
و برنامه ه��ای علمی و فن��ی بین المللی، 
 مبالغ��ی را به س��ازمان های بی��ن المللی 
می پردازی��م ت��ا به مقوله کار در کش��ور 
غنای علمی ببخش��یم از این رو در صدد 
فعال کردن این بخش هستیم. وی گفت:  

م��ا درصدد ایج��اد اتحادی��ه کار وزرای 
کشوری های اس��امی در وزارتخانه نیز 
هس��تیم چراکه بسیاری از بحرانهای مالی 
دنیا در کش��ورهای اس��امی وجود دارد. 
وی همچنین با اش��اره به تدوین منش��ور 
کار اس��تانها اف��زود:  این منش��ور به این 
مس��أله می پردازد که هرکس مسئولیتش 
را درحیط��ه کاری خ��ود و در یک زمان 

مشخص انجام دهد.

معاون وزیر کار: 
طرح حمایت از مشاغل خانگی در مجلس بررسی می شود

شفافیت بورس در سال آینده تقویت می شود
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ــده رود    زاین
ــال با  ــه امس ــت ک ــگری اس ــه ای گردش ــان منطق اصفه
تصمیمات دولت مسافران بیشتری در تعطیالت نوروز به آن 

ــفر می کنند. س
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان و جانشین رئیس 
س��تاد تسهیات س��فر ش��هر اصفهان رویکرد دولت در توجه به 
مس��ائل گردش��گری، تشکیل س��تادهای س��فر در وزارتخانه ها 
و اس��تان ها و افزایش س��همیه بنزین را موج��ب افزایش تعداد 
مسافران نوروزی اصفهان در سال جدید دانست و گفت: با اینکه 
از گرم��ای زودرس و کمبود آب و بارندگی ناراحت هس��تیم اما 

این آب و هوا زمینه افزایش س��فر را ایجاد کرده اس��ت.
منص��ور باقرصاد اطمینان داد امس��ال مس��افران بیش��تری به 
اصفهان س��فر کنند. وی گفت: س��یل گردش��گری آغاز ش��ده و 
وظیفه دس��تگاه های دولتی و مدیران اس��تان این است که برای 
این س��یل عظیم جمعیت برنامه ریزی و آن را هدایت و حمایت 

کنند.
وی مسافرت را یکی از راههای گذران تعطیات برای بیشتر 
خانواده ها خواند و گفت: اصفهان هم نقطه گردش��گری است و 
امس��ال با مصوبه هیأت وزیران در سفر سوم و توجه ویژه دولت 
به اصفهان که عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامی را به 

ش��هر داد سفرهای بیشتری به این ش��هر صورت خواهد گرفت.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان این نام و عنوان 
را برازن��ده دیار فرهنگ و هنر، اصفهان بیان کرد و گفت: س��عی 
کردیم هزینه ها را برای ش��هر به حداقل برس��انیم و برای انجام 

امور ویژه تعطیات از بخش خصوصی کمک بگیریم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نورپردازی سطح 
ش��هر و استفاده از امکانات و تکنولوژی های جدید برای شادی 
بخش��یدن به فضای عمومی گفت: چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم 
اصفهان یک ش��هر توریس��تی اس��ت و نیاز به کمپینگ بزرگ و 

بی��ن الملل��ی دارد.
جانش��ین رئیس ستاد تس��هیات س��فر اصفهان فراهم کردن 
بهترین امکانات و مکان ها برای مس��افران را ضروری دانس��ت 
و گفت: مگر می توان ش��هری را پایتخت فرهنگ و تمدن کشور 
معرف��ی کرد و انتظار افزایش مس��افران نس��بت به س��ال قبل را 

نداشت!
ــافران راضی بودند 80 درصد مس

بر این اساس وی از لزوم سرمایه گذاری های ملی و استانی 
در صنعت گردش��گری اصفهان گفت و ادامه داد: درخواس��تمان 
این اس��ت که مدیران ش��هر، استان، شورای ش��هر و گردشگری 

گام های اساس��ی در این زمینه بردارند.
منصور باقرصاد با اش��اره به برتری ستاد نوروزی اصفهان در 
س��ال گذشته در کش��ور گفت: در ارزیابی انجام شده و براساس 

اطاعات و آمار، بهترین خدمات را به گردش��گران ارائه داده ایم. 
همچنین توانس��ته ای��م بیش از 80 درص��د رضایتمندی مردم و 

مس��افران را فراهم کنیم.
وی از تش��کیل دو س��تاد رفاه مس��افران یا تسهیات سفر به 
ریاس��ت اس��تاندار و ش��هردار اصفهان خبر داد و گفت: در این 
س��تاد بیش از 15 معاونت عضو هس��تند که اعضای مس��تقیم آن 
آم��وزش و پرورش، نی��روی انتظامی، هال احم��ر، مجمع امور 

صنفی، اتحادیه های مختلف از جمله مش��اوران اماک، سازمان 
تعزیرات حکومتی، فرمانداری، آتش نش��انی، اوقاف و دانش��گاه 

علوم پزش��کی هس��تند.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان همچنین مسئوالن 

س��فرهای ن��وروزی را ب��ه کمیته های خدمات، اطاع رس��انی، 
فرهنگ��ی، بازرس��ی، حراس��ت، ایمنی و آتش نش��انی، انتظامی، 

اداری و پرس��نلی، اس��کان و امور عمومی تقس��یم کرد و گفت: 
ش��هرداران اصفهان نیز براساس محل و نقش��ی که در اسکان و 
پذیرایی از گردش��گران دارند به دو دس��ته اصلی و فرعی تقسیم 
می ش��وند. به عبارت دیگر وجود پارک فدک در شمال اصفهان، 
باغ غدیر در ش��رق و قلمستان و پارک استقال، شهرداری های 
مناطق هفت، دو، چهار و دوازده را ستاد اصلی اسکان و پذیرایی 

از مسافران می کند.
ــافران ــازی 8 هزار کالس درس برای مس آماده س

جانش��ین رئیس س��تاد تسهیات س��فر ش��هر اصفهان کمیته 

اس��کان را موظف به آماده س��ازی مجموعه ه��ا، اماکن روباز و 
سربس��ته، س��الن ها، هتل ها و میهمانپذیرهای شهر برای اقامت 
گردش��گران دانس��ت و گفت: آموزش و پرورش هم بیش از 8 
هزار کاس درس را در اختیار مس��افران گذاشته که اولویت اول 

اس��کان در آن با فرهنگیان اس��ت.
وی همچنی��ن 20 درصد ظرفیت هتل ه��ا و میهمانپذیرهای 
اس��تان را در برنامه اس��کان بیان کرد و گفت: عاوه بر آن نصب 
چادر در مکان های س��تادی و اس��تفاده از سالن های ادارات و 

س��ازمانهای عضو س��تاد تس��هیات را نیز در برنامه داریم.
ــکونی ــاور امالک در اجاره منازل مس همکاری 100 مش

باقرصاد از حضور بیش از 100 مشاور اماک در طرح اجاره 
من��ازل مس��کونی خبر داد و گفت: این مش��اوران با برنامه هایی 
بهتر از س��ال گذشته کارش��ان را شروع کرده اند و در مجموع با 
برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم بتوانیم اس��کان را در 

ش��ب های بارندگی احتمالی بدن مش��کل انجام دهیم.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان، اصفهان را برای 
پذیرایی از گردش��گران و ورود به سال نو آماده دانست و گفت: 
ب��ا اینکه امس��ال به��ار زودرس و بارندگی بس��یار کمی داریم 
و ب��ه هر حال ای��ن کمب��ود آب روی فضاهای س��بز و نظافت 
عمومی ش��هر اثر می گذارد اما برنامه های گلکاری فضای سبز، 

درخت��کاری و واکاری را ب��ا تم��ام ت��وان انج��ام داده ای��م.
وی کاش��ت بیش از یک میلی��ون و 700 هزار اصله درخت، 
رن��گ آمیزی جداول خیابانها و زیرگذرها، یک طرفه کردن چند 
خیابان، افتتاح چندین پارکینگ و... را برخی از اقدامات صورت 
گرفته بیان ک��رد و گفت: میزان جمع آوری بازیافت در یکی دو 
هفته گذشته دو برابر بیش��تر از سالهای قبل بوده همچنین حجم 

پس��ماندهای تر نیز 1/5 برابر افزایش یافته اس��ت. 
ــیدن به اصفهان ــافران قبل از رس ــاماندهی مس س

معاون خدمات شهری شهرداری و جانشین رئیس ستاد تسهیات 
س��فر اصفه��ان از هماهنگی با ش��هرهای اطراف اصفه��ان از جمله 
خوراس��گان، شاهین ش��هر و بهارستان برای س��اماندهی گروهی از 
مسافران قبل از رسیدن به شهر خبر داد و گفت: کمیته اسکان موظف 
به تش��کیل سه ستاد هدایت در ش��هر است که مسئولیت هماهنگی 
و برنامه ریزی س��تادهای ش��هری را به عهده دارند و مکانهایش��ان 
در سپاهان ش��هر، خیابان کاوه و ورودی بختیاردشت جانمایی شده 

است.
وی در ادامه به پیش بینی وس��یله نقلیه برای انتقال مسافران بین 
مکانهای گردشگری و تاریخی اشاره کرد و گفت: برای این مسافران 
برنامه های فرهنگی، اطاع رس��انی و بازدیدی تدارک دیده ش��ده و 
پیمانکاران شرکت های خدماتی موظف به فراهم کردن نیازمندی های 
آنها از جمله پتو، ملحف��ه، مواد غذایی و خوراکی، نان، بانکها، بیمه، 

تلفن های عمومی، اورژانس، آتش نشانی و... هستند. 

جانشین رئیس ستاد تسهیالت سفر اصفهان خبر داد:

سیل گردشگران نوروزی آغاز شد

مسافران  انتقال  برای  نقلیه  وسیله  بینی  پیش  به  باقرصاد 
گفت:  و  کرد  اشاره  تاریخی  و  گردشگری  مکانهای  بین 
رسانی  اطالع  فرهنگی،  برنامه های  مسافران  این  برای 
شرکت های  پیمانکاران  و  شده  دیده  تدارک  بازدیدی  و 
خدماتی موظف به فراهم کردن نیازمندی های آنها از جمله 
بیمه،  بانکها،  نان،  خوراکی،  و  غذایی  مواد  ملحفه،  پتو، 
هستند.   ... و  نشانی  آتش  اورژانس،  عمومی،  تلفن های 

برای  را  اصفهان  اصفهان،  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
و  دانست  آماده  نو  سال  به  ورود  و  گردشگران  از  پذیرایی 
کمی  بسیار  بارندگی  و  زودرس  بهار  امسال  اینکه  با  گفت: 
داریم و به هر حال این کمبود آب روی فضاهای سبز و نظافت 
فضای  گلکاری  های  برنامه  اما  گذارد  می  اثر  شهر  عمومی 
ایم. داده  انجام  توان  تمام  با  را  واکاری  و  درختکاری  سبز، 

آب مجازی از مفاهیم نس��بتاً نوینی است که در 
مجامع بین المللی آبی مطرح شده است. به مقدار آبی 
که یک کاال و یا یک فرآورده کش��اورزی طی فرآیند 
تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل برس��د آب 
مجازی گفته می ش��ود که مقدار آن معادل جمع کل 
آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه 
ش��روع تا پایان اس��ت. مثًا برای تولید یک کیلوگرم 
گن��دم 1300 لیتر آب مصرف ش��ده اس��ت. صفت 
مج��ازی در ای��ن تعریف بدان معنا اس��ت که بخش 
عمده آب مصرف شده طی فرآیند تولید، در محصول 
نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار 
ناچی��زی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی 
در بافت محصول باقی خواهد  ماند. نکته مهم اینکه، 
صفت مجازی به معنای غیر واقعی نیست، بلکه آب 
مجازی، آب کامًا واقعی است که پیشتر مصرف شده 
است. شرایط اقلیمی و فرهنگی، مکان تولید، مدیریت 
و برنامه ری��زی در می��زان و حج��م آب مجازی کاال 
مؤثر اس��ت و مقدار آن در م��ورد یک کاال در مناطق 
مختلف جهان متفاوت است. با توجه به تشدید بحران 
کمبود آب در کشورهای مختلف جهان، موضوع آب 
مجازی به واسطه عمق مفهوم آن از اهمیت ویژه ای در 
برنامه ریزی و سیاستگذاری کان آب در آینده برخوردار 
خواهد شد. هم اکنون نیز با صادرات و واردات کاال و 
محصوالت بین کشورهای مختلف جهان، محاسباتی 
نیز از میزان آب وارد شده یا صادر شده به عنوان آب 
مجازی به عمل می آید. نکته قابل تأمل این اس��ت که 
بین میزان آب مجازی یک کاال در کشورهای مختلف 
اختاف زیادی دیده می ش��ود. برای نمونه  میزان آب 
مجازی )بر حسب لیتر( برای تولید یک کیلوگرم گندم 
در چند کشور جهان به طور تقریب بدین شرح است: 
استرالیا 1600، چین 700، فرانسه 900، ایتالیا 2400 و 
انگلیس 500 حجم جهانی آب مجازی مبادله ش��ده 

توسط کاالها در معامات بین المللی، 1600 کیلومتر 
مکعب در سال است که از این مقدار حدود 80 درصد 
به محصوالت کشاورزی و بقیه به محصوالت صنعتی 
مربوط می شود. تولید 1 کیلوگرم: برنج به 3000 لیتر 
آب، ذرت ب��ه 900 لیت��ر آب، گندم به 1350 لیتر آب 
وگوشت به 16000 لیتر آب نیاز دارد، همچنین برای 
تهیه ی��ک فنجان قهوه به 140 لیت��ر و برای یک لیتر 
ش��یر به 1000 لیتر آب نیاز است. از نظر جهانی، اگر 
محصوالت کش��اورزی از مناطق پر آب تر به مناطق 
کم آب تر صادر شوند، در مصرف آب صرفه جویی 
می ش��ود. در حال حاضر اگر کشورهای وارد کننده 
تمام محصوالت کشاورزی وارداتی خود را با استفاده 
از منابع محلی تولید کنن��د، در حدود 1600 کیلومتر 
مکعب آب در سال نیاز خواهند داشت، در حالی که 
برای تولید این محصوالت در کشورهای صادر کننده 
فقط 1200 کیلومتر مکعب آب استفاده می شود و به 
این ترتیب 400 میلیارد متر مکعب در س��ال در منابع 
آب جهانی صرفه جویی می شود. مصرف آب مجازی 
هر نفر بس��تگی به نوع رژیم غذایی وی دارد و از یک 
مترمکعب در روز )مقدار الزم برای زنده ماندن( تا 2/6 
مت��ر مکعب در روز برای گیاه خ��واران و باالی 5 متر 
مکعب برای یک رژیم گوشتی متفاوت است.  اصطاح 
»آب مجازی« از س��ال 1993 میادی توسط پروفسور 
تونی آلن استاد دانشگاه لندن)گروه تحقیقات آب( وارد 
فرهنگ آب جهان شد. مقدار آبی را که برای تولید مواد 
غذایی یا محصوالت صنعتی، معدنی و... صرف شده 
و در آن محص��والت به صورت نهفته )مخفی( وجود 
دارد، آب مجازی )آب پنهان( گویند. وی همچنین به 
منظور فائق آمدن بر مشکات متعدد کشورهای کم آب 
به خصوص در خاورمیانه، »تجارت آب مجازی« را در 

سال 1997 میادی پیشنهاد کرد.
ادامه دارد ...

اشاره آب مجازی چیست؟
رش��د تقاضای آب در سطح جهان به گونه ای 
اس��ت که پیشگویی برای تأمین آب را امکان ناپذیر 
می سازد. هر چند فناوریهای کنونی توان رفع بحران 
جهانی آب را دارند، ولی این در ش��رایطی است که 
ای��ن فناوری ها هر چه س��ریع تر به خدمت گرفته 
شوند. شهر دهلی نو یکی از ثروتمندترین شهرهای 
هند به ش��مار می رود. هر چند بارش ساالنه در این 
منطقه زیاد اس��ت، ولی اغلب افراد این شهر باید با 
ص��دای بلندگو از خواب برخیزند چون با این صدا 
اعام می شود که آب فقط برای یک ساعت جریان 
دارد و آنها باید س��ریعاً مخ��ازن و دیگر ظرف های 
خود را پر کنند تا در بقیه روز آب داشته باشند. کمبود 
آب در دهلی نو بیشتر ناشی از تصمیم مدیرانی است 
که س��ال ها پیش تصمیم گرفتند قسمت اعظمی از 
منابع آب موجود منطق��ه را در اختیار آبیاری زمین 
کشاورزان قرار دهند. در نقطه دیگری از جهان مثل 
منطقه خش��ک فونیکس وضعیت برعکس اس��ت، 
یعنی ش��ما می توانید با صدای لغزش آبپاش هایی 
که چمنزارها و زمین های گلف اطراف منزل تان را 
آب می دهند، از خواب برخیزید. هر چند فونیکس 
در وسط بیابان سونوران قرار گرفته است ولی به نظر 
می رسد منابع آب آن نامحدود است. این شاید بدان 
دلیل باشد که مسئوالن تصمیم گرفته اند آب آبیاری 
زمین های کشاورزی به شهرها و مناطق اطراف آن 
منتقل ش��ود و در عوض از فاضاب تصفیه ش��ده 
جهت محوطه س��ازی و کاربردهای غیرآش��امیدنی 
اس��تفاده ش��ود. همان طور که از دو مثال ذکر شده 
فهمیده می شود، مسئوالن از قدرت باالیی در نحوه 
اختص��اص و مدیریت مناب��ع آب برخوردارند. در 
سال های آتی استفاده صحیح از یک چنین قدرتی، 
حس��اس تر خواهد شد چون در بس��یاری از نقاط 
جهان، تقاضا بر منابع موجود سبقت گرفته است و 
افق روشنی برای حل این مشکل یا کاهش ابعاد آن 
نیز متصور نیس��ت. هر چند شاید گفته شود همه با 
مسأله کمبود آب آشنا هس��تند، ولی این آشنایی از 
اهمیت آن نمی کاهد.  امروزه در جهان از هر ش��ش 
نفر، یک نفر به آب سالم دسترسی ندارد یعنی حدود 
یک میلیارد نف��ر از این موضوع رنج می برند. طبق 
اطاعات ذکر ش��ده در گزارش های س��ازمان ملل 
متحد، تا س��ال 2025 منابع آب در بیش از نیمی از 
کش��ورهای جهان یا تحت فش��ار قرار می گیرد یا 
اساساً کمبود واقعی مشهود خواهد بود. تحت فشار 
بودن منابع آب بدین معنی اس��ت که نیاز روزافزون 
مردم باعث پیش��ی گرفتن تقاضا از ظرفیت مطمئن 
آب می شود. آمارها بیانگر آن است که تا نیمه قرن کنونی 

بیش از سه چهارم جمعیت جهان با کمبود آب مواجه 
خواهند ش��د. دانش��مندان از آن جهت انتظار دارند 
کمبود آب فراگیرتر شود که جمعیت جهان در حال 
افزایش بوده و مردم نیز ثروتمندتر شده و در نتیجه 
به آب بیشتری نیاز خواهند داشت. به عاوه تغییرات 
آب و هوایی نیز باعث تشدید خشکی مناطق مختلف 
شده و کاهش منابع در بسیاری از مناطق دنیا را در پی 
خواهد داشت. به این مطالب باید تهدیدهای ناشی 
از دفع غلط زائ��دات، ورود فاضاب های صنعتی، 
ورود روان آب های کش��اورزی و نفوذ آب شور به 
منابع آب شیرین در مناطق ساحلی را اضافه کرد. باید 
توجه داشت عدم دسترسی به آب مناسب می تواند 
باعث قحطی، بیماری، بی ثباتی سیاسی کشورها و 
حتی درگیری نظامی ش��ود و اگر تاش��ی صورت 
نپذیرد، می تواند به کش��ته شدن بسیاری از ساکنان 
این کره خاکی منجر شود. خبر خوب نیز آن است 
که خوش��بختانه ابزارهای فنی و سیاسی مورد نیاز 
برای حفاظت از منابع موجود آب و صیانت بیشتر 
از این منابع، معلوم و مشخص است. نکته مهم این 
اس��ت که ما چگونه و چه وقت این ابزارها را به 
خدمت بگیریم. این بدان معنی است که دولت ها 
و س��ازمان ها باید در تمام سطوح، دارای برنامه 
اجرایی محکم برای تعیین شاخص های سیاسی، 
اقتصادی و فنی جهت اطمینان از صیانت از منابع 
آب ب��رای زمان حال تا دهه های آتی باش��ند. از 
همه مطالب ذکر ش��ده به این نتیجه می رسیم که 
استفاده از آب مجازی و توجه به تجارت آن برای 
حفظ ذخای��ر آبی دنیا )که در همه جا به صورت 
یکس��ان پراکنده نیست( بیش از پیش ضروری به 

نظر می رسد.
                       تنظیم برای زاینده رود

                           سپیده نصر اصفهانی

قدرت مسئوالن در مدیریت منابع آب
در جدول زیر مقدار آب مصرفی برای تولید مقدار 
مشخصی از محصوالت مختلف آورده شده است:

آب مجازی کاالردیف
)لیتر(

200یکلیوانشیر)200میلیلیتر(1

35یکفنجانچای)250میلیلیتر(2

140یکفنجانقهوه)125میلیلیتر(3

70یکعددسیب)100گرمی(4

25یکعددسیبزمینی)100گرمی(5

4100یکپیراهننخیدراندازهمتوسط6

7A410یککاغذ

135یکعددتخممرغ)40گرمی(8

13یکعددگوجهفرنگی)70گرمی(9

50یکعددپرتقال)100گرمی(10

8000یکجفتکفشباچرمگاو11

2400ساندویچهمبرگر)250گرمی(12

1300یککیلوگرمگندم13

1400یککیلوگرمجو14

2500یکقالبپنیر)500گرمی(15

15000یککیلوگرمگوشتگاو16

4000یککیلوگرمگوشتمرغ17

3/6گوشپاککن)0/33گرمی(18

190یککیلوگرمپالستیک19

40یکبرشنان)30گرمی(20

خودرویمسافرتی)211100
400کیلوگرمی(

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3دوشنبه 24 اسفند ماه 1388 / 28 ربیع االول 1431 Monday 15 March 2010

پرسش



رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد:
معرفی شهدای استان به مسافران نوروزی 

پیشنهاد استقرار بند نظام 
در مرکزی بیرون از زندان مرکزی اصفهان

جشن نیکوکاری اصفهان، 
با شکوه تر از هر سال برگزار شد

    علی وشمه
در آخرین شنبه سال 1388 جلسه عمومی 
شورای اسامی اصفهان با طرح مسائل مهم و 

مورد نظر اعضای این شورا برگزار شد.
مهندس عب��اس حاج رس��ولیها، رئیس 
شورای اس��امی ش��هر اصفهان، با اشاره به 
نزدیک ب��ودن ایام تعطیات نوروزی بر لزوم 
برنامه ریزی جهت اجرای بهتر طرح های ستاد 
اسکان مسافران نوروزی تأکید کرد: وی وجود 
غرفه های صنایع دس��تی و احتمال برگزاری 
تئاتر ش��هری را از برنامه های اصفهان در این 
ایام برش��مرد. رئیس ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان همچنین با اشاره به آمار باالی شهدای 
اس��تان اصفهان در دفاع مقدس، به خصوص 
فرماندهان اصفهانی، لزوم ساخت تمثال آنان 

در راس��تای معرفی بهتر و فرهنگ ش��هید و 
شهادت در استان اصفهان به مسافران نوروزی 
را یادآور ش��د. وی همچنین برگزاری مراسم 
یادبود واقعه 5 رمضان به عنوان اولین حکومت 

نظامی اصفهان را پیشنهاد داد.
لزوم برخ��ورد قضایی با افراد متخلف و 
آسیب رس��ان به اموال عمومی و نمای شهر 
در چهارشنبه آخر سال، پیگیری روند اجرایی 
ش��دن فرآیند اتوماسیون شهرداری و حرکت 
به سمت ش��هرداری الکترونیک، نگهداری و 
نظافت پلهای هوایی، کم عرض بودن برخی 
خیابانهای اصفهان و تخصیص کامل اعتبارات 
جهت اجرای پروژه ها از جمله مباحث مطرح 
شده در جلسه شورای اسامی شهر اصفهان 

بود. 

ب��ا ه��دف تعامل و بررس��ی مس��ائل و 
مش��کات بند نظام زن��دان مرکزی اصفهان 
جلسه ای در س��الن کنفرانس زندان مرکزی 

تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور مهرانفر رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان، 
وطنخواه دادس��تان نظامی استان و فرماندهان 
ارشد پدافند منطقه هوایی اصفهان برگزار شد، 
سید حش��مت اهلل حیات الغیب معاون اداری 
مالی اداره کل زندانهای اصفهان اظهار داشت: 
رسالت مهم و اساسی سازمان زندانها، اصاح 
و تربیت زندانیان و بازگشت شرافتمندانه آنان 
به جامعه است. بر همین اس��اس در زندانها 
یکی از اولویت ها بحث آموزش، اش��تغال 

و حرفه آموزی زندانیان است.
وی با اش��اره به تدابیر اخیر درخصوص 
راهکارهای پیش��گیری از جرم و آرمان های 
حضرت ام��ام )ره( در زمینه تبدیل زندانها به 
دانشگاه ها، افزود: شیوه های آموزشی زندانها 
به گونه ای طراحی شده که مباحث فرهنگی 
و اجتماعی جایگزین نگاه پلیسی باشد و همه 
در جهت اصاح و تربیت و عدم تکرار جرم 

زندانیان باشد.
حیات الغیب مجموعه مراکز اصاحی و 
تربیتی استان را 12 زندان عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان به عنوان 
بزرگترین زندان استان است که به رغم فضای 
موجود تعداد بیش��تری زندانی در آن اسکان 
داده شده است و آمارها حاکی از این است که 
در جه��ان در برابر هر 100 هزار نفر جمعیت 
145 زندانی وجود دارد، ولی در ایران به همین 

نسبت 230 نفر زندانی وجود دارد.
وی افزود: در زندانها نهضت سوادآموزی 
برای کلیه افراد بیس��واد زیر 60 سال اجباری 
است و اقدامات خوبی در زمینه ادامه تحصیل 
و آموزش زندانیها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
و دبیرستان وجود دارد که هم اکنون نیز زندانیان 
تا مقطع دانش��گاه نیز می توانند در دانش��گاه 

علمی – کاربردی ادامه تحصیل دهند.
معاون اداری مالی اداره کل زندانهای استان 
اصفهان افزود: مرکز مش��اوره و روان درمانی 
زندان مرکزی اصفهان اکن��ون بیش از 1500 
زندانی را تحت پوشش آموزش های مشاوره، 
روان درمان��ی، اعتماد به نف��س و مهارتهای 

زندگی قرار داده است که آثار آن کاهش آمار 
بازگشت زندانیان به زیر 5 درصد است.

وی به اقدامات مؤثر بهداش��ت و درمان 
زندانها اشاره کرد و گفت: اکنون زندان مرکزی 
اصفه��ان مجهز به بیمارس��تان 25 تختخوابه 
شهدای هفتم تیر اس��ت و تعداد 30 پزشک 
و پزش��کیار به خدمات رسانی برای زندانیان 
می پردازند و کلیه امور پزشکی، عمل جراحی 

و... در داخل بیمارستان انجام می شود.
حیات الغیب اقدامات زندانها برای بعد از 
آزادی زندانیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
در مرک��ز مراقبت بعد از خ��روج به زندانیان 
واجدالشرایط بعد از آزادی از زندان تا سقف 
10 میلیون تومان وام جهت اش��تغال اعطا 
می ش��ود. ضمن اینکه انجم��ن حمایت از 
زندانیان نیز جهت حمایت از خانواده زندانیان 
بی بضاعت تعداد 450 خانوار را تحت پوشش 
خ��ود ق��رار داده و به آنها مس��تمری ماهیانه 

پرداخت می کند. 
ش��ایان ذکر اس��ت در جلس��ه جداگانه 
دیگری نیز ب��ا حضور امیر س��رتیپ اکبری 
فرمانده ارشد نیروهای آجا در منطقه اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری، رئیس س��ازمان 
قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی 
استان، فرماندهان گروه 22 توپخانه، گروه 55 
توپخانه، مرکز آموزش هوانیروز، آمادگاه اصلی 
و عموم��ی اصفهان، رئیس بیمارس��تان 577 
ارتش درخصوص مس��ائل و مشکات بند 

نظام راهکارهای اساسی بررسی شد.
گفتنی اس��ت در ادامه این جلس��ات از 
زندان مرکزی اصفهان و بند نظام بازدید ش��د 
و بازدیدکنن��دگان با کلیه مددجویان بند نظام 

گفتگو کردند.
در مجموع بازدیده��ای صورت گرفته، 
بازدیدکنندگان مجموع اقدامات صورت گرفته 
را مثبت ارزیابی کردند و از اقدامات صورت 

گرفته در بند نظام نیز تقدیر کردند.
در پایان پیش��نهاد ش��د طی جلسه ای 
با اس��تاندار اصفهان و تعامل بین س��ازمان 
قضای��ی نیروه��ای مس��لح و مراکز نظامی 
اس��تان و اداره کل زندانهای استان اصفهان 
زمینه ای فراهم ش��ود تا زندانیان بند نظام 
در محلی خ��ارج از زندان مرکزی اصفهان 

نگهداری شوند. 

ب��ه همت مردم خیر و نیکوکار و جمعی 
از خیرین و مسئوالن استان، جشن نیکوکاری 
با ش��کوه تر از ه��ر س��ال در 368 پایگاه 
جمع آوری کمک برگزار ش��د که با حضور 
مردم خوب و نوع دوس��ت استان، مبلغ 378 
میلی��ون تومان کمکهای نق��دی و غیر نقدی 
جمع آوری و جهت توزیع بین افراد نیازمند 
غیر تحت حمایت تخصیص یافت. شایان ذکر 
است امسال نسبت به سال پیش این کمکها 69 
درصد رش��د داشته که این نهاد از آحاد مردم 
به خصوص خیرین اس��تان تشکر و قدردانی 

می کند.
در این کمکه��ا، کمک حضرت آیت اهلل 
طباطبایی امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه 
در استان، حضور شهردار محترم اصفهان، دکتر 

س��قائیان نژاد و کمک ش��هرداری اصفهان 
به جش��ن نیکوکاری و همین طور حضور 
معاون محترم سیاس��ی- امنیتی استانداری 
دکتر اس��ماعیلی، فرمانداران و ائمه جمعه 
شهرستانهای اس��تان در پایگاههای کمیته 
ام��داد ام��ام خمینی )ره( مایه خرس��ندی 
و اهمی��ت کمک به همنوعان و گس��ترش 

فرهنگ انفاق و بخشش بود. 
در پای��ان باز هم این نه��اد از حضور 
و همت مردم و مس��ئوالن استان، سازمان 
آموزش و پرورش، بسیج و صدا و سیمای 
مرکز اصفهان و کلیه سازمانها و ارگانهای 
اس��تان و همه کس��انی که در این امر مهم 
یاریگر این نه��اد بودند به خاطر همکاری 

خوبشان تشکر و قدردانی می کند.

استاندار اصفهان:  

80 هزار شغل جدید، سال آینده 
در استان ایجاد مي شود  

استان اصفهان متعهد به ایجاد 80 هزار 
ش��غل جدید در س��ال آینده ش��ده است. 
استاندار اصفهان در جلسه تودیع و معارفه 
مدیران کل س��ازمان کار و امور اجتماعی 
استان اصفهان افزود:  استان تهران با 90 هزار 
و اصفهان با 80 هزار ش��غل در ردیف اول 
و دوم کش��ور و استانهای خراسان رضوی 
و آذربایجان ش��رقی با یک فاصله زیاد در 
ردیفهای بعدی از نظر تعداد ایجاد شغل قرار 
دارند. علیرض��ا ذاکر اصفهانی گفت:  رئیس 
جمهوری مجدانه پیگیر مس��أله اشتغال در 
کشور است و در همایش استانداران، مسأله 
اشتغال و الزام مسئوالن به این امر را مورد 
تأکید قرار داد. ذاکر اصفهانی تصریح کرد:  
مسأله اشتغال دغدغه اصلی رئیس جمهور 
و مسئوالن کشور و اس��تان اصفهان است 

چراکه یک��ی از معضات کنونی کش��ور 
بیکاری اس��ت. وی گفت:  شرایط اشتغال 
در کشور و اس��تان اصفهان طبق آمار ارائه 
ش��ده، خوب نیس��ت اما معتقدیم شرایط 
و فض��ای کس��ب و کار در کش��ور فراهم 
اس��ت و باید اهتمام جدی روی این مسأله 
داش��ته باشیم. اس��تاندار اصفهان همچنین 
از مس��ئوالن اس��تان به خصوص استاندار 
قبلی )بختیاری(  به لحاظ تاش و فعالیت 
ب��رای عم��ران و آبادانی اس��تان قدردانی 
کرد و افزود:  با وجود خدمت رس��انی در 
چهار س��ال گذش��ته،  بازهم جای کار زیاد 
اس��ت. وی همچنین گفت:  فضای خوبی 
به لحاظ زیرس��اختی در استان فراهم شده 
اس��ت و امیدواریم خارج از جناح بازیها و 
در یک فضای س��الم،  مسئوالن و مردم در 

کنار یکدیگر به تاش برای عمران اس��تان 
بپردازند. ذاکر اصفهانی افزود:  جناح بازیها و 
اعمال فرساینده طی سالهای اخیر که امروز 
نیز آثار و دستاوردهای آن را می بینیم،  مانع 

از پیشرفت استان شده است. 
وی در خاتم��ه اب��راز امی��دواری ک��رد:  
ب��ا رعای��ت موازی��ن اخاق��ی و در یک 
فضای ب��رادری و برابری بت��وان کارهای 

عقب افتاده را سر و سامان داد. 
در این آیین که با حضور معاون پارلمانی و 
امور مجل��س وزارت کار و امور اجتماعی 
برگزار شد،  از تاش مرتضی ماندنی رئیس 
سابق س��ازمان کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان  قدردانی و س��ید هوشنگ قادریان 
 به عنوان رئیس جدید این س��ازمان معرفی 

شد.

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
نقش تأثیرگذار و پررنگ زنان در مدیریت 
خان��واده و تربیت فرزندان گفت: مدیریت 
فرهنگ جامعه در دس��ت زنان اس��ت. به 
گ��زارش زاین��ده رود، رجبعلی صادقی در 
کارگ��روه بانوان و خان��واده افزود: زنان به 
عنوان نیمی از جمعیت کشور باید فرهنگ 
کار و مه��ارت آم��وزی را در خان��واده که 
کان��ون جامعه اس��ت، نهادین��ه کنند. وی 
مهمترین اولویت برنامه ریزی سال آینده در 
استان را اشتغال عنوان کرد و گفت: حضور 
زنان در جامعه و اش��تغال در استان نسبت 
به سالهای گذشته از رشد باالیی برخوردار 
بوده اس��ت. به گفت��ه وی،  با باال رفتن این 

می��زان فرصتی ایجاد 
می شود که جمعیت 
زن��ان در بخش های 
مختل��ف ج��امع��ه 
افزای��ش یابد. وی  با 
مسئوالن  از  قدردانی 
اندرکاران  دس��ت  و 
همای��ش  برگ��زاری 
سامت  ارتقای  ملی 
زن��ان و دخت��ران در 
ای��ن اس��تان، گفت: 
نتای��ج و راهکارهای 

این همایش دس��تاورد خوب��ی برای تنظیم 
پیش��نهادات س��فر فرهنگ��ی و اجتماعی 
ریاس��ت جمهوری به استان است. به گفته 
وی ، باید از نتای��ج این همایش و مقاالت 

ارائه ش��ده به این همای��ش که در پنجم و 
شش��م اسفند ماه س��ال جاری برگزار شد، 
در راستای ارتقای س��طح سامت زنان و 

اجتماع بهره مناسب را برد.

تعداد مس��افران نوروزی که در سال 89 
به اصفهان سفر می کنند، با توجه به تبلیغات 
صورت گرفته بیشتر خواهد بود. به گزارش 
ایرنا، نایب رئیس س��تاد تسهیات سفرهای 
نوروزی ش��هر اصفهان افزود: س��ال گذشته 
ستاد نوروزی شهر اصفهان به عنوان ستاد برتر 
کشور انتخاب شد و شهردار اصفهان به همین 
مناسبت از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت 
کرد. منصور باقرصاد یادآور ش��د: س��عی ما 
بر ارائه بهترین خدمات به مس��افرین بوده و 
براساس نظر سنجی به عمل آمده در سال 88 
خدمات ارائه ش��ده از سوی ستاد تسهیات 
س��فرهای نوروزی شهر اصفهان تا میزان 80 
درصد رضایتمندی مسافرین را به همراه داشته 
است. نایب رئیس ستاد تسهیات سفرهای 
نوروزی شهر اصفهان گفت: امسال نیز ستاد 
تسهیات س��فرهای استان و ستاد شهرستان 
اصفهان ب��ا حضور آت��ش نش��انی، نیروی 
انتظامی، دانش��گاه علوم پزش��کی و اتحادیه 
هتلداران تشکیل ش��ده است. باقرصاد اعام 
کرد: شهرداری های مناطق دو، چهار، هفت 
و دوازده مسئولیت ستادهای اصلی اسکان را 
بر عهده دارند و ش��هرداری های مناطق پنج، 
شش، ده و سیزده ستادهای پشتیبانی هستند. 

وی افزود: کمیته اس��کان به عن��وان یکی از 
اصلی ترین کمیته های ستاد تسهیات، حجم 
قابل توجهی از فضاهای ش��هر اصفهان را در 
اختیار دارد که 8 هزار کاس درس آموزش و 
پرورش، سالن ها و ساختمان های شهرداری 
و سالن های ورزشی بخشی از این امکانات 
اس��ت. باقرصاد گف��ت: کل ظرفیت هتل ها 
و مهمانپذیرهای اس��تان بالغ بر دوازده هزار 
اتاق اس��ت که 20 درص��د از این ظرفیت در 

اختیار ستاد اسکان استان قرار گرفته است. 
نایب رئیس ستاد تسهیات سفرهای نوروزی 
شهر اصفهان ادامه داد: برنامه هایی برای استفاده 
از فضای دانشگاه خوراسگان، آموزشکده فنی 
شهید مهاجر، دانشگاه علمی کاربردی مرکز 
اصفهان و برخی از مدارس غیرانتفاعی جهت 
اسکان مسافرین طرح ریزی شده است. وی 
بیان کرد: فضای باز و امکانات مجموعه اداری 
امیرکبیر همچنین فضای سربسته ساختمان 
برخی از ادارات این مجموعه نیز مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. باقرصاد با تأکید بر اینکه 
از نصب هرگونه چادر در مکان های غیر از 
پارک های تعیین ش��ده جلوگیری می شود، 
گفت: در محل های تعیین ش��ده امکانات و 
خدمات رفاهی مورد نظر مس��افرین در نظر 

گرفته ش��ده است و اکیپ های آتش نشانی، 
اورژان��س و نیروی انتظامی حض��ور دارند. 
وی ادامه داد: با مش��ارکت بخش خصوصی
 بازارچه هایی برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز 
و خرید سوغات اصفهان در کنار محل های 
اس��تقرار چادرهای مسافرین پیش بینی شده 
است. وی یادآور شد: اسفند ماه امسال شاهد 
افتتاح چند پارکینگ در س��طح شهر اصفهان 
بودیم و تاش ش��ده است در ایام عید همه 
پارکینگ های سطح شهر خدمات دهی داشته 
باشند. نایب رئیس ستاد تسهیات سفرهای 
نوروزی شهر اصفهان با اشاره به حجم باالی 
مس��افرین گفت: اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اس��امی حجم باالیی 
از گردش��گران را پذیرا است و نیاز جدی به 
تشکیل کمپینگ بزرگ بین المللی در حاشیه 
شهر داریم. باقرصاد افزود: 12 کیوسک اطاع 
رسانی به صورت 24 ساعته آماده اطاع رسانی 
به مسافرین هستند و 300 هزار نقشه راهنما 
حاوی کلیه اطاعات و ش��ماره تماس های 
مورد نیاز میهمانان نوروزی در میان آنان توزیع 
خواهد شد. به گفته وی تصویر سرداران شهید 
اصفهان در نوروز 89 در 14 نقطه از ش��هر 

به نمایش در خواهد آمد.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

با توجه ب��ه حوادثی ک��ه رخ می دهد 
باید ب��ه منظور انج��ام تحلیل های علمی، 
کارشناسی مستند س��ازی شود. به گزارش 
زاین��ده رود، مع��اون عمران��ی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختیاری در س��تاد بحران و 
کمیته ایمنی و حمل و نقل راههای اس��تان 
افزود: تمامی حوادث مستند باید در اختیار 

ستاد بحران قرار گیرند. احمد ایرج پور،  به 
نزدیکی تعطیات نوروز و ورود مس��افران 
به اس��تان اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه 
حال مس��افران نوروزی تدابیر الزم و ویژه 
اندیشیده شده است. وی افزود: مناسب سازی 
بوستانها، تأمین امنیت در محدوده محورهای 
ارتباط��ی،  تأمی��ن آب آش��امیدنی س��الم،  
ممنوعیت ورود موتورسیکلت به بوستانها 
و رف��ع گره های ترافیکی از جمله اقدمات 

انجام ش��ده برای تعطیات نوروزی امسال 
به ش��مار می رود. وی گفت: در تعطیات 
نوروزی امسال باید پزشک کشیک در مرکز 
درمانی و بیمارس��تانها حضور فعال و تمام 
وقت داشته باشد. وی، به احتمال مسافرت 
برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان در 
تعطیات نوروزی اش��اره کرد و گفت: این 
مدیران باید نس��بت به معرفی جانشین در 

زمان مسافرت اقدام کنند.

رئیس پایانه هاي کاشان: 
مسافران نوروزي نگران تهیه بلیت نباشند  

رئیس بازرگاني چهارمحال و بختیاری:
 400 تن مرغ منجمد توزیع خواهد شد  

12 ایستگاه آتش نشاني کاشان 
براي چهارشنبه آخر سال آماده شد  

رئیس شوراي شهر سمیرم، بازنگري در 
قوانین شهرداریها را خواستار شد  

مس��افران نوروزی برای مس��افرت به 
دیگر ش��هرها نگ��ران تهیه بلیت نباش��ند. 
رئی��س نمایندگی س��ازمان حم��ل و نقل 
و پایانه مس��افربری شهرس��تان کاشان در 
گفتگ��و با ایرنا، با اش��اره ب��ه تمهیدات و 
پیش بینی های الزم، افزود: روزانه بیش از 
پنج هزار مس��افر از این پایانه به شهرهای 
مش��هد،  تهران، کرج، قم،  کرمانشاه، شیراز 
و س��اری انتقال داده می شوند. محمدامین 
پدرام فرد  اظهار داش��ت: بیش از سه هزار 
و 500 نفر از این مسافران با اتوبوس،  800 
نفر با مینی بوس و بقیه با سواری جابه جا 
می شوند. وی بیشترین جابه جایی مسافران 
را از کاش��ان ب��ه تهران ذکر ک��رد و گفت: 
قیمت بلیت اتوبوس ها در نوروز امس��ال 
مانند س��الهای گذش��ته 20 درصد افزایش 
یافته که با پای��ان یافتن تعطیات نوروزی 
قیمت ها به حالت قبل برگردانده می شود. 
پدرام فرد، علت افزایش بهای بلیت را یک 
سرویس خالی برگشتن خودروها ذکر کرد. 

به گفته وی، پایانه مسافربری کاشان اکنون 
از 80 دس��تگاه اتوبوس ویژه، 50 دس��تگاه 
اتوبوس عادی، 35 دستگاه مینی بوس و 90 
دستگاه سواری برخوردار است. وی افزود: 
7 ش��رکت مس��افربری زیر نظر نمایندگی 
س��ازمان و حمل و نقل و پایانه مسافربری 
شهرس��تان کاش��ان فعالیت می کنند که از 
این تعداد دو واحد سواری و بقیه اتوبوس 
و مینی بوس اس��ت. نمایندگی س��ازمان و 
حمل و نقل و پایانه مس��افربری کاش��ان، 
شهرس��تانهای آران و بی��دگل و نطن��ز را 
نیز پوش��ش خدم��ات خود ق��رار داده اند. 
از س��وی دیگر یکی از مس��ئوالن راه آهن 
کاش��ان نیز گفت: بلیت ه��ای قطار رجا تا 
پایان تعطیات نوروزی پیش فروش ش��ده 

است. 
وی افزود: روزانه بیش از 200 مس��افر 
از این شهرستان به شهرهای مشهد، کرمان، 
یزد، بندرعباس، اصفهان و تهران مسافرت 

می کنند.

    شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

رئی�����س س��ازم����ان بازرگ���ان��ی 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: ب��رای کنترل 
قیم��ت در ایام ن��وروز 400 تن گوش��ت 
مرغ منجمد داخلی در استان چهارمحال و 

بختیاری توزیع خواهد شد. 
به گزارش زاینده رود، حس��ن طاهری 

اف��زود: ای��ن می��زان گوش��ت ب��ا قیم��ت 
هرکیلوگرم 22 هزار ریال به فرش می رسد 

و در کنترل قیمت بازار مؤثر است. 
وی با اش��اره به کاهش پنج هزار ریالی 
قیمت مرغ از هفته قبل در نمایشگاه بهاره، 
اظهار امیدواری کرد: توزیع گوشت مرغ با 
قمیت مصوب در کاهش این مواد پروتئینی 

مؤثر واقع شود.

12 ایستگاه آتش نشانی این شهرستان برای 
هرگونه حادثه احتمالی چهارشنبه آخر سال آماده 
شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشان در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: امکانات و تجهیزات این ایستگاهها 24 
س��اعت قبل از چهارشنبه آخر سال با استقرار 
در مناطق مختلف این ش��هر، به وظایف خود 
عم��ل خواهند ک��رد. به گفته محمدمس��عود 
چایچی، از این تعداد ایس��تگاه، هفت ایستگاه 
آن به صورت س��یار و بقیه ثابت هستند. وی 
یادآور شد: در پنج ایستگاه از ایستگاههای سیار، 
خودروهای آتش نشانی و در دو ایستگاه دیگر 

نیروهای موتورسوار پیشرو نجات این سازمان 
مستقر می ش��وند. وی افزود: حدود 20 تن از 
آتش نشانان این سازمان، در ایستگاههای سیار 
این س��ازمان مستقر و به صورت شبانه روزی 
در م��دت مأموریت آماده خدمات رس��انی به 

شهروندان  هستند. 
س��ازمان آتش نشانی کاش��ان دارای سه 
ایستگاه شهری و دو ایستگاه در شهرک صنعتی 
امیرکبیر و راوند ب��وده و تعداد کارکنان آن 70 
نفر است و 19 دستگاه انواع خودروهای 
آتش نش��انی به همراه سایر تجهیزات اطفای 

حریق و امداد رسانی دارد.

رئیس شورای اسامی شهر سمیرم با اشاره 
به نواق��ص موجود در قوانین ش��هرداریها، 
بازنگری در این قوانین را خواس��تار ش��د. 
به گزارش ایرنا، س��هراب اسدی در نشست 
بخش��داران، دهیاران و شهرداران سمیرم که 
با حضور معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان 
تش��کیل ش��د، افزود: با قانون فعلی، روند 
فعالیت ش��هرداری های ش��هرهای کوچک 
و محروم��ی مانند س��میرم ب��ا کندی پیش 
می رود. به گفت��ه وی، دولت باید چاره ای 
برای درآمدزایی شهرداری های مناطق فاقد 
درآمد صنعتی بیندیشد یا هر سال یک طرح 
بزرگ و اصلی به هر ش��هر اختصاص دهد. 
اسدی اظهار داشت: تنها خیابان اصلی شهر 
سمیرم که شرق و غرب شهر را به هم وصل 

می کند در برخی مکانها پیاده رو ندارد. 
بخش��دار مرکزی س��میرم نی��ز گفت: 
خشکس��الی های اخی��ر کاری ک��رد ک��ه 
ش��هرداری های این شهرستان دیگر نتوانند 
کمر راس��ت کند. روح اهلل ش��هبازی افزود: 
هنگام تخصیص اعتبار برای سمیرم مواردی 
مانند اقلیم س��رد و س��خت، دوری از مرکز 
اس��تان و عش��ایری ب��ودن منطق��ه باید مد 

نظرقرار گیرد. 
وی با اشاره به سابقه 130 ساله ورودی 
ش��هر س��میرم از مسئوالن اس��تان و کشور 

خواست این موضوع را پیگیری کنند. 
ش��هردار شهر س��میرم نیز در ادامه این 

جلس��ه با اشاره به فرس��ودگی 50 درصد از 
بافت مسکونی سمیرم یادآور شد: در صورت 
وقوع زلزله با مشکل جدی مواجه می شویم. 
سعید افش��اریان خاطر نش��ان کرد: تنها پل 
ارتباطی دو بخش سمیرم در خیابان طالقانی 
شکسته شده است و شهرداری اعتباری برای 
بازس��ازی پل ندارد. عضو شورای اسامی 
شهر »کمه« نیزگفت: پمپاژ آب به شهر کمه 
با وجود پیگیری ه��ای متعدد هنوز اجرایی 

نشده است. 
س��تار نصیری مشکل دیگر شهر کمه را 
نداشتن شعبه بانک قلمداد کرد و گفت: نیاز 
منطقه به مراکز فرهنگی و کتابخانه ضروری 
اس��ت. بخش��دار پادنا هم در ادام��ه اظهار 
داشت: شناخت نداش��تن ادارات از جایگاه 

دهیاران مشکل اصلی دهیاران است. 
مسعود ایرانپور اضافه کرد: برای اجرای 
طرح پس��ماند در منطقه باید فرهنگ سازی 
ص��ورت گیرد تا م��ردم از مزایای این طرح 

استفاده کنند. 
مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفهان در 
خاتمه این نشس��ت تصریح کرد: استانداری 
در حد توان به شهرداری ها و دهیاری های 

شهرستان سمیرم مساعدت خواهد کرد. 
صمصام شریعت با بیان اینکه مشکات 
دهیاری ه��ا را پیگی��ری می کن��د، قول داد 
ب��ه منظ��ور بهس��ازی و تکمیل س��اختمان 

دهیاری ها اعتبار جداگانه ای تعلق گیرد.
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کافه خنده

حوادث

عید چیزی بدی یس

کشف بیش از 360 کیلو گرم مواد مخدر در نایین

)به لهجه شیرین یک اصفهانی خ س ی س(
    خوش نشین

مادری خدا بیامرزام، هی بش��م می گف: بیا 
ننه یه زنی خسیس��ی اصفونی بسون، مال دا نیگر 
دارد، تو گوش��م نرفتس که ح��اال انقذه حیرونم! 
حاال این ضیفه زیگیل ش��دس پاشا تو یه کفش 
ک��ردس، بریم چارباغ��ا و چوم پاس��اژی نیمی 
دون��م چن طبق��ه! خرید کونیم. بش��ش می گم 
مگه چارس��وقا و س��بزه میدون آب در کردس! 
این��م رفتس غمباد گرفتس با چادور و چارچوق 
نشس��س تو خونه، به بچاش��م گفتس با، بابادون 
قه��ر کونین! به خ��دا پدرم دراومدس، بش��ن و 
بارم از خس��گی درد می کون��د، این عید چیزی 
بدی یس برا ما مردا، پس��ره ازم »اسکو...« نیمی 
دونم چی چی »تر« می خاد، برد درزی ماش��ینا، 
تک چ��رخ بزنه، پ��درم دراومدس، می��وه بخر، 
شیرینی بخر، هزار جور کوفت و زهره مار بخر، 

آخریشم یکی نیمی گد خرد به چن منس! خانوم 
ازم سرویسی هارکوال! می خاد، منا و ننه وا بابام 

تو کنداله شهرضای دوغ می لنبوندیم! 
]م��رد کمی می خوابد و خ��واب مادرش را 
می بین��د و پس از نصیحت او از خواب می پرد 

و می گوید:[
ح��ج خانوم، قربون��ی چ��ادوری گل گلید، 
بچ��ا، باب��ا تو حالت��ی نفم��ی ام، وخزی��د بریم 
چارب��اغ، آتی��ش زدم به مال��م، انق��ذه ام نگین 
بابامون خسیس��س! ب��ه خارس��ومم نگوین، تو 
دس��دونی جام می کونه! زن ام��ا باید قول بدی 
کاش��ب قیم��ه ری��زه را عل��م کون��ی و دیگ��ه 
واس��ه آدما من چ��ش و چاردا تو هم نکش��ی، 
]ی��ه ه��و ی��ه گرب��ه می پ��رد از س��ری دیفال[ 
و م��رد میگ��ه ف��رار کنی��د حکمن��ی مهم��ون 
می��اد! نن��م به ای��ن چی��زا خیلی ایم��ون داش، 

کاشکی یه زن اصفونی خسیس اسده بودم!

به گزارش مرکز اطاع رسانی پلیس اصفهان، 
ب��ا هم��کاری پلی��س راه و مأم��وران فرماندهی 
انتظامی نایی��ن بیش از 360 کیلوگرم مواد مخدر 
طی بازرس��ی از یک دس��تگاه خودروی سواری 

پژو کشف و ضبط شد.
س��رهنگ محمدعلی یوس��لیانی در این باره 
اظهار داشت: مأموران پلیس راه خور- جندق در 
حال بازرسی از خودروها بودند که در این حین 
یک دس��تگاه خودروی سواری پژو 405 اقدام به 

فرار می کند.
وی افزود: پس از این اقدام بافاصله مأموران 
پلی��س مبارزه ب��ا مواد مخدر و ی��گان امداد این 
فرماندهی به محل اع��زام و با همکاری مأموران 
پلی��س راه موفق ش��دند تا خ��ودروی مذکور را 
در 10 کیلومت��ری محور ان��ارک به نایین متوقف 

کنند.
این مقام مسئول گفت: طی بازرسی به عمل 
آمده از خودروی یادشده مقدار 363 کیلو و 660 
گرم مواد مخدر شامل 287 کیلو و 660 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک و 76 کیلو حش��یش کشف 

و ضبط شد.
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان نایی��ن عنوان 

داش��ت: در ای��ن رابط��ه راننده و سرنش��ین این 
خ��ودرو به نامهای »عزی��ز- و« و »عاصف- ب« 

دستگیر شدند.
س��رهنگ یوس��لیانی خاطرنش��ان کرد: مواد 
کشف ش��ده به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
تحویل و متهمان نیز جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
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افقی:
1 – از القاب امام حس��ن مجتبی)ع( – مخترع 

      موتور برق از یوگساوی 
2 – بانی هنر هفتم – زاپاس – س��ریالی با بازی 
       خوروش، اسماعیل محرابی و سیاوش طهمورث 

3 – برکت سفره – کاسب – عامت کارخانه ای 
4 – از بسم اهلل می ترسد – کاشف رادیو اکتیویته – 

      شوخ و بذله گو – دهانگیر 
5 – اشعه مجهول – س��ال آذری – یارایی بدن 
6 – خواروبار – فریاد شکسته در گلو – معمار 

      قصر بهرام گور
7 – دله و ش��کم چران – خالق رمانهای غرش 

      توفان و مردی با نقاب آهنین – فانی 
8 – اکسید کلسیم – آخرین مسابقه هر المپیک 

      است در دو و میدانی – اسب قاصد
9 – پول ترکیه – سترون و عقیم – دندانپزشک 
10 – رجال – نت حرام – مخترع المپ نئون از فرانسه 

11 – آسیستان – مرغ خوشبختی – غار 
12 – ماده نیس��ت – روبند یا برقع – فیلم اکبر 
          صادقی با بازی مشایخی و بایگانی – نگهبان رمه

13 – نم��د زیر زین اس��ب – مربوط به کتاب 
        اوستا – به عقیده سعدی مرد را پخته کند

14 – نویسنده رمان مشهور بن هور – بالغ – تل 
15 – نوع��ی قرص پر ف��روش – کتاب ویلیام 

        سامرست موآم. 
عمودی:

1 – خرچنگ – کشف فردریک وهلر آلمانی 
2 – فیلمی با بازی نیکی کریمی، پرویز پرستویی 
      و خسرو شکیبایی فقید – بلند آوازه – کله پز

3 – ش��گون – عملی خداپسندانه که سفارش 
      رسول گرامی)ص( هم هست – آلوی کوهی 
4 – نصف شامی – گشاده رو و خندان – مهراس  

       یا کابینه – اشاره به دور 
5 – مرغ ش��ناگر – مولوی را موالی آن گویند – 

      زنگ کلیسا 
6 – زش��ت صورت – خواهر امیلی و شارلوت 

       برونته – پسوند نگهدارنده
7 – شبهای عرب – نمایش غم انگیز – کیسه زر 
8 – تن – ش��یمیدان نابغه فرانس��وی که هوا را 

      تجزیه کرد – فراخ دستی 
9 – صمیمی و بی آالیش – شریک – ابد الدهر 

      و همیشه 
10 – توپ مرده – نه من نه تو – مال التجاره

11 – بهش��ت برین – سوره ای در قرآن کریم – 
       امروزی 

12 – نوعی شیرینی – پناه دهنده مسلم در کوفه – 
        تجارت و داد و ستد کردن – نوعی کاغذ

13 – آسمان – وکیل – رنگ چمن
14 – مخترع گوش��ی پزش��کی و کاشف اتر – 
         بخشی از کاشان – کتاب معروف ماصدرا 
15 – واحد طول موج – کتاب زنده یاد سهراب 

        سپهری.  
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غیر انتقاعی در غیر انتفاعی 

ارزش نوروز از نظر اسالم

    حسین روزبهان
صحنه اول- بنگاه معامالت ملکی

مرد میانسالی سعی دارد، مدیر بنگاه را مجاب کند 
تا قولنامه ای صوری با آدرسی در یکی از مناطق مرفه 
شهر برای او بنویسد تا بتواند فرزندش را در یک مدرسه 
بهت��ر ثبت نام کند چرا که در قانون آموزش و پرورش 
هر دانش آموز باید در نزدیکترین مدرسه محل اقامت 
نام نویس��ی کند. پدر دانش آموز می گوید: در منطقه 
فقیرنشینی که ما زندگی می کنیم سطح آموزشی مدرسه 
پایین، امکانات آن کم و از نظر تربیتی پایین است. به هر 
حال توافق حاصل می شود و بدون انجام معامله ای و 
با پرداخت کمیسیون، قرارداد با مهر و سربرگ قانونی 
به صورت غیرقانونی تنظیم می شود و مرد میانسال با 
خوشحالی و با تعهد برما نشدن ماجرا از بنگاه خارج 

می شود.
صحنه دوم- صحبت دو نوجوان بعد از بازی 

فوتبال در کوچه
این دو نوجوان در همسایگی هم هستند و یکی به خاطر 
متمول بودن پدر به مدرس��ه غیرانتفاعی و دیگری به 
مدرسه عادی )دولتی( می رود؛  نوجوان اول: از دست 

ناظم بداخاق مدرسه راحت شدم، یک ساعت هم دیر 
برم طوری نیست، هر روز نخوام یا مریض باشم مادرم 
زنگ می زنه و به مدرس��ه نمی رم، معلمهاش خیلی 
باحالند، کاس هم خلوت و راحته، تازه مشق نوشتنم 
هم نصف شده. نوجوان دوم )با اندوه و حسادتی که در 
دل دارد(، می گوی��د: اونجا جای بچه پولدارهای ننره، 
اگه توی مدرسه ما نمره 20 بگیری هنر کردی! کارشان 

به دعوا و پادرمیانی خانواده ها می کشد...
شاید نظیر دو صحنه ذکر شده در روز بارها اتفاق 
بیفتد و مسأله ای که در آنها خودنمایی می کند اهمیت 
نظام آموزشی و تعلیم و تربیت و شکاف ایجاد شده در 
سالهای اخیر اس��ت. در حدود 15 سال پیش برمبنای 
کمک بخش خصوصی به نظام آموزشی و به کارگیری 
معلمان بازنشس��ته و نیز باال بردن س��طح آموزشی که 
ناش��ی از حجم باالی هزینه آم��وزش و پرورش بود، 
مدارس غیرانتفاعی ش��کل گرفت تا براس��اس اصل 
44 قانون اساس��ی قسمتی از این بار سنگین به دوش 
بخش س��رمایه گذار خصوصی گذاشته شود و قدری 
از نارضایت��ی بخش مرفه جامعه که قاعدتاً نس��بت به 
آموزش و تربیت فرزندان حساسترند کم شود. در این 
راستا مدارس غیرانتفاعی به خصوص در دبیرستان ها 
و به صورت تخصصی در رش��ته های مختلف شکل 

گرفت و کم کم به سطح راهنمایی و ابتدایی و پیش دبستانی 
نیز کشیده شد!

شروع استقبال همه جانبه
ب��ا توجه به اینکه مبالغ س��نگینی ب��رای مدارس 
غیرانتفاعی و ثبت نام و سایر موارد در آنها اخذ می شد 
اما قشر متمول و مدعی فرهنگ به این مدارس هجوم 
آورده و فرزندان را ثبت نام کردند. برخی خانواده ها هم 
که حتی توانایی مالی نداشتند به سبب فخرفروشی و 
نوعی نمایش »باکاس« بودن، بچه های خود را به این 
مدارس آوردند، سرمایه داران و سرمایه گذاران که اکثراً 
هم پیشینه فرهنگی نداشتند با استخدام چند معلم، اقدام 
به گرفتن پروانه و مجوز کردند و خیلی معلمان به طمع 
وقتی آزادتر و حقوقی بیشتر خود را بازخرید کردند و 
یا با گرفتن وام و فروش خانه و... به س��رمایه گذاری 
در غیرانتفاعی ها و شروع به کار نیمه وقت )عاوه بر 

مدارس دولتی( پرداختند.
آیا همه مدارس غیرانتفاعی، بهتر از مدارس 

دولتی هستند؟
قطعاً چنین نیس��ت چرا که متأسفانه برخی از این 
م��دارس تنها دارای رنگ و لعاب و تبلیغات هس��تند. 

س��اختمان آنها اغلب کوچک اجاره شده و با امکانات 
محدود است. معموالً مدعی روش تدریس بهتر، بازدهی 
بیشتر و استفاده از استادان مجرب هستند. خانواده ها هم 
که فرزندان خود را در این مدارس راحت تر می یابند 
و سخت گیری های کمتری که به دانش آموزان اعمال 

می شود، استقبال آنان را بیشتر می کند.
ــدارس غیرانتفاعی به معنای آزادی از  آیا م

برخی تعهدات و قیود است؟ 
اگر چه به واقع نباید این چنین باشد اما مشاهدات 
نشان می دهد اینگونه مدارس در نحوه پوشش دانش آموزان 
از نظ��ر عرف و حجاب نظ��رات خاصی اعمال نمی 
کنند، همچنین دان��ش آموزان و حتی معلمان به نوعی 
خ��ود را رهاتر از گذش��ته و خ��ارج از برخی قیود و 
تعهدات و قوانین خش��ک می بینند. باید در عمل دید 
که آیا این مسأله سبب پیش��رفت و خاقیت، یا عدم 
پشتکار و وجدان کاری در معلمان و شاگردان خواهد شد. 
به تعبیری دان��ش آموزان در این مدارس با این باور که 
پول می دهند انتظار دارند با آنها رفتار مناسب تری شود، 
اگر دیر آمدند و یا آمادگی درسی نداشتند مورد مؤاخذه 
قرار نگیرند و معلمان نیز چون کمتر مورد بازخواست 
بازرسان و ذره بین مس��ئوالن قرار دارند ممکن است 
کمتر به تعهدات و قیود قانونی که در قاموس آموزش و 

پرورش آمده است، عمل کنند. البته ممکن است رهایی 
از برخی س��ختگیری های معمول در مدارس دولتی، 
دانش آموزان را به خاقیت بیش��تر و پشتکار قوی تر 

وادار کن��د که این به نوع نگرش فردی و اس��تعداد و 
تربیت خانوادگی بستگی دارد.

تظاهر به موفقیت، آفت غیرانتفاعی ها
ه��ر چن��د آم��ار نش��ان می ده��د در کنک��ور 
جش��نواره های علمی، م��دارس ع��ادی و دولتی و 
حتی چند ش��یفته، س��هم بزرگی از برترین ها را به 
خ��ود اختصاص داده اند در س��وی دیگ��ر مدارس 
غیرانتفاع��ی برای حفظ موقعیت و درآمدزایی دوباره 
در س��الهای بعد، اقدام به اعام آمار نادرست و بیان 
موفقیت صوری می کنند و سعی دارند تا حد ممکن 
در نم��رات دانش آم��وزان ارفاق کرده ت��ا والدین را 
راضی نگاه دارند. متأس��فانه در برخی موارد مشاهده 
ش��ده که حتی در ازای گرفتن وج��وه مازاد، معلمان 
غیرانتفاعی کاس های خصوصی برای دانش آموزان 
ترتیب داده و نمرات باالتری را نیز به آنها اختصاص 
می دهند. خانواده هایی با وجود تمام مصائب موجود، 
فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کنند 
و چون معیار، معدل، هوش و استعداد اصوالً در این 
م��دارس وجود ندارد و بیش��تر دانش آموزان مرفه یا 
قش��ر متوسط به باالی جامعه در این مدارس مشغول 
به تحصیل هستند، قطعاً در بین آنها گرایش به تاش 
به خاطر آس��ان گیری و نیز القای این تصور غلط که 
چون پول می دهند باید نمره بگیرند باعث پدید آمدن 
غیرانتفاعی در غیرانتفاعی می شود که دلیل آن شاید 
مش��کات مالی مدارس غیرانتفاع��ی، زیاده خواهی 
برخی معلمان و متولیان باشد. چنان که مشاهده شده 
برخی از آنان با شناس��ایی دانش آموزان متمول و کم 
ت��اش در تحصیل و یا دانش آموزان با توانایی مالی 
ولی بدون انگیزه، مبادرت به ایجاد رابطه شخصی با 
آنها کرده و کاسهای کمک آموزشی با مبالغی مازاد بر 
شهریه مدارس برای آنها ترتیب می دهند. در مواردی 
نیز مشاهده ش��ده که با کمال تأسف در سایه رخت 
بستن وجدان کاری و برخی اخاقیات متعالی، حتی 
به عمد به برخی دانش آموزان نمره داده نمی شود و 
یا س��ؤاالت امتحانی بسیار سخت و خارج از کتب و 
معلومات طرح می شود تا دانش آموزان به کاسهای 
کمک آموزشی معلمان در داخل و یا خارج از مدرسه 
به صورت غیرانتفاعی در غیر انتفاعی و یا خصوصی 
در خصوصی تن دهند و تنها گرفتن ش��هریه کاسها 
ماکی برای گرفتن نمره شود و نه افزایش معلومات 
دان��ش آم��وز! این بحران تا جایی پی��ش می رود که 
گاهی اوقات دانش آموزانی که در کاسهای اضافی و 
خصوصی که تقریباً شکلی اجباری به خود می گیرد 

ش��رکت نمی کنند با بداخاقی، بی مهری و کاهش 
عمدی نمرات روبه رو می شوند.

اینگونه مس��ائل ضرورت نظارت بیشتر آموزش 

و پ��رورش دولتی به این بخش را روش��ن می کند، 
نباید این حس به وجود آید که پول حتی مش��کات 
آموزشی و تربیتی برخی دانش آموزان را حل می کند 

و جای تاش و پشتکار علمی را می گیرد.
همسو نبودن مدل های آموزشی

اختاف فاحش میان س��طح امکانات مدارس در 
نواحی مختلف، روشهای مختلف آموزشی و وجود 
نوعی تبعیض در نواحی فقیر و غنی نشین باعث شده 
است که حتی مدارس غیرانتفاعی نیز از امکانات الزم 
برخ��وردار نباش��ند و تا حد ممک��ن از مخارج خود 
بکاهند و به س��طح مدارس معمولی فقط با جمعیتی 
کمتر از نظر کمی و کیفی تقلیل یابند. یعنی به نوعی 
به کمیت ظاهری فریبنده و کیفیت باطنی، توخالی و 

بی محتوا برسند.
ایجاد حس تبعیض در جامعه

با این مسأله که در شروع گفتار و در صحنه دوم 
اشاره کردیم، وجود این مدارس نوعی حس تبعیض 
را ب��رای دان��ش آموزان و خانواده های مس��تضعف 
ب��ه وجود خواه��د آورد که چرا بای��د دانش آموزان 
پولدارتر در مدارس��ی با شأن باالتر باشند و امکانات 
بهتری را از نظر اجتماعی کس��ب کنند، حال آنکه از 
نظر استعدادی بین اقش��ار ضعیف و متوسط جامعه 
اس��تعدادهای فراوانی وجود دارد که از این امکانات 

محروم می مانند.
ــد برای عدم  ــها و اصالحات جدی ایجاد روش

انحراف غیرانتفاعی ها
اجاره س��نگین محل آموزش��ی و امکانات الزم 
کمک آموزش��ی، هزینه آموزگاران و سایر هزینه ها 
باعث می شود مدارس غیرانتفاعی سعی در پذیرش 
تعداد بیشتری دانش آموز داشته باشند و یا هزینه ها را 
باال برده و دست به اقداماتی غیرقانونی بزنند، اعطای 
وام و تس��هیات و تدوین اساسنامه ها و اصاحات 
کارآمد و اصولی و تخصیص بودجه بیش��تر، س��بب 
قانونمندی و بازده باالتری برای این نهادها می شود 
تا به صورت موازی قسمتی از بار سنگین آموزشی را 

به دوش بکشند.
حس س��ودجویی در م��دارس غیرانتفاعی باید 
تضعیف ش��ود و به سمت اهداف متعالی آموزشی و 
خداپسندانه پیش رود، به هر حال باید نظام آموزشی 
به سویی برود که عدالت آموزشی که موضوع یک از 
اصول قانون اساسی است به شکل کامل اجرا شده 
و همه از هر قش��ر اجتماعی با تساوی از امکانات 

آموزشی و تربیتی استفاده کنند. 

تحلیلی بر عدم تضاد نوروز باستانی 
و فرهنگ ایرانی

    مهدی فضیلت
برخی در باور موهوم خ��ود می پندارند که چون 
نوروز جشنی باس��تانی است در فرهنگ اسام، جایی 

ندارد.
در پاس��خ به این ابهام باید بدانیم پس از فتح ایران 
توسط س��پاه اسام، ایرانیان مسلمان نوروز را همچون 
نیاکان خود گرامی داش��ته و جش��ن می گرفتند و در 
برگزاری آیین های آن می کوشیدند و در تمامی ادوار 
پ��س از هجرت پیامب��ر و در زمان امام��ان همام)ع( و 
سلس��له های مختلف تاریخی همواره نوروز به همراه 

سایر اعیاد اسامی گرامی داشته می شد. 
چند روایت اسالمی از نوروز

نقل اس��ت که چون نوروز فرا رسیده بود، عده ای 
ایرانیان کاس��ه ای حلوا برای پیامبر اکرم)ص( به رسم 
عیدی بردن��د و چون حضرت دلیل آن را پرس��یدند، 
ایرانیان ذکر کردند: این عیدی نوروز است. پیامبر)ص( 
نیز با خش��نودی فرمودند: بله نورزو ایرانیان و این روز 
مبارک همان روزی است که خداوند »عسگره« را زنده 
کرد و عس��گره گروهی بودند که از ترس مرگ به کوه 
و بیابان گریخته بودند و خداوند با حکمت خود آنها را 
همگ��ی و یکباره به کام مرگ فرو برد و پس از چندی 
با بارش��ی از باران همه را زنده ساخت و زمین را بارور 
ک��رد پس آنها ب��ه خدا ایمان آوردن��د و دیگر از مرگ 

نترسیدند.
از امام صادق)ع( نیز نقل ش��ده اس��ت: نوروز روز 
مبارکی است که کشتی حضرت نوح)ع( پس از توفان به 
زمین نشست و نیز در این روز واقعه غدیرخم و والیت 
امیرالمؤمنین اتفاق افتاد. نقل است که جنگ نهروان و از 
بین رفتن خوارج توسط حضرت علی )ع( نیز در این 
روز رخ داده است. شیخ طوسی)ره( نیز بر اساس روایات 
نقل می کند که واقعه فتح مکه و شکستن بت های کعبه 
در نوروز اتفاق افتاد و امام علی )ع( بر شانه های مبارک 

پیامبر رفته و بت بزرگ را سرنگون ساخت. 

ــم باطل و غیرشرعی ــدن مراس ــوخ ش منس
 )در اصفهان(

نقل است که در ایران باستان برخی مراسم و رفتار 
خاف عرف اتفاق می افتاد که با آمدن اس��ام و رواج 
اخاقیات اسامی منسوخ شد از آن جمله می توان به 
فروش صورتکان حیوانات، هدی��ه دادن ادوات جنگ 

مانند شمشیر و سپر اشاره کرد. 
این رفتارها در شهر اصفهان و دیگر شهرها به خصوص 
در دوران صفویه و رسمی شدن مکتب شیعه، منسوخ شده 
و مورد برخورد حکومت قرار گرفت. در عهد صفویه 
آداب نوروزی با آیین ها و آداب اسامی عجین شده و 
رنگ تازه ای از مذهب گرفت. برای اعتبار بخشیدن به 
رفتارهای ایرانیان، شاهان صفوی انجام رسوم نوروزی 
را آزاد اعام کرده و فقط با موارد غیر ش��رعی برخورد 
می کردند. صفویان همچنین مجموعه ای از احادیث و 
روایات اسامی در خصوص پیوند این عید باستانی با 
فرهنگ اسام را تدوین کرده و وعاظ و روحانیون را در 

مورد تبلیغ این موارد متذکر شدند.
آداب نوروز باستانی در پیوند با اخالق اسالمی 

فلس��فه پیدایش نوروز و آداب بهاری و ش��ادمان 
این ایام پیوندی ناگسستنی با فرهنگ اسامی و اخاق 
نیکوی شیعیان دارد و انجام بسیاری از آدابی که ما فقط 
در نوروز انجام می دهیم در فرهنگ اس��ام در تمامی 
فصول سال توصیه شده است. نوروز چونان سحرگاه 
س��ال است که آفتاب معنویت و شور شیدایی را از دل 
خ��ود بر تمام موجودات می تاباند و با شکس��تن قفل 
سرما، تولد ش��کوفه ها و تابش خورشید سخاوتمند، 
دس��ت رحمانیت حضرت حق بار دیگر بر س��ر عالم 

کشیده می شود.
شادی و امید

به این دو واژه به کرات در احادیث و تعالیم آسمانی 
اشاره شده و خداوند در قرآن مجید می فرماید: جز قوم 
کافران کسی از رحمت خدا نا امید و مأیوس نمی شود. 
اسام همواره بر شاد بودن و سر زندگی و امید داشتن 
به آینده در سایه توکل و تاش تأکید دارد و نوروز نیز 

سرآغاز تاشی دوباره در فصل شکوفایی و امید و شادی 
است. نوروز شادی کودکان و همهمه شاد آواز پرندگان 

را به همراه دارد.
روز پیوند و میثاق، انتظار فرج

توجه به عهد و پیمان از جمله مسائل مهم در اخاق 
و فرهنگ مسلمانان است. ما در نوروز نیز با خود عهد 
می بندیم که بر تاش خود در مسیر اهدافمان بیفزاییم و 
همه با خدای خود عهد می بندیم که برخی گناهان 
را فراموش کرده و با توبه به مسیر ثواب برگردیم. 
حض��رت امام ص��ادق)ع( می فرمای��د: نوروز 
روز ظاهر ش��دن حضرت ولیعصر)عج( اس��ت و 
هیچ نوروزی نیس��ت که ما انتظار فرج او را در این 
روز نداشته باش��یم، زیرا نوروز از ایام ما است که 
فارس ها آن را حفظ کرده اند و ما باید به راس��تی 

آن را گرامی می داشتیم.
مستحبات نوروز

هدیه دادن که از س��نت های نوروز اس��ت و 
عیدی نام دارد، توسط نبی اکرم)ص( ستوده شده و 
ایش��ان می فرماید: هدیه دادن کینه ها و دشمنی ها 
را از دل مؤمنی��ن می زداید. دید و بازدید که همان 
صله رحم اس��ت از سنت های نوروز است که در 

اس��ام در هم��ه ایام به خص��وص جمعه ها بر آن 
تأکید شده است. بازدید از قبور مؤمنین و شهدا که 
از مستحبات اسامی است همچنین غسل کردن در 
عید نوروز، پوشیدن لباس نو و زدن عطر و خواندن 
چهار رکعت نماز نیز از مستحباتی است که در دین 
اسام نیز مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است.

تقویت روحیه جمعی 
در آغاز س��ال با ت��اوت آیاتی از ق��رآن با دلی 
سرش��ار از معنویت با بستگان خود روبوسی کرده و 
همدیگر را به نش��ان برادری و اخوت و وحدت در 
آغوش می کشیم، این مسأله نیز از محورهای جامعه 

اسامی در کلیه ادوار بوده است. 
هماهنگ��ی و همدل��ی در کمک به غب��ار روبی 
خانه ها و مس��اجد و...، آشتی دادن افرادی که با هم 
کدورتی دارند، نظافت و پذیرایی همه از آداب مورد 
توجه اس��ام و س��نت های نوروز است. عید نوروز 
مانند س��ایر اعیاد اس��امی، زمان همبستگی و تکرار 
محبت ه��ا و مایه وح��دت و تقویت روحیه جمعی 
ایرانیان است. فصلی که با شادی و خنده و دلجویی از 
دیگران آغاز می شود و به برکت سفره های نوروزی 

پیوند می خورد. 

هاوخنوزفاشنارگ
نبجخیرمهنیزول
دورجاهمامایا

وهشیرکولمدای
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ستشمنتاکوسار
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جامعه



پاستیک که یک قرن و نیم از عمر آن می گذرد، به رغم 
تولید ارزان و ماهیت بسیار انعطاف پذیری که دارد، یکی از 
معضات اساسی در آلودگی های زیست محیطی به شمار 
می رود. گواه این مدعا، تل های بزرگ ضایعات پاستیکی
 به ویژه بطری های یک بار مصرف ش��یر و آب معدنی در 
مناطق ش��هری و روستایی، س��واحل و جنگل ها است که 
همگان هر روزه در تمام نقاط جهان با آن مواجه می شوند. 
نسل های جدیدتر پاستیک ها نیز فقط اندکی از این نگرانی ها 
کاسته اند اما نتوانسته اند کمکی به حل ماهیت این مشکل 
کنند. حتی تولید نسل های آتی پاستیک ها نیز این مشکل 
را به ش��کل اساس��ی حل نخواهد کرد. چاره کار، استفاده 
معقوالنه تر از پاس��تیک ها و حذف آنها از شمار کاالهای 
یک بار مصرف اس��ت. در ده��ه 1850، غول های صنعت 
بیلیاردسازی امریکا با مشکل بغرنجی مواجه شدند. صرفًا 
هشت توپ را می شد با عاج فیل های بزرگ آسیایی درست 
کرد اما این حیوانات که در آن زمان بسیار مورد توجه بودند، 

آنقدر شکار شده بودند که در آستانه انقراض قرار داشتند.
یکی از تولی��د کنندگان توپ های بیلی��ارد، از هراس 
انقراض این بازی سالنی، جایزه ای 10 هزار دالری را برای 
کسی پیشنهاد داد که بتواند ماده ای مصنوعی تولید کند که 
جایگزین ترکیب غیر معم��ول انعطاف پذیر و پایدار عاج 
شود. وی گفت: »اگر نابغه مبتکری بتواند جایگزینی برای 
عاج پیدا کند که واجد کیفیت عاج باشد، هم بازی بیلیارد را 
نجات خواهد داد و کسب ثروتی قابل ماحظه را برای خود 
تضمین خواهد کرد و هم سپاس و قدردانی صمیمانه ما را 
نصیب خود خواهد کرد.« وقتی یک شیمیدان نیویورکی به نام 
جان وزلی هیات متعاقب این درخواست، توانست یک توپ 
عاجی مصنوعی را از ترکیبی موسوم به سلولوئید تولید کند، 
این اقدام او به عنوان یک انقاب، مورد ستایش قرار گرفت. 
پاس��تیک از راه رسیده بود؛ آماده برای نجات سیاره زمین! 
بیشتر از 150 سال بعد، به سختی می توان ماجرا را اینگونه 
دید. پاستیک به عنوان بارزترین گواه یک جامعه مصرف زده 
و زباله ساز، به مظهر جهانی شناور در زباله و ضایعات تبدیل 
شده اس��ت. گفته می شود، کیسه های خرید پاستیکی، به 
طور میانگین فقط دوازده دقیقه مورد استفاده قرار می گیرند 
و بعد دور انداخته می ش��وند. هر سال بیش از 500 میلیارد 
کیسه پاستیکی در سراسر جهان دور انداخته می شود. آنها 
آنچنان به وفور از ش��اخه های درختان آویزان می شوند که 
اهالی جنوب آفریقا آنها را »گل ملی« خود نامیده اند و فقط 
شش کشور جهان ممنوعیت هایی را در ارتباط با مصرف آنها 
به اجرا گذاشته اند. ضایعات ناشی از بسته بندی های مختلف 
س��واحل را پوشانده اند و سر و کله آنها در معده ماهی های 
قزل آال، مرغ های دریایی و الک پشت های دریایی پیدا شده 
است )که پاستیک را با ماهی ژله ای اشتباه گرفته و خورده 
اند(. در اقیانوس آرام، جریان های آبی، زباله های پاستیکی 
را با خود هزار مایل آن سوتر می برند؛ زباله هایی که کشتی ها 
برای سبک شدن بارشان، داخل آب می ریزند.جفری میکل 
نویسنده کتاب »پاستیک امریکایی: تاریخچه ای فرهنگی« 
اش��اره می کند که ظرفیت پاس��تیک برای تولید و تکثیر 
تقریباً بی پایان، در ابتدا موهبتی به نظر می رسید. پاستیک 
در مقایسه با چوب یا فلز »ماده ای بی پایان« قلمداد می شد. 
پاستیک در اصل از قیر زغال سنگ که ماده ای زائد در فرایند 
کک سازی زغال سنگ برای سوزاندن به شمار می رفت تهیه 
می شود و تقریباً هیچ منبع اضافه ای را مصرف نمی کرد و با 
این حال، امکان تهیه آن به هر مقدار وجود داش��ت. میکل 
می گوید: »این یک ابتکار تکان دهنده و جریان ساز بود. شما 
از توده های انبوه ضایعات صنعتی می توانس��تید هر مقدار 
پاستیک که می خواهید، تهیه کنید.« مشکل دقیقاً در همین 
جا بود. پاستیک که تولید آن ارزان بود و به راحتی می شد 
آن را دور انداخت، از یک توفیق مهندسی، به یک مصیبت 
جهانی تغییر شکل داد. در سال 1960، امریکاییان 390 هزار 
تن پاستیک را روانه گورستان های زباله کردند. امروزه ما 
ساالنه بیش از 28/5 میلیون تن زباله پاستیکی تولید می کنیم، 
حدود 11 درصد کل زباله ضایعات خانگی. پاستیک از نظر 
بیولوژیک قابل تجزیه نیست و آنچنان مشخصاتی دارد که 

آن را به ماده ای چنین همه فن حریف و چند منظوره تبدیل 
کرده است. قابلیت پروتئینی آن برای منعطف یا سخت بودن، 
نرم یا س��خت بودن، مات یا ش��فاف بودن، باز یافت آن به 
شکل مناسب را به شدت دشوار می سازد. حتی معمول ترین 
دسته های قابل چرخه پاستیک )برای مثال بطری های آب( 
حاوی پلیمرهای ناس��ازگاری است که هر یک نقاط ذوب 
متفاوتی دارند. در س��ال 2007، کمتر از 7 درصد ضایعات 
پاستیک آمریکاییان بازیافت شد )که بیشتر بطری های شیر و 
آب و بطری های سودا بوده اند( در مقایسه با 55 درصد کاغذ. 
در مطالعه ای که در سال 2000 توسط »شورای انجمن شیمی 
امریکا« انجام شد، معلوم شد که کمتر از نیمی از امریکاییان 
دیدگاه مثبتی نسبت به این ماده جادویی دارند: 25 درصد »قویًا 
معتقد بودند« که اثرات منفی پاستیک از نظر زیست محیطی، 
بر مزایای آن می چربد. هر چند صنعت پاستیک سازی مدعی 
است که رتبه بندی ها را بهبود بخشیده، اما از انتشار اطاعات 
جدید اکراه دارد. حتی وفاداران به پاستیک می پذیرند که 
پاستیک یک مشکل تصویری دارد. وقتی از رابرت کربز 
سخنگوی انجمن شیمی امریکا پرسیده شد، پاستیک از چه 
طرقی برای محیط زیست سودمند بوده است، او یک مزبله 
دیجیتال از مستندات و مطالعات ارسال کرد؛ مزبله ای شامل 
همه چیز؛ از یک بازنگری انجام شده توسط »ای پی ای« که 
بر برتری کیسه های خرید پاستیکی بر نمونه های کاغذی 
آنها اصرار دارد )چون تولید و حمل و نقل آنها انرژی کمتری 
می برد و منابع کمتری را به مصرف می رسانند( تا گزارشی از 
صرفه جویی های صورت گرفته در مصرف سوخت و در 
نتیجه به کار گرفته شدن قطعات پاستیکی در اتومبیل ها. اما 
کربز وقتی به آوازه نحس پاستیک می اندیشید، به نظر، گرفته 
می رس��ید. او با آهی از سر خستگی گفت: »کاً 50 درصد 
وجهه پاس��تیک را تنزل داده اند.« بنا به دالیلی قابل قبول، 
پاس��تیک به طور قبل توجهی به ماده ای نامحبوب تبدیل 
شده است. با این حال، هنوز پاستیک مزایای زیادی دارد. در 
بهار سال 1980، یک پژوهشگر جوان در مؤسسه »وردواچ« 
به نام کریستوفر فاوین، گزارشی 55 صفحه ای را منتشر کرد 
با عنوان »آینده مواد مصنوعی«. این مقاله که ابهاماتی داشت، 
تب و تاب فراوانی را برانگیخت. فاوین این گفته متعصبان 
زیست محیطی را که می گویند: پاستیک برای محیط زیست 
یک مصیبت به تمام معناست و مقادیر هنگفتی از نفت کشور 
را صرف خود می کند، به چالش کشید؛ آن هم در میانه یک 
بحران نفتی. در واقع فاوین می گفت: پاستیک به شکلی غیر 
معمول کارآمد است و به طور کلی، تولید آن نسبت به مواد 
دیگری چون آلومینیوم و شیشه، انرژی کمتری را می طلبد و 
می تواند جایگزین آنها شود. تولید پاستیک ها نسبتاً مقتصدانه 
و مس��تلزم صرف انرژی کمتری بود. )امروزه در جهان، در 
هر سال 120 میلیارد پوند پاستیک، با استفاده از کمتر از 5 
درصد تولید نفت جهانی تولید می شود. در ایاالت متحده، 
بیشتر حجم پاستیک، با گاز طبیعی ساخته می شود و حدود 
5/6 درصد خروجی گاز را به مصرف می رساند.( فاوین 
اشاره می کند که پاستیک ها صرفه جویی های دیگری را نیز

 به همراه دارند. آنها باعث می ش��وند بسته بندی ها سبک تر 
شوند، میزان س��وخت الزم برای حمل و نقل آنها کاهش 
یاب��د و از م��واد غذایی بهتر محافظت می کنن��د که این به 
معنای خرابی و ضایعات کمتر مواد غذایی است. پنجره های 
پاستیکی رنگی، استفاده از تهویه هوا را کاهش می دهند و در 
عین حال، عایق کاری با اسپری فوم، از دست رفتن حرارت 
را به حداقل می رس��اند. فاوین که اکن��ون رئیس وردواچ 
است، دیدگاه خود نسبت به پاستیک را تعدیل کرده است. 
نگرانی فعلی او سمی بودن پاستیک ها )نظیر مواد موجود در 
پی وی سی و افزودنی هایی مثل بیسفنول � آ در پاستیک های 
پایه غذایی(، وجود پاستیک ها در اقیانوس ها و ضایعات 
خشک که یکی از تولیدات جانبی »فرهنگ دورریختن انبوه« 
است، می باشد. به اعتقاد او، این فرهنگ زاده مصرف پاستیک 
است. با این وجود، او هنوز یکی از مطلوب ترین و بهترین 
مصارف نفت را تولید مواد مصنوعی می داند، به ویژه از جنبه 
تولید کربن. او می گوید: »پاس��تیک ارزش بیشتری به مواد 
می بخشد. به این ترتیب، شما کربن را وارد جو زمین نمی کنید 

� چون تولید پاستیک مستلزم سوزاندن نفت نیست � و 
این مقادیر، از آنچه که ما برای حمل و نقل استفاده می کنیم، 
بسیار کمتر اس��ت. حدس من این است که ما استفاده از 
نف��ت برای تولید مواد مصنوع��ی را مدت ها بعد از آنکه 
اس��تفاده از نفت برای سوخت اساسی را متوقف کردیم، 
متوق��ف خواهیم کرد.« اگر چه او دوس��ت دارد از مقدار 
مصرف پاستیک بسیار کاسته شود، اما تصدیق می کند که 
همیشه آلترناتیوهای پایداری برای پاستیک وجود ندارد 
و اس��تفاده از مواد طبیعی نیز مشکات بسیار زیادی دارد. 
به واقع، هیچ خط جدا کننده روش��نی بین »طبیعی خوب 
است« و »مصنوعی بد است« وجود ندارد. دنیا پیچیده تر 
از این است. ممکن است ما تا مدت ها مجبور به مصرف 
پاستیک باش��یم، اما امکان دارد، گاهی اوقات استفاده از 
پاستیک، مضرات کمتری برای ما داشته باشد.با این حال، 
اس��تفاده از پاستیک اگر قرار باشد نقش مثبتی در دنیایی 
ایفا کند که در آن بهینه سازی انرژی بیشتر و استفاده از مواد 
دورریختنی کمتر شود، مستلزم بیشتر از صرفاً یک تغییر 
تصویر است. آلن هرشکویتز دانشمند ارشد انجمن دفاع 
از منابع طبیعی می گوید: »به نظر من، موضوع کامًا روشن 
است؛ ما باید به هدر دادن نفت را برای محصوالت یک بار 
مصرف مثل کیسه های پاستیکی خرید و بطری های آب 
که فقط چند دقیقه مورد استفاده قرار می گیرند و بعد دور 
انداخته می شوند، متوقف کنیم. آنچه کمتر روشن است، 
کاری است که ما بعد از آن باید انجام دهیم و نیز چگونه 
آن را انج��ام دهیم که از لحاظ هزینه قابل رقابت و از نظر 
زیست محیطی مطلوب باشد.« شاید راه حل این باشد که 
مطلوب ترین نحوه استفاده از پاستیک را تداوم دهیم � با 
توجه به اینکه این ماده ماهیتاً قابل تکامل است � و آن شکل 
مطلوب را جایگزین شکل فعلی آن کنیم. فاوین به نسل 
بعدی پاستیک های ترکیبی مثل پاستیک های پایه ذرت که 
در بسته بندی های مواد غذایی و کارد و چنگال سازی به کار 
گرفته شده، امیدوار است. تولید این پاستیک های »طبیعی« 
ضایعات سمی کمتری به همراه دارد و دورانداختن آنها 

راحت تر است. با این حال، آنها نیز از نظر زیست محیطی 
حیات پیچیده ای دارند. بس��یاری از پاس��تیک هایی که 
برچسب قابل تجزیه از لحاظ بیولوژیکی دارند، فقط در 
پروسه هایی که حرارت بسیار باالیی دارند از هم گسسته 
می ش��وند. اگر این پاستیک ها را صرفاً در البه الی کود 
گیاه��ی حیاط خانه قرار دهیم یا آنها را در س��طل زباله 
بیندازیم، مشکلی حل نخواهد شد. با این وجود، اگر بیو 
پاستیک ها به شکل مطلوبی دور ریخته شوند، در مقایسه 
با پاستیک های متعارف، مضرات کمتری به دنبال دارند. 
نسل های آتی بیوپاستیک های ساخته شده از ضایعات 
کش��اورزی و تولید ش��ده با انرژی قابل بازیافت، حتی 
می توانند از نظر کربن، نامطلوب تر نیز باش��ند. در قرن 
بیست و یکم، تولید توپ بیلیاردی که از عاج مصنوعی 
ساخته شده باشد � پاستیکی که »غیر سمی، کامًا قابل 
تجزی��ه از نظر بیولوژیک و به س��ادگی قابل باز چرخه 
باش��د«؛ آن طور ک��ه فاوین می گوی��د � راهی طوالنی 
در پی��ش رو دارد. تحلیلگران بازار برآورد می کنند که تا 
بیوپاس��تیک ها حتی 5 درصد بازار پاستیک جهانی را 
تصرف کنند، ممکن است 20 سال دیگر راه باشد. با این 
حال، هرشکویتز می گوید: تقاضا و افزایش قیمت نفت، 
ش��رکت هایی مثل »دوپوینت« و »باسف« را وادار می کند 
تا به دنبال یافتن آلترناتیو بروند. فاوین توضیح می دهد: 
کلید ماجرا این اس��ت که صرفاً بر اینکه پاس��تیک های 
جدید به چه مصرفی خواهند رس��ید تمرکز نشود، بلکه 
باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی آنها دور انداخته 
شدند، به کجا خواهند رفت. مهندسی کردن تجزیه آنها، 
یکی از چالش های مهم به ش��مار م��ی رود. او می گوید: 
ساختن پاستیک هایی که سرنوش��ت غایی آنها ناپدید 
ش��دن باش��د، بدون اینکه ردی از آنها باقی بماند، »یک 
چالش مهندسی پیچیده اس��ت که افراد بسیاری را برای 
سال های آتی به خود مشغول خواهد کرد و در سال های 
پیش رو، فرصت های ش��غلی زیادی را برای بسیاری از 

افراد به وجود خواهد آورد.« 

پالستیک ، بالی محیط زیست

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست اعام کرد:  به منظور احیای نسل 
پلنگ در روس��یه و ببر در ای��ران، دو قاده از 
هر حیوان بین این دو کشور مبادله می شود. 
حسین محمدی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
مذاکرات اولیه برای انجام این مبادله در دیدار 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست ایران 
و وزیر محیط زیس��ت روسیه، اول اسفند ماه 
جاری انجام شد. وی با تکذیب برخی اخبار 
مبن��ی بر اه��دای یک قاده پلنگ از س��وی 
ایران به والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه 
افزود: هنوز مبادله ای بین دو کش��ور در این 
زمین��ه صورت نگرفته اس��ت. مدیرکل دفتر 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
در عی��ن حال تصریح کرد: این مبادله پس از 
انجام مطالعات و بررس��ی های کارشناسی و 
با هدف احیای نس��ل این حیوانات صورت 
می گیرد. محمدی با بیان اینکه مس��کو برای 
انجام این مبادله پیشقدم شده است، اضافه کرد: 
دو قاده پلنگ ایرانی قرار است به منطقه قفقاز 
انتقال داده شود. این مقام سازمان حفاظت از 
محیط زیست با بیان این مطلب که هم اکنون 

بی��ش از 500 قاده پلنگ در ایران زیس��ت 
می کنند، گفت: محیط زیست مرز جغرافیایی و 
سیاسی ندارد و جمهوری اسامی ایران افتخار 
می کند که برای احیای تنوع زیس��تی پلنگ 
در منطقه قفق��از کمکی انجام دهد. محمدی 
همچنین اظهار داشت: ببر نماد حیات وحش 
ایران و مازندران اس��ت اما متأسفانه نسل این 
گونه جانوری سالها است که در ایران منقرض 
شده. وی افزود: با انتقال ببر سیبری به ایران که 
شباهت زیادی به ببرهای مازندران دارند، نسل 
ببر در ایران احیا می شود. هم اکنون، یکهزار 
و 230 گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، 
خزنده و دوزیستان در اکوسیستم های خشکی 

و آب های داخلی ایران زندگی می کنند.

حیوان ه��ای زیادی از جمله یوزپلنگ، 
گوزن زرد، گربه س��انان و درنای س��یبری 
در مع��رض تهدید انقراض ق��رار دارند که 
اگر چاره ای اندیش��یده نشود، گوزن شوکا 
هم به جمع این حیوانات اضافه می ش��ود. 
گوزن شوکا جانوری مرموز و شبگرد است 
و ویژگی ه��ای خ��اص او از جمل��ه جثه 
کوچک، جمعیت کم و شب فعالی، آن را در 
میان سایر گونه های گوزن، منحصر به فرد 
کرده است. گوزن شوکا تقریباً به اندازه یک 
ب��ز بوده و حدود 15 کیلوگرم وزن دارد. نام 
دیگر شوکا گوزن »مینیاتوری« است و تعداد 
آن - در مقایسه با سایر گونه های گوزن- در 
ایران، کمتر دیده شده است. شوکا بسیار زیبا 
اس��ت، رنگ آن قهوه ای روشن و در ناحیه 
زیر ش��کم، روشنتر از قس��مت های دیگر 
است. ماده های این گونه شاخ ندارند و نرها، 
شاخ های کوچک منشعب دارند. این گوزن 
زیبا در هر س��ال یک نوزاد به دنیا می آورد 
اما در ش��رایط آب و هوایی مساعد، امکان 
دوقلوزایی آن نیز وج��ود دارد. دوره وضع 
حمل ش��وکا 5 تا 6 ماه است و بچه هایش 
هنگام تولد، روی بدن خود خال هایی دارند 
که با رسیدن به بزرگسالی از بین می رود و 
جای آن را رنگ قهوه ای یکدست می گیرد. 
ش��وکا حیوانی علفخوار و نش��خوار کننده 
اس��ت و مهمترین دشمنان او پس از انسان، 
حیوانات گوشتخوار هستند. به علت حال 
بودن گوش��ت این گوزن کوچک، ش��کار 
غیرمجاز، بزرگترین خطر برای ادمه حیات 
شوکا محس��وب می شود. ش��وکا در عین 
آس��یب پذیری، نس��بت به اطراف و محیط 
خود، بسیار هوش��یار بوده و خطرات را به 
سرعت احساس می کند. این حیوان، هنگام 
خطر ص��دای خاصی از خود بروز می دهد 
که می تواند همجنسانش را از وجود خطر 
آگاه کند. برآورد دقیقی از تعداد شوکاها در 
جنگل های کرمانش��اه - که زیستگاه اصلی 
ای��ن جانور اس��ت - وجود ن��دارد اما بنابر 
آخرین مشاهدات، جمعیت آن از 60 مورد 

در جنگل های بلوط »بوزین مرخیل« در این 
استان، تجاوز نمی کند. نمونه هایی از شوکا 
در تعداد بسیار کم در شمال غربی ایران نیز 

دیده شده است.
گوزن شوکای ایران با نمونه های دیده 
ش��ده آن در اروپ��ا متف��اوت هس��تند. یک 
کارشناس محیط زیس��ت با اشاره به شکار 
بی رویه گوزن ش��وکا گفت: این شکارهای 

غیر مجاز شوکا را تهدید می کند. 
هدای��ت اهلل تاج بخش افزود: س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت می تواند، با کنترل 
محیط و جلوگیری از شکار بی رویه از خطر 
انقراض نس��ل این گونه جان��وری در آینده 
جلوگیری کن��د. وی درباره تأثیرات دریافت 
جریمه از ش��کارچیان اف��زود: جریمه کردن 
شکارچیان از سوی سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت تأثیر چندانی بر کاهش شکار ندارد 
و انسان ها خود باید ش��ناخت الزم را برای 
نابود نکردن حیات وحش کسب کنند. مدیر 
تاکسیدرمی موزه حیات وحش دارآباد، کمبود 
محی��ط بان در زیس��تگاه های مختلف را از 
عوامل شکار بی رویه این حیوان عنوان کرد. 
تاج بخش افزود: عاوه بر کمبود محیط بان 
در زیستگاه های کشور، آگاهی و تجربه کم 
محیط بانان جوان نیز در انجام این شکارهای 

غیرمجاز از سوی افراد سودجو مؤثر است.

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/10

شماره: 881975 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881975 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرس��ی کیفری وقت رس��یدگی تاریخ چهارشنبه 89/2/22 ساعت 8 صبح به 
آقای سجاد یوسفی مجهول المکان اباغ میشود که در خصوص شکایت خانم 
صدیقه صدقی علیه ش��ما دایر بر توهین و ورود به عنف جهت دفاع در مورد 
اتهام وارده به شعبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر شوید بدیهی است پس 
از پایان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

18019/ م الف
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/9

شماره: 881956 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881956 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرس��ی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/2/14 ساعت 8 صبح به آقای سعید 
امیری مجهول المکان اباغ میش��ود که در خصوص شکایت آقای محمدعلی 
امینی جزی علیه ش��ما دایر بر غصب عناوی��ن مأمورین دولتی جهت دفاع در 
م��ورد اتهام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید بدیهی 
اس��ت پس از پایان مدت مقرر و عدم حض��ور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
18017/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/12

شماره: 881978 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881978 در اجرای ماده 115 و 180 آئین دادرس��ی 
کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/2/20 ساعت 9 صبح به آقای اسماعیل زاهدی 
مجهول المکان اباغ میشود که در خصوص شکایت آقای قربانعلی مهرابی نژاد 
علیه ش��ما دایر بر خیانت در امانت جهت دفاع در مورد اتهام وارده به ش��عبه 
دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید بدیهی است پس از پایان مدت مقرر 

و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
18018/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/5

شماره: 880916 ک 111
چون اداره کل حمل و نقل پایانه های اصفهان شکایتی علیه آقایان محمدرضا 
جبری پور- عباسقلی شیخی و حسن اسماعیلی مبنی بر استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880916 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/02/22 ساعت 9/30 صبح تعیین شده، 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د، لذا حس��ب م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نش��ر میش��ود از متهمین مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17990/ م الف

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/8

شماره: 881083 ک 118
چون خانم طوبی ش��هیدی فرزند شکراله ش��کایتی علیه آقای فواد کعبی مبنی 
بر بی احتیاطی در امر رانندگی مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 881083  
ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/02/12 س��اعت 11/30 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری میباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.18003/ م الف
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/16

شماره: 871084 ک 119
چون آقای عبداهلل گشتاس��بی فرزند قاس��م ش��کایتی علیه آق��ای علی فاحی 
س��هی فرزند حسین مبنی بر کاهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 
871084  این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه 89/2/19 ساعت 
9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.18005/ م الف
جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/12

شماره: 880995 ک 119
چون آقای قاسمعلی کریمی فرزند شاه ولی شکایتی علیه آقای علی مراد براتی 
– هوشنگ سرداری مبنی بر شرکت در کاهبرداری مطرح نموده که پرونده آن 
به کاسه 880995 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 89/2/19 
ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.18006/ م الف
جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/15

شماره: 880927 ک 121
چون آقای احس��ان صدرالدین فرزند علی اصغر ش��کایتی علیه آقای محس��ن 
عمادی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کاهبرداری مطرح نموده که 
پرونده آن به کاس��ه 880927 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 89/2/29 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.18008/ م الف
توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/12

شماره: 881220 
چون خانم زهرا میرلوحی فرزند سید نصراله شکایتی علیه آقای مهدی کبیری 

فرزن��د غامعباس مبنی بر ت��رک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 
881220 ک 110 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/2/19 ساعت 
8/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.18012/ م الف
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/15

شماره: 880504 ک 121
چون آقای محمدرضا ترکیان فرزند رمضان شکایتی علیه آقای محمد جعفری 
فرزند س��ید مصطفی مبنی بر خیانت در امانت مط��رح نموده که پرونده آن به 
کاس��ه 880504 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/20 
ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
18011/ م الف

توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/28

شماره: 881205 ک 119
چ��ون خانم زهره کریمی فرزند رمضان ش��کایتی علیه آق��ای ابراهیم کریمی 
درچه فرزند ابوالقاسم مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 
881205 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/2/4 ساعت 
9:30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 16826 / م الف

مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی اصفهان

به منظور احیای نسل؛
ایران و روسیه ببر و پلنگ مبادله می کنند

شکار بی رویه، گوزن شوکا را تهدید می کند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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محیط زیست



    عزیزاهلل اطاعتی
فاصله کش��تی ما با روس��ها سال های 
سال پا برجاس��ت و باید پذیرفت که برای 
برطرف کردن این مهم، هرگز فکری اساسی 
و پایه ای که بر مبنای آسیب شناسی واقعی 
و اصول کش��تی م��درن باش��د، صورت 
نگرفته است.  سالهای سال است که شعار 
رسیدن به روسها را سر می دهیم اما این 
فاصله هرگز کم نش��ده چون همواره بدون 
برنامه بوده ایم و ابزار الزم و مردان فنی مورد 
نیاز برای شناس��ایی علت عقب ماندگی و 
ارائه راهکارهای منطقی و کارساز را فراهم 
نکرده ایم. برای رس��یدن به روسها و پشت 
سرگذاشتن آنها، حتی سرمایه گذاری، تاش 
و فعالیت های س��اختاری در اندازه های 
آنها نیز کافی نیس��ت و این امر مس��تلزم 
تاش��ی با ش��تاب بیش��تر و به کارگیری 
تمامی سرمایه های کارآمد به ویژه آنهایی 
که راه پی��روزی بر روس��ها را می دانند، 
امکان پذیر اس��ت. صاحبنظ��ران و اهالی 
فن��ی که زی��ر و بم کش��تی را هم خوب 
می شناس��ند، بر این باورن��د که فاصله با 
کشتی روس��یه را نمی شود کم کرد، مگر 
ب��ا آموختن علم پی��روزی بر آنه��ا. آنها 
می گویند ب��ا حرکت های مقطعی هرگز 
نمی توان قدرت درجه اول کشتی جهان 
را به زیر کش��ید، باید به همان ابزارهایی 
مسلح ش��د که روسها از آن برخوردارند. 
روس��ها در دهه ه��ای 50، 60 و 70 ب��ا 
برگزار ک��ردن دیدارهای تی��م به تیم در 
ایران و شهرهای مختلف روسیه، اصالت، 
زی��ر و بم و اصول کش��تی را از قهرمانان 
برجس��ته م��ا مانند ش��ادروان جهانبخت 
توفی��ق، جهان پهل��وان تخت��ی، حبیبی، 
زن��دی،  مهدی زاده، صنعتکاران، س��یف 
پور، یعقوب��ی، موحد،  برزگ��ر، جوادی، 
سید عباس��ی و این اواخر برادران خادم، 
 ت��رکان، حیدری، جدیدی، طایی، فاح، 
 محمدیان ، دبیر و... فرا گرفتند و سپس با 
اضافه کردن دانش روز به آنها نه تنها از ما 
س��بقت گرفته و قدرت اول جهان شدند.
اکن��ون ما نیز برای آموختن ش��یوه مدرن 
کشتی گیری و رسیدن به روسها چاره ای 
نداریم که به همان ش��یوه 5 دهه گذشته 
آنها عمل کرده و با بیشتر کردن ارتباطات 
و رویارویی قهرمانان خود با کشتی گیران 
برتر روس��یه، به دانش روز آماده سازی، 
 قهرمان پروری و کشتی گیری آنها دست 
پی��دا کنیم دس��ت. مرور رون��د حضور
در  روس��یه  و  ای��ران  گی��ران  کش��تی   
رقابت های مهم نش��ان می دهد روس��ها 
همواره از قهرمانان برجسته ما الگو برداری 
کرده و بافاصله با اس��تفاده از مردان فنی 
بزرگ خود به آنالیز آنها پرداخته و نسخه 

شکستش��ان را می پیچند که جام جهانی 
2010 در مسکو درخصوص مهدی تقوی 
و صادق گودرزی برن��ده مدال های طا 
و برن��ز کش��تی آزاد م��ا در جهانی 2009 
دانمارک با نف��رات رده چندم از آن جمله 
بود. واقعیت این اس��ت که در طول دوران 
کاه��ش فاصله با روس��ها، هرگز این مهم 
را به طور منطقی مورد آس��یب شناسی و 
بررسی کارشناسانه قرار نگرفته و در هیچ 
مقطعی نگاهی جام��ع حاکم بر این تفکر 
نبوده و در اکثر اوقات شکس��ت کش��تی 
گیران روس در برابر قهرمانان ما براساس 

توانایی های ذاتی آنها بوده است.
به طور مثال قهرمانان برجسته ای چون 
تختی، حبیبی، موحد، جوادی، فرح وش��ی، 
جدی��دی، ب��رادران خ��ادم، دبیر، حی��دری،  
طای��ی، فاح و ت��رکان، مردانی بوده اند که 
با تکیه به اس��تعداد و هوش ذات��ی و تداوم 
زحمات خود موفق به غلبه بر روس��ها شده 
ان��د، اما همین م��ردان هم در برابر روس��ها 
همیشه پیروز نبوده اند چرا که روسها هرگز 
بیکار ننشس��ته و سرنوشت کش��تی گیران
 و ی��ا تی��م خ��ود را ب��ه دس��ت حوادث 
نس��پرده اند. باید قبول کرد فاصله کشتی 
ما که از اواس��ط دهه 70 شروع شده، اگر 
هم چند ب��ار مانند جام جهانی 98 کاهش 
یافته و ش��اید برعکس هم شده، طوالنی 
نبوده و بر اثر غفلت و دل مش��غولی های 
فراوان فدراسیون نش��ین ها و مردان فنی 
ما بافاصله تغییر ک��رده و دوباره ورق به 
سود روسها برگشته اس��ت. بررسی های 
صورت گرفته درخصوص کش��تی روسیه 
نش��ان می دهد دانش افزایی مداوم مردان 
فنی تیم های ملی کش��تی این کش��ور نیز 
یک��ی از عوامل مه��م در ایجاد فاصله بین 
روس��ها با کش��ورهای صاحب کشتی از 
جمله ایران به ش��مار می رود. در واقع هر 
زمانی که دست مردان فنی ما برای روسها 
باز نشده موفقیت به روی قهرمانان ایرانی 
در برابر کش��تی گیران برجس��ته روس��یه 
لبخند زده اس��ت که متأسفانه کمتر اتفاق 
افت��اده فنی ه��ای ما هر بار که با روس��ها 
مواجه می ش��وند، حرف ه��ا و تفکرات 
تازه ای داشته باشند. به نظر می رسد، این 
امر نش��انگر بی تفاوتی و رضایت مقطعی 
م��ردان فنی ما پس از هر موفقیت در برابر 
روس��ها اس��ت. این در حالی است که در 
مقابل تاش روس��ها ب��رای حفظ فاصله 
خود با برترین های جهان و کش��ورهای 
مط��رح با تاش روزافزون و دانش افزایی 
و استفاده از تمامی موجودیت فنی همراه 
اس��ت. بارزترین و تازه تری��ن نمونه این 
ادعا، مقایس��ه کیفیت فنی روبه رو ش��دن 
تیم های ایران و روسیه در دو جام جهانی 

2009 و 2010 اس��ت که به خوبی تاش 
روسها برای ادامه حکومت بر کشتی جهان 
و غفلت و فراموش��ی ما برای جدیت در 
راه ادامه روند کمتر کردن فاصله با حریف 

اصلی خود را نشان می دهد. 
جان کام اینکه شاید یکی از راه های 
کاهش فاصله با روسها این باشد که تیمی 
متش��کل از م��ردان متفک��ر و برنامه مدار 
و عاقه مند را تش��کیل دهی��م و با ایجاد 
ش��رایط الزم آنها را به مطالعه شرایط روز 
و عوام��ل مؤث��ر در تحقق ای��ن امر مهم 
فراه��م کنیم و در مرحله بعد تا می توانیم 
تیم های ایرانی را به مصاف با روس��ها به 

تورنمنت های آنها اعزام کنیم.
نکته مهم دیگ��ر اینکه هم��واره باید 
ب��ه افزایش دان��ش مربی��ان روی صندلی 
کوچینگ خود در برابر روسها بیفزاییم که 
تقریباً در اکثر اوقات تفکرات کارآزموده و 
پخته تر و به روز و علمی تر روسها روی 
صندلی رهبری کش��تی گی��ران ورق را به 

سوی آنها برگردانده است.
کمت��ر اتف��اق افت��اده روی صندل��ی 
کوچینگ ما مردان��ی برابر با دانش مربیان 
روس��یه قرار گیرد و هر زمان این برابری 
اتفاق افتاده، هم کشتی ایرانی ها با روسها 
زیباتر بوده و هم شکست های ما فاحش 
نبوده اند. مس��ابقات جهانی س��ال 1998 
ته��ران یکی از این نمونه هاس��ت که تیم 
ایران با کس��ب س��ه مدال ط��ا،  دو نقره، 
یک برنز و یک عن��وان چهارم و اختاف 
قابل توجه باالتر از روس��یه، روی سکوی 

قهرمانی ایستاد.
اگ��ر قرار اس��ت فاصله با روس��ها را 
کم کنیم بد نیس��ت در نخستین گام، روند 
فعالیت خود و روس��ها را پس از قهرمانی 
س��ال 2009 جهان در دانمارک و س��پس 
کیفیت فن��ی فینال جام جهان��ی 2010 را 
مورد بررس��ی قرار دهیم و با جلوگیری از 
خودفریبی دالئل ایجاد فاصله و شکس��ت 
فاحش برابر کشتی گیران روسیه را متوجه 
ش��ویم که در فاصله باقیمان��ده تا جهانی 
2010 و بازیه��ای آس��یایی چین بس��یار 

ارزشمند و مفید خواهد بود.
بیاییم صادقانه بررس��ی کنی��م که در 
فاصله 5 ماه پس از جهانی دانمارک ما چه 
عملکرد و کارنامه ایی داشته ایم و روسها 
چ��کار کرده اند و آیا پیروزی روس��ها در 
فین��ال جام جهان��ی 2010 ب��ا آن کیفیت 
فنی مقابل بهترین های م��ا اتفاقی بوده یا 
حاصل برنامه های هم��ه جانبه؟ چنانچه 
پاس��خ این مه��م را یافتی��م، می توانیم بر 
اساس آن برنامه های آینده خود را تدوین 
کرده و در جام جهانی 2010 مسکو روند 

موفقیت های خود را تداوم بخشیم.

فاصله کشتی ایران و روسیه با شعار کم نمی شود

رئیس س��ازمان لیگ برتر فوتبال ایران 
گفت: ITC  مهدی مهدوی کیا از س��وی 
فیفا صادر شده است و ما نمی توانیم به آن 
شک کنیم. عزیز اهلل محمدی درخصوص 
شکایت باشگاه اس��تقال تهران به فیفا به 
دلی��ل حضور غیر قانون��ی مهدوی کیا در 
فوتبال ایران افزود: بهتر اس��ت مس��ئوالن 
باش��گاه استقال شکایت خود را همچنان 
از طریق فیف��ا پیگیری کنند زی��را به نظر 
س��ازمان لیگ این بازیکن به طور قانونی 
برای استیل آذین بازی می کند. وی گفت: 
ما بر اساس مستندات فیفا برای این بازیکن 
کارت بازی صادر کرده ایم و نمی توانیم به 
فیفا شک کنیم. عزیز محمدی درخصوص 
احتمال کس��ر امتیاز از تیم استیل آذین در 
صورت تأیید ادعای باش��گاه اس��تقال از 
س��وی فیفا گفت: سازمان لیگ نمی تواند 

از باشگاه استیل آذین کسر امتیاز کند زیرا 
این رضایت نامه از س��وی فیفا تأیید شده 
و تنه��ا مرجعی که توانایی این کار را دارد 
خود فیفا اس��ت. وی درخصوص ادعای 
مدیرعامل باش��گاه ابومسلم خراسان مبنی 
بر کسر امتیاز از فدراس��یون فوتبال ایران
 به خاطر مش��کات این باش��گاه تصریح 
کرد: این مس��ائل غیرممکن اس��ت و بهتر 
اس��ت از س��وی مسئوالن باش��گاه مطرح 
نش��ود. عزیز محمدی اظهار داشت: برای 
فص��ل آینده برنامه ری��زی دقیقی خواهیم 
داش��ت تا تیم هایی در لیگ حضور داشته 
باشند که با مش��کل مالی روبه رو نباشند. 
وی گف��ت: یکی دیگ��ر از مباحثی که ما 
برای فصل آین��ده روی آن تأکید خواهیم 
داش��ت بحث اخاقی اس��ت و با قدرت 

بیشتری آن را پیگیری خواهیم کرد.  

در چارچوب رقابتهای جام خلیج فارس 
و در هفت��ه بیس��ت و نهم ای��ن بازیها تیم 
س��پاهان اصفهان، با اقتدار بر تیم ش��اهین 
بوشهر پیروز شد و پیشتازی خود در صدر 
جدول را حفظ ک��رد. گلهای این بازی را 
ابراهیم توره در دقیقه اول و جمش��یدیان 

در دقیقه 65 به ثمر رساندند. 
دیگر همشهری این تیم یعنی ذوب آهن 
نی��ز در همین چارچ��وب و در حالی که 
خس��تگی لیگ قهرمانان آسیا را با خود به 
تساوی بدون گل رضایت داد.همراه داشت در برابر راه آهن شهر ری به 

حمید اس��تیلی، س��رمربی تیم فوتبال 
استیل آذین با تأکید مجدد بر سنگین بودن 
محرومیت علی کریمی از کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتبال خواس��تار بخشش این 
بازیکن شد. حمید استیلی پس از شکست 
تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز ضمن بیان 
مطلب ف��وق در جمع خبرنگاران گفت: با 
توجه به اینکه تیمم در این دیدار شکست 
خورده اس��ت اما به عنوان یک آذری زبان 
از پیروزی تراکتورسازی خوشحالم و این 
پیروزی را به همه مس��ئوالن و طرفداران 
این تی��م تبریک می گویم. م��ن امیدوارم 
روزی س��رمربی تراکتورس��ازی شوم. او 
با بیان اینکه مهدوی کیا از مصدومیت رنج 
می ب��رد و با تاش پزش��کان به این بازی 
رس��ید، اضافه کرد: ضربه ایستگاهی کرار 
جاس��م جریان بازی را عوض کرد اما در 
ابتدای نیمه دوم این گل را جبران کردیم و 
اگر مهاجمان ما خصوصًا شاپورزاده دقت 
بیش��تری می کردن��د حتی می توانس��تیم 
در ای��ن بازی پیروز ش��ویم. با این وجود 

گل ثانیه ه��ای پایانی تراکتورس��ازی مانع 
از رس��یدن ما به امتیاز در این دیدار ش��د. 
وی در مورد محرومیت کریمی نیز گفت: 
غیب��ت کریم��ی تأثیر منفی زی��ادی روی 
تیم م��ا دارد و امیدوارم کمیت��ه انضباطی 
محرومیت او را تعدیل کند. قطعًا ما بدون 
کریم��ی در دیدارهای آینده کار س��ختی 
را پی��ش رو داریم. گرچه س��ایر بازیکنان 
ت��اش مضاعفی انج��ام می دهند تا جای 
خالی او احس��اس نش��ود ام��ا غیبت این 
بازیکن تأثیرگ��ذار را نمی توان به راحتی 

جبران کرد. 

 اصغ��ر دلیل��ی در م��ورد عملکرد تیم 
ذوب آهن در دیدار مقابل االتحاد عربستان 
گف��ت: قطعاً اگر بازیکن��ان تیم ذوب آهن 
زودتر با شرایط بازی و جو ورزشگاه جده 
آشنا می شدند، بازی بهتری را حتی در نیمه 
نخست ارائه می کردند. با این حال در نیمه 
دوم وضعیت تیم ما متحول شد و توانستیم 
ب��ا جبران گل های خورده، شکس��ت را با 
یک امتیاز ارزشمند عوض کنیم. مدیرعامل 

ذوب آهن ادامه داد: در نیمه دوم و در زمین 
مس��ابقه نتیجه ای رقم خ��ورد که تفاوت 
بین س��رمربی ما )ابراهیم زاده( با سرمربی 
االتحاد )انزو ترزو( کامًا مش��خص شد و 
ابراهیم زاده به بهترین شکل در نیمه مربیان 
همت��ای آرژانتینی خود را شکس��ت داد. ما 
چنین انتظاری را داشتیم و مربی ما توانست 
در نیمه دوم با برنامه های تاکتیکی مناسب، 
تفکرات سرمربی تیم االتحاد را خنثی کند.

سرمربی شیلیایی تیم فوتبال رئال مادرید 
گف��ت: بازیکنان رئ��ال تا ی��ک روز پس از 
شکست این تیم در لیگ قهرمانان اروپا غمگین 
بودند. سرمربی شیلیایی تیم فوتبال رئال مادرید 
گفت: ما در نیمه نخس��ت هم��ه آنچه را که 
باید، انجام دادیم اما مراقب همه امور نبودیم. 
اکنون باید بر اللیگا و مبارزه برای پیروزی در 
آن تمرکز کنیم. پیگرینی تصریح کرد: تیم در 
مسیر درستی قرار گرفته است. ما خوب بازی 
می کنیم و به شکلی که هواداران می پسندند 

فوتب��ال ب��ازی می کنی��م. در رئ��ال مادرید
 ممکن است شما خیلی زود بختها را از دست 
بدهید اما من به آنچه که انجام می دهم اعتقاد 
راس��خ دارم. وی همچنین درخصوص کاکا، 
بازیکن برزیلی رئال مادرید خاطرنشان کرد: 
کاکا گلهای زیادی به ثمر رسانده و یا ساخته 
اس��ت. او در حال آماده شدن برای یک لیگ 
جدید است و من کامًا از او حمایت می کنم. 
او جایگاه مهمی در تی��م دارد اما با این حال 

می داند که توانایی بهتر شدن را دارد.

با موافقت فدراس��یون فوتبال، افشین قطبی، 
س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان، برای 
گذراندن تعطیات نوروز به مرخصی رفت. 
افش��ین قطبی با موافقت فدراسیون فوتبال و 
طی یک مرخص��ی 20 روزه، برای گذراندن 
تعطیات پایان سال عازم کشور هلند شد. وی 
قرار است 17 فروردین سال آینده برای زیرنظر 

گرفتن بازیهای لیگ برتر به کش��ور بازگردد. 
پیش از این قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان 
روز 17 فروردین ماه در دیداری تدارکاتی و 
بین قاره ای با مصر، قهرمان قاره آفریقا دیدار 
کند که این مسابقه به دلیل برخی تعلل ها از 
سوی فدراسیون لغو شود تا تیم ملی از انجام 

یک مسابقه تدارکاتی مفید محروم شود. 

ITC مهدی مهدوی کیا صادر شده است

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران
سپاهان با دو گل به استقبال نوروز رفت

حمید استیلی:
 علی کریمی را ببخشید

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/15

شماره: 880736 ک 121
چون آقای قدمعلی کاظمی فرزند حاج بابا شکایتی علیه آقای مصطفی غفاری 
مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880736 ک 121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/2/19 س��اعت 10 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
18010/ م الف

توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/5

شماره: 880997 ک 110
چون خانم آزاده یوس��فیان فرزند عباس ش��کایتی علیه آقای محمود نیک پور 
فرزند حسین مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به 
کاس��ه 880997 ک 110 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/18 
س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

17989/ م الف
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/5

شماره: 881001 ک 110
چون بانک ملی اس��تان اصفهان )ش��عبه حقوقی( شکایتی علیه آقای سوارعلی 
شیخ ابوالحسنی مبنی بر جعل عنوان )مأمور آگاهی( مطرح نموده که پرونده آن 
به کاسه 881001 ک 110 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/18 
س��اعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

17988/ م الف
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگه��ی اباغ وقت دادرس��ی به پوراندخت بنی اس��دی موضوع دادخواس��ت 
عباس��علی غامی مبنی بر اعتراض ثالث که تحت کاس��ه 737/88 ح /9 ثبت 
ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت اباغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 

طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده اباغ می شود که در تاریخ 89/2/12 
س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگی و در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

17363/ م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت دادرسی به مجید سهرابی فرزند محمود موضوع دادخواست 
آرش خلیلی مبنی بر استرداد 4 فقره الشه چک که تحت کاسه 857/88 ح /9 
ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت اباغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده اباغ می شود که در تاریخ 89/2/14 
ساعت 9/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 

معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
17364/ م الف

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/12/20
شماره: 1636/88

در خصوص پرونده کاسه 1636/88 خواهان محسن برنجی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مسلم بقاء سیاوشان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 89/2/5 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
– مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
18123 / م الف

مدیر دفتر 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/12/10
شماره: 593/88ش 31

بموجب رأی ش��ماره 919 تاری��خ 88/9/22 حوزه 31 ش��ورای حل اختاف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه جلیل شیر بره نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: استناد مواد 10 و 190 و 191 و 
219 و 220 و 223 ق مدن��ی و م��واد 198 و 519 ق آ د م حکم بر محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی بر انتقال خودرو رنو سپند 
به ش��ماره انتظامی ایران13-322س12 در حق خواهان و پرداخت مبلغ س��ی 
هزار ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ پنجاه هزار ریال هزینه نش��ر آگهی در حق 
محکوم له هادی نجفی نیس��یانی فرزند حس��ن نش��انی محل اقامت: اصفهان، 

خیابان جابر انصاری، کوچه عباس��ی، فرعی بوستان، پاک 135 به استناد ماده 
19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از اباغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مف��اد آن را بموق��ع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
  18135 / م الف

شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/15

شماره:881248 ک 116
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: 881248 ک 116
وقت رسیدگی: 89/2/15 ساعت 9 صبح

خواهان: سید حسن غفاریان حسینی فرزند سید حسین
خوانده: مهدی فشارکی زاده

خواسته: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 
ب��ه ش��عبه 116 جزائی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً اباغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.17995 / م الف
مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/15
شماره: 8801106

در پرونده کاس��ه 881106 ش��عبه 112 دادگاه عموم��ی جزائی اصفهان آقای 
محمدحس��ن بهارلو به اتهام ضرب و جرح و فحاش��ی تحت تعقیب می باشد 
نظ��ر به اینکه نامبرده مجهول المکان می باش��د به تجویز ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیف��ری مراتب یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتش��ار محلی و یا سراس��ری درج و به متهم مزبور 
اباغ می شود روز 1389/2/11 ساعت 8:30 در این دادگاه واقع در اصفهان خ 
نیکبخت حاضر شود. در صورت عدم حضور رسیدگی و در خصوص موضوع 

اظهارنظر خواهد شد. 17993 / م الف
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/17

شماره: 881483 / ب 14 
نظر به اینکه آقای جواد اکبری فرزند محب علی به اتهام سرقت گوشی حسب 
ش��کایت آقای سعید مرادی فرزند محمود از طرف این بازپرسی تحت تعقیب 

است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
مجتمع ش��ماره 5 خیابان قائمیه، ساختمان آگاهی جنوب جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 18026 / م الف
صنعتگر - مدیر دفتر بازپرسی شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/15

شماره: 881224 ک 104
چون آقای صفرعلی قاسمی فرزند حسینعلی شکایتی علیه آقای روح اله خالقی 
مبنی بر س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 881224 ک 104 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/22 ساعت 8:30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 17721 / م الف
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/28

شماره: 881206 ک 119
چون خانم گیتی کاری فرزند محرم ش��کایتی علیه آقای فرش��ید دش��تی زاده 
فرزند پرویز مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 881206 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 89/2/4 س��اعت 10 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 16828 / م الف

مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/9

شماره: 881959 ک 113
حس��ب محتویات پرون��ده 881959 ک 113 در اجرای ماده 115 و 180 آئین 
دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/2/12 ساعت 9 صبح به آقای رسول 
زاغی��ان مجهول المکان اباغ میش��ود که در خصوص ش��کایت آقای علیرضا 
نخعی علیه شما دایر بر انتقال مال غیر جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شعبه 
دادگاه عمومی جزائی 106 حاضر ش��وید بدیهی است پس از پایان مدت مقرر 

و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
18016/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

دلیلی:
 شکست را با یک امتیاز ارزشمند عوض کردیم

پیگرینی: 
بازیکنان رئال تا یک روز پس از شکست غمگین بودند

  افشین قطبی عازم هلند شد

برنامه  اصفهان  استان  بدنی  تربیت  کل  اداره  قهرمانی  توسعه  گروه 
مسابقات ورزشی این استان را به شرح ذیل اعالم کرد:

رشته 
تاریخ ایام هفتهورزشی

برگزاری
محل 

عنوان مسابقاترده سنیبرگزاری

بزرگساالنملت88/12/26چهارشنبههندبال

لیگ برتر باشگاههای 
کشور؛ ذوب آهن 
اصفهان– فوالد 
مبارکه سپاهان

جوانانملت88/12/26چهارشنبهفوتسال

لیگ دسته اول 
باشگاههای کشور؛ 

ذوب آهن اصفهان – 
صنعت نفت آبادان

بزرگساالنپیروزی88/12/27 پنجشنبهفوتسال

لیگ دسته دوم 
باشگاههای کشور؛ 
فوالد مبارکه سپاهان 
– دریانوردان بوشهر
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 
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وب سایت :
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پست الکترونیک :

نگاه��ی به آمار ف��روش فیلم ها 
در س��ال 88 گویای آن است که سه 
فیل��م »اخراجی ها«، »درب��اره  الی« و 
»کتاب قانون« به ترتیب پرفروش ترین  
فیلم های سال شده اند. نخستین برنامه 
اکران س��ال 88 ب��ا نمایش فیلم های 
»اخراجی ها 2«، »وقتی همه خوابیم«، 
»سوپر اس��تار« و »بیست« آغاز شد و 
بدین ترتیب »اخراجی ها 2« س��اخته 

مسعود ده نمکی پس از 79 روز اکران در 29 سینما به فروشی معادل 3 میلیارد 
و 757 میلیون تومان دست یافت و توانست عنوان پرفروش ترین فیلم سال را 
به خود اختصاص دهد. خرداد ماه و همزمان با روزهای انتخابات، فیلم »درباره  
ال��ی« به کارگردانی اصغر فرهادی که ق��رار بود جزء گزینه های اکران نوروزی 
باشد، با وقفه ای دو ماهه به نمایش درآمد و پس از 99 روز نمایش در 25 سالن، 
به فروشی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان دست یافت. اما در نیمه 
دوم سال، در قالب طرح اکران فرهنگی تعداد فیلم ها تا حدی افزایش یافت و
»کت��اب قانون« مازیار میری پس از دوس��ال توقی��ف، در نهایت مهرماه در کنار 
فیلم هایی مانند »خانه روشن«، »آقای هفت رنگ« و »صداها« به نمایش درآمد و به 
فروشی بالغ بر یک میلیارد و 162 میلیون تومان دست یافت. بر پایه آمار منتشر شده 
از سوی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم های »اخراجی ها«، »درباره الی«، »کتاب قانون«، 
»پسر تهرونی«، »نیش زنبور«، »خروس جنگی«، »سوپراستار«، »بی پولی«، »زندگی 

شیرین« و »محاکمه در خیابان« به ترتیب 10 فیلم پرفروش سال هستند. 

   حامد قصری
هفته پیش فرصتی دست داد تا از نمایش بچه کشی، نوشته پیتر تورینی، با ترجمه 
خوب علی امینی و کارگردانی ماندگار شهره رعایتی دیدن کنم. این نمایش تنها یک 
بازیگر داشت؛ مژگان خالقی که خوب از پس نقشش برآمده بود. نمایش با این دیالوگ 
آغاز می شد: »برای من همه چیز عجیب و غریبه، حرکت می کنم تا مثل بقیه راه برم، و 
تنها راهی که برایم مانده اینه که از همه تقلید کنم، آدم تازه، برای من یه تهدیده، برای 
اینکه می خوام مثل اون بشم.« و داستان ادامه می یا بد، کاراکتر اصلی که یک زن است و 
به نظر می رسد بچه اش را کشته و حاال با صداهایی که با او هم نوا می شوند متهم است 
به همین جرم، اما او عاوه بر عذاب وجدانی که گرفته به گذشته خود باز می گردد. به 
استیصالی که همیشه با آن دست و پنجه نرم می کرده و با پوچی زمان خودش، نه پدر، 
نه برادر و نه شوهر و نه هیچ مردی در زندگی  او را و احساسش را باور نکرده و همه او 
را چون یک ماشین تصور کرده اند. او به بچه، کمتر می اندیشد. او به قتل کودک خود 
کمتر فکر می کند کما اینکه شرح کشتن آن را هم می دهد اما او خود را نیز همراه بچه 
کشته است، کودکی، نوجوانی و جوانی اش را برباد رفته می بیند، همه او را تفسیری از 
یک زن، دختر، مادر و حتی یک جنس ناجور دیده اند و هیچ کس او را همانند خودش، 
همانند رویاهایش ندیده اند. او نخواسته است تنها یک مادر و یک ماشین جوجه کشی 
و یک دختر معمولی باشد و در حین صحبت ها عقده های درونی اش را نیز واکاوی 
می کند و در این بود و نبودن هایش می گوید: »انگار همه چیز را از قبل تجربه کرده ام.« 
و او که اعتقاد دارد همه چیز دوباره باید از نو متولد ش��ود، تولدی برای یک ش��روع 
دیگر، او می خواهد بچه خودش باشد، کودک شود و دوباره همه چیز بر وفق مرادش 
دربیاید. نمایشی در اوج ابزورد بودن، با موسیقی گاه و بیگاه و صحنه ای با نورهای کم 
فروغ و حرکات بازیگری، فرمیک، در توهم، در بود و نبودی که قرار نیست تمام شود. 
متهم یک زن است که مورد بازخواست قرار می گیرد نه تنها به خاطر کشتن بچه، بلکه 

به خاطر کشتن خودش. 

کالم نور
امام رضا )ع(:

ــرای دنیایش  ــود را ب ــش و دین خ ــرای دین ــای خود را ب ــه دنی ــت آنک ــا نیس از م
ترک گوید.

روی خط فرهنگ

»اخراجی ها«،»درباره الی« و »کتاب قانون«
گـزارشی از پــرفروش ترین 

فـیلم های سـال 88 

نگاهی معناگرا به نمایش »بچه کشی« 
به کارگردانی خانم رعایتی

سردار شهید حاج مصطفی آذریان
تاریخ تولد: 1331، مح��ل تولد: بروجن، 
مح��ل   ،1365/2/15 ش��هادت:  تاری��خ 
ش��هادت: تهران )بر اثر س��قوط بالگرد(، 
مس��ئولیت: مس��ئول اداره آموزش س��تاد 

مشترک سپاه.
از زبان همسر شهید

... در بی��ن راه و حت��ی جاده ه��ای خارج 
ش��هر که می رفتیم، اگر به یکی از دوستان 
و آش��نایان برخورد می کرد، امکان نداشت 
که از خودرو پیاده نش��ود و او را در آغوش 
نگیرد. همه افرادی که او را می دیدند، شیفته 

اخاق نیکوی او می شدند.
می گفت: »ما این انقاب را یک انقاب الهی 
می دانیم که خداوند بر ما منت نهاد و از میان 
امت ما امامی را برانگیخت، همچون انبیای 

خودش.« ش��هید آذریان می گفت: وصف 
ش��هید را ش��اهد می داند و شاهد، خداوند 
منان است. ایشان هدف انقاب را اعتای 
پرچ��م ال ال��ه اال اهلل در سرتاس��ر جهان 

می دانس��ت و می فرمود: هدف ما این 
است که قوانین حقه اسام، قوانین 

قرآن و مکتب توحیدی انبیا در 
این جهانی که در فشار ظلم و 
تباهی و جنایت است، حاکم 
شود. ایش��ان برخاف برخی 
ک��ه دنیا را مذم��وم می دانند، 
دنیا را معبد انس��انهای پاک، 
مح��ل ن��زول فرش��تگان و 
انس��ان ها  مح��ل ارتق��ای 

می دانست. 

   زاینده رود
فضای نمایشگاه بین المللی اصفهان غیر استاندارد و متراکم 
است به همین دلیل دولت در سفرهای استانی خود متعهد شده 
تمام امکانات را تا محل جدید نمایش��گاه به طور رایگان تأمین 
کند، مجمع سهامداران نیز تا سقف 17/5 میلیارد تومان را برای
ساخت و ساز در محل جدید نمایشگاه تأمین می کنند اما مدیریت 

شهری در تعیین سقف عوارض مانع تراشی می کند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: شش سال است اعام می کنیم فضای 
نمایشگاهی اصفهان غیر استاندارد و متراکم است، به ویژه آنکه 
در س��اعات نخست برگزاری هر نمایشگاه ظرفیت پارکینگ پر 

می شود و ترافیک زیادی در این منطقه به وجود می آید.
رس��ول محققیان یادآور شد: زمین ساخت نمایشگاه جدید 
س��ال 1373 و توس��ط کمیسیون ماده 32 به ش��رکت واگذار و 
مصوب ش��د 150 هکتار از زمین های اط��راف آن حداقل 400 
سال کاربری نمایشگاهی داشته باش��ند. وی گفت: تاکنون 1/5 
میلیارد تومان برای س��اخت نمایشگاه جدید س��رمایه گذاری
ک��رده ایم اما چون به تنهایی امکان اج��رای این پروژه بزرگ و 
ملی را نداش��تیم دولت در س��فر اول و دوم استانی خود از این 
طرح حمایت کرد و مبلغ کانی برای آماده سازی زیرساختهای 
روشن دشت اختصاص داد. عاوه بر این تصویب شد 12 درصد 
کل هزینه های شرکت برای ساخت نمایشگاه بین المللی استان 

به صورت باعوض پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 
همچنی��ن از افزای��ش 17/5 میلیارد تومانی س��رمایه در مجمع

فوق العاده س��هامداران این شرکت خبر داد و گفت: 18 درصد 
از س��هام شرکت در اختیار ش��هرداری و مابقی در اختیار بخش 

خصوصی است.
400 هزار اصفهانی در نمایشگاه بین المللی شریک هستند

وی جمعی��ت س��هامداران حقیقی و عضو تش��کل های 
خصوصی نمایشگاه را 105 هزار خانواده یعنی 400 هزار نفر از 
جمعیت استان برشمرد و گفت: هیچ گونه کمکی از مجموعه های 
شهری نمی خواهیم چون اگر سودی عاید نمایشگاه شود در آن 
س��رمایه گذاری می کنیم فقط انتظارمان برداشته شدن موانع و 
صدور مجوز برای محل جدید نمایشگاه است. محققیان اظهار 
امیدواری کرد با پا درمیانی اس��تاندار فعلی این مشکل برطرف 
شود. وی گفت: شرکت نمایشگاهها این زمین را نخریده بلکه آن 

را اجاره کرده به این دلیل که سال 1372 چادری در روشن دشت 
بر پا و از آن به عنوان مکان موقت نمایشگاه بین المللی اصفهان 

یاد شد، دیدگاه غیر کانی که در حق اصفهان ظلم بود.
یک هفته بعد از اتمام فاز اول نمایشگاه، پل شهرستان

 خالی می شود
مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان معتقد 
است ساختمان های محل جدید نمایشگاه بنا به ضرورت مکان 
و نبود بسترهای الزم در روشن دشت ساخته شده اند و البته همه 
این اقدامات با هماهنگی مدیریت کان استان بوده، از این پس نیز 

هر تصمیمی گرفته شود با همین رویکرد خواهد بود.
ب��ا توجه به اختاف ش��رکت با ش��هرداری وی از انتخاب 
اس��تاندار س��ابق اصفهان به عنوان میانجی و حکم این اختاف 
گفت و ادامه داد: با اینکه شرکت دیدگاهش بر این بود که نباید 
عوارض خواسته شده را بپردازد اما تمام اختیاراتش را به استاندار 
واگذار کرد. شهرداری همچنین تصمیمی گرفت تا مسأله به دست 

استاندار وقت حل شود.
اختالف 20 میلیارد تومانی 

وی با توجه به رأی استاندار سابق که زمان نهایی برای انتقال 
نمایش��گاه از زمان صدور پروانه را یک س��ال و نیم اعام کرد، 
گفت: کس��ی که حکم ما بوده وزیر دادگستری است و این رأی 

قانونی و الزم االجرا است. 
محققیان مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان 
ساختمان های کنونی نمایشگاه در پل شهرستان را موقت و مونتاژ 

ش��ده دانست و گفت: وقتی فاز اول محل جدید به اتمام برسد 
انتقال نمایشگاه یک هفته هم طول نمی کشد و آماده ایم به همان 
شکلی که زمین را در سال 1372 تحویل گرفتیم پل شهرستان را 
به مدیریت ش��هری واگذار کنیم حتی زمین را شخم می زنیم تا 

آماده ساخت یک پارک بزرگ تفریحی شود.
وی افزود: آثار باس��تانی پل شهرستان هم مربوط به 2 هزار 
سال پیش است که با حضور یک نمایشگاه بین المللی در کنار 
آن احیا و به دنیا معرفی ش��د اما اکنون زمان تبدیل این مکان به 

یک موزه است.
محققیان مشکل مدیریت شهری برای صدور پروانه ساخت 
محل جدید نمایشگاه را تعیین سقف عوارض اعام کرد و گفت: 
سطح این اختاف به اندازه هزینه ساخت فاز اول نمایشگاه یعنی 

20 میلیارد تومان است.
انتقال بحث به هیأت دولت

وی با استناد به رأی استاندار سابق و وزیر دادگستری کنونی 
گفت: چون از سوی دولت برای این زمین، کاربری وضع شده به 
آن عوارض تفکیک، ارزش افزوده تجاری و مانند آن نباید تعلق 
گیرد با این وجود استاندار سابق 6 میلیارد و 750 میلیون تومان 
مبلغ کل عوارض روشن دشت را تعیین کرد که از سوی ما قابل 

قبول و پرداخت است.
مدیرعامل ش��رکت نمایشگاههای بین المللی استان با بیان 
اینک��ه این بحث در هیأت دولت نیز مطرح ش��ده، گفت: چون 
فضای نمایش��گاهی اصفهان استاندارد نیس��ت نمایشگاههای

 بین المللی و مهم جهانی را در آن برگزاری نمی کنیم فقط در حد 
متعارف غرفه داران خارجی، معرفی و بیشتر اوقات نمایندگانشان 

حاضر می شوند.  
برگزاری 43 نمایشگاه بزرگ در اصفهان    

وی نمایش��گاه را محل تاقی افکار و اندیشه بین صاحبان 
حرف، مخاطبان و متخصصان به عاوه لوکوموتیو توسعه اقتصاد 
و آینه صنعت خواند که انعکاس درست و اصولی فعالیت های 
آن نشانگر چهره پویای صنعت و اقتصاد اصفهان و کشور است. 
محققی��ان ب��ا تأکید ب��ر ارتباط بین رس��انه های اس��تان و 
نمایش��گاه گفت: از دید ما نمایشگاه یک رسانه تجمیعی است 
ک��ه مخاطبان به وس��یله پنج ح��س خود با کااله��ا و خدمات 
ارتباط برقرار می کنند بنابراین این مکان درون خود رسانه های 
نوشتاری – دیداری به عاوه حس بویایی به عنوان حس پنجم 
را که هیچ یک از رسانه ها آن را به مخاطبانشان نمی دهند، شامل 
می شود. وی استفاده از ظرفیت های استانی و کشوری را برای 
ارتقای نمایش��گاههای اصفهان ضروری دانست و گفت: برای 
توسعه صادرات و تجارت های خارجی هم با سفرای ایران در 
کشورهای خارجی ارتباط برقرار کرده و تاکنون توانسته ایم 36 

حضور در نمایشگاه های خارجی را تجزیه کنیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همچنین 
از برگزاری 43 عنوان نمایش��گاه در س��ال 1388 به عنوان نقطه 
عطفی در عملکرد ش��رکت ی��اد کرد و گفت: ب��رای پویایی و
 هدفمند کردن این حرکت امیدوار به اجرای سیاست های سند 

چشم انداز 1404 هستیم.
برپایی بزرگترین نمایشگاه خاورمیانه تا 15 سال دیگر

وی با اشاره به سند چشم انداز توسعه گفت: در این چشم 
انداز، اصفهان به عنوان شهر عالمان، صنعتگران و هنرمندان باید 
دارای کیفیت و بزرگترین نمایشگاه بین المللی خاورمیانه باشد که 
امیدواریم عزم ملی و مدیریت کان اس��تان ما را در اجرای این 

تفکر و برنامه یاری کنند.
رسول محققیان تأکید کرد: هر کس مانع توسعه فعالیت های 
نمایشگاهی اس��ت و اجازه توسعه آن را نمی دهد باید در عالم 
قیامت پاس��خگو باشد. وی گفت: بخش��ی از وظایف ما ایجاد 
بازارهای صادراتی و معرفی توانمندی های اقتصادی و صنعتی 
کش��ور در خارج از مرزها است که در این راستا عاوه بر اعزام 
تورهای خارجی، اقدام به پذیرش هیأت های تجاری از کلمبیا و 

فرانسه کرده ایم.

نمایشگاه قطر نخستین گام برای توسعه صادرات استان
وی با اش��اره به لزوم تبدیل تجارت س��نتی ایران و قطر به 
مبادالت گسترده و پیشرفته گفت: با هدف ورود به بازارهای قطر 
شرکت نمایشگاههای استان نخستین نمایشگاه ایران را در دوحه 
از 23 تا 26 اردیبهشت 89 برگزار می کند و تمام گروههای کاالیی 
از جمله صنعت ساختمان، هوا - فضا و فناوری های پیشرفته، 
طا و جواهر، توریسم، نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات فنی و 
مهندسی، صنایع غذایی، گل و گیاه، خودرو، فرش، صنایع دستی 

و میوه و تره بار در آن حضور می یابند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای استان، اصفهان را نماینده 
ایران در نمایشگاه تکنولوژی های ساختمانی قطر معرفی کرد 
و گفت: از س��ال 2007 که در قطر ش��روع ب��ه فعالیت کردیم 
یک غرفه 24 متری در اختیار داش��تیم اما سال آینده نمایشگاه 
بی��ن الملل��ی تکنولوژی س��اختمان قط��ر در قال��ب پاویون 
جمهوری اسامی برگزار می شود و صنعتگران رسته ساختمانی 
ای��ران 290 مترمرب��ع فض��ا در اختیار دارن��د.وی همچنین از 
برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسامی در اردیبهشت 
م��اه خبر داد که با هماهنگی س��فیر ای��ران در قطر 5 هزار متر 
فضای نمایشگاهی به توانمندی های ایران در صنعت توریسم، 
اقتصاد و توریسم درمانی اختصاص می یابد. محققیان با توجه 
به دیدگاه حاکم در س��ازمان توسعه تجارت ایران برای هزینه 
ک��ردن مش��وق های صادراتی برای توس��عه این بخش گفت: 
امیدواریم در آینده نزدیک معدل قابل قبولی در توسعه صادرات 
به دس��ت آوریم. برای این کار باید از نقاط قوت کش��ورهای 

همسایه استفاده کنیم و در منطقه حضور داشته باشیم.
برای همایش هزار نفری هیچ کجای اصفهان جا نداریم

وی در توضیح ویژگی های یک نمایشگاه استاندارد گفت: 
بای��د بتوانیم همزم��ان در یک مکان نمایش��گاههای متفاوت با 
نمایندگان منتخب آن رش��ته ها برگزار کنیم و فضای استاندارد 
داشته باشیم، از غرفه داران خارجی دعوت به عمل آید همچنین 
باید اینترنت آناین برای غرفه داران که خواستار برقراری ارتباط با 
واحد صنعتی خود و نمایش خط تولیدشان هستند در اختیارشان 

قرار گیرد.
محققیان با انتقاد از اینکه هیچ کجای اصفهان برای برگزاری 
ی��ک همایش هزار نفری جا ن��دارد، گفت: باید تمامی نیازهای 
ضروری یک منطقه پیش��رفته از آمفی تئاتر گرفته تا رستوران و 

اماکن فرهنگی در یک جا در استان گردآوری شوند.     

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان:
نمایشگاه بین المللی آینه صنعت است

مدیرعاملشرکتنمایشگاههایبینالمللیاستانازبرگزاری
43عنواننمایشگاهدرسال1388بهعنواننقطهعطفیدر
عملکردشرکتیادکردوگفت:برایپویاییوهدفمندکردن
اینحرکتامیدواربهاجرایسیاس��تهایسندچشمانداز

1404هستیم

عکس ها: امیدرضا نساج پور
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