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در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
عرضه  کتاب جدیدی از مقام معظم رهبری 
در بیست و سومین نمایشگاه کتاب

سخنگوی رزمایش بزرگ دریایی والیت: 
شناسایی و انهدام دشمن فرضی در فاز 
تاکتیکی و عملیاتی 

سازمان مبارزه با آلودگي هوا 
در اصفهان تأسيس شود

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: وجود طرحهای فراوان نیمه 
تمام و در دست اجرا، این استان را 
به کارگاه بزرگ س��ازندگی تبدیل 
کرده اس��ت. علی اصغر عنابستانی 

در پایان بازدید از فرهنگس��را و مدرس��ه ش��هید بهشتی ش��هرکرد، با 
تأکی��د بر لزوم تس��ریع در احداث پروژه های در دس��ت اجرا، گفت: 
خوشبختانه در همه مناطق استان شمار زیادی طرح در حال اجرا است. 
وی با بیان اینکه س��فرهای شهرستانی مسئوالن استان و مواجهه با 

طرحهای پرشمار بیانگر ...

در  کاش��ان  س��ایپا  کارخان��ه 
مرحل��ه نهایی راه ان��دازی خود، برای 
23 ه��زار نف��ر اش��تغالزایی در پ��ی 
خواهد داش��ت. حمید زاهدی مدیر 
منابع انس��انی شرکت سایپا کاشان با 

بیان این مطلب گفت: کارخانه س��ایپا کاش��ان در مرحل��ه نهایی برای 
3 هزار نفر اشتغال مستقیم و برای 20 هزار نفر از مردم کاشان و منطقه 

اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد که...

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
اس��امی،  پیش��نهادهای  ش��ورای 
ارائه ش��ده توس��ط رئیس جمهور 
کش��ورمان در کنفران��س بازنگری 
گس��ترش  جام��ع  من��ع  پیم��ان 

س��احهای هس��ته ای )ان. پ��ی. ت��ی( را منطق��ی و مدبرانه دانس��ت 
و گف��ت:  ای��ن بیان��ات ب��ه روش��نگری اف��کار عمومی منجر ش��د.
محمدکریم شهرزاد افزود: پیشنهادات 11 گانه رئیس جمهور کشورمان، 
غربی ها را در قبال منطق اس��توار ملت ایران مات و مبهوت س��اخت. 

وی گفت: ...

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسامي چهارمحال 
و بختی��اري گفت: س��ومین جش��نواره مطبوعات 
این اس��تان مرداد سال جاري در ش��هرکرد برگزار 
مي ش��ود. داریوش رضواني با اع��ام این مطلب 
اظهار داش��ت: این جش��نواره به منظور تقویت و 
ارتق��اي کیفیت نش��ریات و تعامل هرچه بیش��تر 
مردم و مسئوالن با مطبوعات برگزار مي شود. وي 
افزود: این جشنواره در سال همت مضاعف و کار 
مضاعف ب��ا همکاري اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��امي استان برگزار مي ش��ود. رضواني تصریح 
کرد: این جشنواره براي سومین بار در موضوعات 
عکس، کاریکاتور، طنز، تیتر، سرمقاله و یادداشت 
مقال��ه، طرح و گرافیك برگزار مي ش��ود. مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي چهارمحال و بختیاري 
ادامه داد: هر متقاضي فقط مي تواند در یك رش��ته 
و گرایش ش��رکت کند و تکمیل فرم درخواس��ت 
شرکت در جشنواره الزامي است. وي با بیان اینکه 
مهلت ارس��ال آثار ش��رکت کنندگان تا 10 تیرماه 
89 اس��ت، گفت: بخش ویژه مقاله نویسي سومین 
جش��نواره مطبوعات به موضوع همت مضاعف و 
کار مضاعف، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، عفاف 
و حجاب، نم��از، امر به مع��روف و نهي از منکر 
اختصاص یافت��ه و از برگزیدگان در این بخش با 

اهداي جوایز نفیس تجلیل مي شود.

صفحه 4

در مرداد سال جاري:
سومین جشنواره مطبوعات 

چهارمحال و بختیاري 
برگزار مي شود

پیشنهادهای هسته ای احمدی نژاد به 
روشنگری افکار عمومی انجامید

استاندار چهارمحال و بختیاری:
استان یک کارگاه سازندگی است

سایپا کاشان برای 23 هزار نفر 
اشتغالزائی کرد

سایت مناقصات به آدرس:
 WWW. abfar - chb . ir 

iets . mporg . ir یا 
 روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضالب روستائی 
 استان چهارمحال وبختیاری

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

فوق الذکر قابل قبول نمی باشد
2( محل دریافت اسناد مناقصه: شهرکرد، 
بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، شرکت آب 

و فاضالب روستائی ، امور پیمانها
بدیهی است: ارائه معرفی نامه کتبی برای 
نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت 
مبلغ 200.000  واریز  فیش  و  شرکت 
 2175211502003 حساب  به  ریال 
سیبا نزد بانک ملی زمان دریافت اسناد 

الزامی می باشد.
پیشنهادی:  پاکات  تحویل  محل   )3
شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، 
امور  روستائی،  فاضالب  و  آب  شرکت 

پیمانها
4( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 

درج آگهی لغایت 89/2/22
5( مهلت تحــویل پاکات پیشنهــادی: 
روز  ساعت13(   ( اداری  وقت  پایان  تا 

یکشنبه مورخ 89/3/2
راس  پیشنهادات:  بازگشایی  زمان   )6
ساعت 8.30 صبح مورخ 89/3/3 در 
شرکت  از  و  باشد  می  شرکت  محل 
کنندگان دعوت بعمل می آید در جلسه 
بازگشائی پاکتهای مالی شرکت نمایند 
بدیهی است حضور نماینده پیمانکار با 
در دست داشتن معرفی نامه در جلسه 

بالمانع می باشد.

7(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه 
می باشد.

8( امضاء و مهر کلیه اسناد مناقصه الزامی 
بوده و به پیشنهادات مشروط و مخدوش 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا پاکتهای 
یک  در  دربسته  بصورت  ج  و  ب  الف 
پاکت دیگر قرار گرفته و پس از الک و 
مهر شدن همراه قید نام شرکت و پروژه 

مربوط روی آن تحویل گردد.
9(پیشنهاد دهندگان می بایست آگهی 
روزنامه ممهور به مهر شرکت و امضاء 
مجاز و تصاویر برگه صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعی دارای اعتبار، آخرین 
تغییرات، اساسنامه شرکت، وکالت نامه 
محضری برای وکیل قانونی و دو طرف 
کارت ملی مدیرعامل امضاء کنندگان 
مجاز را برابر اصل کرده به همراه اسناد 
مناقصه و فرم رضایتنامه از کارفرمایان 

قبلی را در پاکت ) ب( ارائه نماید.
در  شرکت  مدارک  و  اسناد  10(کلیه 
و  قیمت  پیشنهاد  برگ  از  اعم  مناقصه 
آگهی  اساس  بر  بایست  می  برآوردها 
توسط  شرکت  اساسنامه  و  تغییرات 
صاحبان امضاء تعهد آور و یا وکیل قانونی 
و رسمی ایشان مهر و امضاء گردیده و در 
پاکات مربوطه ارائه گردد. در غیر این 
صورت پاکات پیشنهاد قیمت عینا عودت 

خواهد شد.
ارائه  قیمت  پیشنهاد  اعتبار  11(مدت 
شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت 

پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد

شرکت آب و فاضالب روستائی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد قسمتی از خدمات پشتیبانی خود را با مشخصات ذیل از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط که سابقه انجام حداقل یک کار با سقف مبلغ برآورد و یا دو کار که جمع مبلغ آنها 

به سقف برآورد برسد را داشته باشند واگذار نماید

کد صالحیت مورد مدت اجرا به ماهمجل اجراموضوع مناقصه
نیاز

نحوی محاسبه بر 
مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد به ریالاساس

شرکت در مناقصه
انجام خدمات تعمیر و 

نگهداری از تاسیسات آب 
آشامیدنی روستاهای تحت 

پوشش

شهرستان های کوهرنگ، 
فارسان، اردل، بروجن، 
لردگان، شهرکرد و کیار

یکسال
کد 2 و 6

)تعمیر و نگهداری ( 
)تاسیسات(

قیمت پایه برای 
12.273.348.63650.000.000هر واحد کار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 188/324
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سراسری

کش��ورهای عربی ک��ه ام��روز درگیر 
چالش های مهمی همچون اختافات داخلی 
و دخالت های خارجی هستند، برای غلبه بر 
این مش��کات، خروج از انفعال و بازتوانی 
خود نیازمند تعامل سازنده با همسایگان خود 
به وی��ژه ای��ران و دوری از هرگونه مواضع 
افراط��ی در قبال آنها هس��تند. نگاهی گذرا 
بر وضعیت کنونی کش��ورهای عربی نشان 
می دهد که اعراب طی س��ال های اخیر در 
بدترین وضعیت خود به لحاظ انسجام داخلی 
و وحدت بینابینی قرار دارند. افزایش اختاف 
میان آنها، گسترش روزافزون درگیری های 
داخلی در برخی کشورهای عرب از جمله 
یمن، سودان، س��ومالی و نیز دخالت های 
خارجی نمونه های��ی از چالش های مبتا 
به کش��ورهای عربی است که تاکنون اقدام 
مؤثری نیز ب��رای حل و فصل آنها صورت 
نگرفته اس��ت. روند روزافزون چالش ها و 
مشکات کشورهای عربی در حالی است 
که جای��گاه اتحادیه عرب به عن��وان نماد 
تصمیم گیریهای مش��ترک، در حل و فصل 
مشکات و مسائل مربوط به این کشورها 
روز به روز در حال افول است. باوجود آنکه 
کشورهای عضو این اتحادیه در هویت عربی 
اشتراک دارند اما با اختافات و گاه تضاد منافع 
آنان با یکدیگر، این هویت مشترک نتوانسته 
به این مجموعه انسجام الزم را بدهد. یکی 
از دالیل این امر نیز این اس��ت که اختاف 
کشورهای عربی بیش از اینکه اختاف های 
سطحی و موضوعی باشد اختافاتی نگرشی 
است که عبور از آن به راحتی ممکن نیست.
 از س��وی دیگر با ظهور کش��ورهای 
تأثیرگ��ذار جدی��د عرب ک��ه خواهان 
نقش آفرینی بیشتری در معادالت منطقه ای 
هستند، موقعیت و جایگاه کشورهایی که تا 
دهه های پیش داعی��ه رهبری جهان عرب 
را داش��تند به چالش گرفته ش��ده اس��ت. 
گرچه برای خروج اعراب از انفعال تاکنون 
نشست ها و دیدارهای متعددی برگزار شده 
و رهب��ران عرب هر یك ب��ر اتخاذ موضع 
مشترک از سوی اعراب تأکید کرده اند، اما به نظر 
می رسد صرف گذر زمان و پادرمیانی های 
سیاسی مسأله را حل نمی کند و پیش بینی 
می ش��ود که تا زمانی که کشورهای عربی 
مناسبات سیاسی خود را با ساز و کار فعلی 

)اتحادی��ه عرب( پیش ببرن��د و تنها نقطه 
اشتراک خود را قومیت عربی بدانند، وضعیت 
کنونی ادامه پیدا خواهد کرد و دامنه اختافات 
بیشتر و بیشتر و در نتیجه انفعال در تصمیم 
گیری نیز بیشتر از قبل می شود. آنچه از البه 
الی بحث ها و پیشنهادهای مطرح شده در 
نشست های اعراب می توان استنتاج کرد این 
است که رهبران عرب خود به این نکته پی 
برده ان��د که اتحادیه عرب بیش از هر زمان 
دیگری به سازمانی ضعیف تبدیل شده که 
روز به روز نقش آن در منطقه و قدرتش در 
حل و فصل مس��ائل اعراب کمتر می شود.
به نظر می رس��د مهمتری��ن زمینه ای 
ک��ه باع��ث رک��ود فعل��ی در تصمیمات 
اعراب شده، بی توجهی به نقش و جایگاه 
کشورهای همسایه عرب در منطقه، به ویژه 
جمهوری اسامی ایران و ترکیه بوده است. 
با وجود اینکه برخی از کش��ورهای عربی 
همچون قط��ر در س��ال های اخیر تاش 
کرده اند با نگاهی واقع گرایانه و نشأت گرفته 
از عقانیت سیاسی به سمت گسترش روابط 
و همگرایی منطقه ای پیش روند، متأسفانه 
برخی دیگر از کش��ورهای عربی با تکیه بر 
باورهای قومیتی خود که در قرن جدید نخ نما 
شده اند دائماً از طریق اظهارنظرات نسنجیده 
خود به س��مت افزایش تنش و واگرایی در 
منطقه پیش می روند. اظهارنظرهایی که بیش 
از هر چیز به سود بیگانگانی خواهد بود که 
از اختاف و تقابل کشورهای منطقه سود 
می برند. در عین حال برخی شخصیت ها 
و رهبران کشورهای عربی که نگاهی معقول 
و مبتنی بر ض��رورت همگرایی منطقه ای 
دارند ، تاش می کنند مسیر آینده اعراب را در 
قالب همکاری و تعامل سازنده با کشورهای 
دیگر منطقه ببینند. یکی از پیشنهادهای همسو 
با این ایده طرح تشکیل مجمع کشورهای 
عربی و همجوار است که در اجاس اخیر 
اتحادیه عرب که ماه گذشته در شهر سرت 
لیبی برگزار شد از سوی عمرو موسی دبیرکل 
این اتحادیه مطرح شد. براساس این پیشنهاد 
کش��ورهای همس��ایه اعراب در خاورمیانه 
و آفریقا یعنی ایران، ترکیه، س��نگال، نیجر، 
چاد، غنا، مالی و اتیوپی در کنار کشورهای 
عرب��ی این مجمع را تش��کیل خواهند داد.
ادامه دارد...

اعراب و ضرورت تعامل سازنده 
با همسایگان )قسمت اول( 

ضوابط جدید ثبت مشخصات اتباع خارجی مقيم ایران

ضوابط ثبت و ضبط مشخصات زیستی 
اتباع خارجی مقیم ایران که به منظور حفظ 
حقوق شهروندان جمهوری اسامی ایران به 
تصویب هیأت وزیران رس��یده است، برای 
اجرا اباغ ش��د. پایگاه اطاع رسانی دولت 
اع��ام کرد: با اجرای این ضوابط که مطابق 
با ش��یوه های جدید ثبت مشخصات افراد 
بیگانه در کشورهای مختلف جهان تدوین 
ش��ده، مشخصات زیستی اتباع خارجی که 
مقی��م ایران بوده و یا قصد ورود به ایران را 
دارند، از جانب وزارت کش��ور در مرزهای 
ورودی و خروجی کش��ور ثب��ت خواهد 

ش��د. براس��اس تبصره یك مصوب��ه اخیر 
دولت، منظور از مش��خصات زیستی؛ ثبت 
 ،DNA الکترونیکی آثار انگشتان، پروفایل
طرح عنبیه چش��م، پیمایش ش��کل چهره، 
گوش ها، دس��ت ها، گروه خونی و امواج 

صدا است. 
بر این اس��اس، مأم��وران دیپلماتیك و 
کنس��ولی مورد پذی��رش دولت جمهوری 
اس��امی ای��ران و خان��واده تح��ت تکفل 
آنها، مأموران رس��می س��ازمان ملل متحد 
و ارگان ه��ای وابس��ته به آن ک��ه به منظور 
سفر رس��می و اداری وارد ایران می شوند، 

مقامات عالی رتبه ای که با گذرنامه سیاسی 
و به طور رس��می به ایران سفر می کنند و 
س��ایر مقامات با صاحدی��د وزارت امور 
خارجه و کودکان کمتر از 10 سال از شمول 
این تصمیم نامه مستثنا هستند. نکته مهم در 
این مصوبه دولت آن است که، در خصوص 
اتباع کش��ور هایی که برای ثبت مشخصات 
زیس��تی اتب��اع جمه��وری اس��امی ایران 
شاخصهایی فراتر از شاخصهای نامبرده شده 
در این تصمیم را اعمال کنند، اقدام متقابل 
و فراتر م��ورد عمل ق��رار خواهد گرفت. 
براس��اس مصوب��ه دولت، وزارت کش��ور 
مکلف است تجهیزات و سامانه الکترونیکی 
مربوط به ثبت مش��خصات زیس��تی اتباع 
خارجی موض��وع این تصمیم نام��ه را در 
مرزهای ورودی و خروجی رس��می کشور 
نصب و راه اندازی کند. بر این اساس، همه 
اطاعات ثبت ش��ده در سامانه الکترونیکی 
موضوع این ماده، دارای طبقه بندی حفاظتی 
خواهد بود. همچنین، معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اعتبارات 
الزم به منظور تأمین تجهی��زات مورد نیاز 
برای اجرای این تصمی��م نامه را در الیحه 

بودجه پیش بینی می کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
گفت: بدهی خارجی ایران فقط 7 درصد 
تولید ناخالص ملی )G.D.P( را تشکیل 
می دهد در حالیک��ه این میزان در ترکیه، 
مال��زی و کره جنوبی به ترتیب 40، 30 و 

45 درصد است. 
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خبر، 
سیدکمال س��ید علی در سومین همایش 
چالش ه��ا و فرصت های ش��رکت های 
ایران��ی در قراردادهای نفت و گاز افزود: 

مان��ده بدهی های ای��ران 20 میلیارد دالر 
اس��ت و دریافت فاینانس ت��ا 70 میلیارد 
دالر، ای��ران را در زم��ره کش��ورهای ب��ا 
خطرپذی��ری باال )پر ریس��ك( قرار نمی 
ده��د. وی اف��زود: دریاف��ت س��رمایه از 
خ��ارج کش��ور روز به روز کمتر ش��ده، 
اما در کش��ورهایی مانند قطر بیشتر شده 
اس��ت. وی درب��اره اینک��ه چ��را برخی 
قراردادها اجرایی نمی ش��ود یا وقت گیر 
می شود، گفت: نظام بانکی با قراردادهای 

نفتی آش��نا نیس��ت و روش های س��نتی 
نم��ی تواند جوابگوی تأمین مالی باش��د. 
مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت صادرات 
گفت: طرح های ب��زرگ در دنیا با کمك 
دولت اجرا می ش��ود و دولت باید کمك 
کند تا منابعی در اختیار ش��رکت ها قرار 
گیرد. سید علی افزود: با توجه به تحریم، 
باید اصاحات الزم در قوانین و مقررات 
ص��ورت گیرد تا این قوانین دس��ت و پا 

گیر نباشد.

دریایی  ب��زرگ  س��خنگوی رزمایش 
والی��ت 89، گف��ت: در مرحله تاکتیکی و 
عملیات��ی رزمایش دریای��ی والیت 89، با 
به  کارگیری س��امانه های راداری، شنودی 
و رعایت اص��ول پدافند غیرعامل، اهداف 
دش��من فرض��ی را شناس��ایی و منه��دم 

کردیم. 
چهارمی��ن  از  مرحل��ه  س��ومین  در 
رزمای��ش بزرگ دریای��ی والیت 89، امیر 
دریادار قاسم رس��تم آبادی گفت: امروز از 
نظ��ر عملیات  انجام ش��ده روز پرحجمی 
را پشت س��ر گذاشتیم که در ساعات اولیه 
روز ناوشکن ها و ناوچه های موشك انداز، 
زیردریایی ه��ای س��نگین و س��بك که در 
محورهای گش��ت خ��ود مس��تقر بودند، 

مرحله تاکتیکی را آغاز کردند. 
رستم آبادی ادامه داد: در این مرحله با 
به  کارگیری سامانه های راداری، شنودی و 
سامانه های الکترونیکی و ضد الکترونیکی، 
همچنین سامانه های غیرعامل سوناری و با 
اس��تفاده از تاکتیك های مختلف و رعایت 
اص��ول پدافند غیرعامل، نف��وذ خود را به 
آب های تحت کنترل دش��من آغاز کردیم 
تا اهداف دش��من فرضی را شناس��ایی و 

منهدم کنیم. 
س��خنگوی رزمایش والیت 89، ادامه 
داد: استفاده از دستاوردهای ساخت داخل 
به خصوص در بخش نرم افزاری، اطاعاتی 
و ارتباطی به صورت سیار، گسترده و وسیع 

انجام ش��د و تاکنون خوشبختانه عملیات  
انجام شده موفقیت آمیز بوده است. 

دریادار رس��تم آبادی خاطرنشان کرد: 
در چهارمی��ن روز رزمای��ش، پش��تیبانی 
هواپیماه��ای جنگن��ده نی��روی هوای��ی 
ارتش جمهوری اس��امی و جنگنده های 
بمب افکن این نیرو در چند سورتی پرواز، 
مواضع دشمن را در س��احل و یگان های 
ش��ناور آنها را در دریا، شناسایی و منهدم 

کردند. 
وی ادام��ه داد: در تمرین��ات ام��روز، 
پرواز هواپیماهای دورپرواز بدون سرنشین 
س��اخت داخل، در منطقه وس��یعی برای 
شناس��ایی مواضع دش��من فرض��ی مورد 
بهره ب��رداری ق��رار گرف��ت. س��خنگوی 
رزمایش بزرگ دریایی والیت 89 تصریح 
کرد: در بح��ث تاکتیك های عملیات ویژه 
هم تمرین��ات خوبی داش��تیم و تکاوران 
دریایی مجه��ز، با اس��تفاده از ناوچه ها و 
قایق ه��ای تندرو و به کم��ك هواناوها در 
یك عملیات ضربتی اهداف دش��من را در 
آب های ساحلی شناسایی و منهدم کردند. 
وی اف��زود: در مجم��وع تاکنون وضعیت 
نیروه��ای عمل کننده در رزمایش بس��یار 
خوب بوده اس��ت و سامانه هایی که مورد 
بهره برداری قرار گرفت مثبت ارزیابی شده 

است. 
معاون عملی��ات نیروی دریایی ارتش 
در بخش دیگری از سخنانش، خاطرنشان 

کرد: در ساحل نیز س��امانه های لجستیك 
س��یار نی��روی دریایی در نق��اط مختلف 
پراکنده ش��ده اند و نیروهای تکاور نیز به 

خوبی پشتیبانی می شوند. 
رستم آبادی با اش��اره به اینکه یکی از 
اولویت های این رزمایش انجام عملیات به 
صورت واکنش سریع بوده است و تاکنون 
نیز در این بخش خوب عمل شده، گفت: 
در بخش اسکورت کشتی ها نیز با سرعت 
زیادی عملیات انجام شده و انتقال تیم های 
عملیات ویژه برای بازرس��ی کش��تی ها و 
پش��تیبانی بالگردها، انتقال نفرات تکاور و 
ادوات مورد نیاز نیز بسیار خوب و سریع 
بوده اس��ت که در مجم��وع توان تاکتیکی 
نیروه��ای ش��رکت کننده عال��ی ارزیاب��ی 
می ش��ود. وی یکی دیگ��ر از اهداف این 
مرحله از رزمایش ب��زرگ دریایی والیت 
89 را آزمایش دستاوردها و ادوات ساخت 
داخل عنوان کرد و افزود: در روزهای آینده 
هم س��امانه های توپخانه و موشکی بهینه 
شده ساخت صنایع داخلی، مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. دریادار رس��تم آبادی 
در پایان، خاطرنشان کرد: ناوشکن جماران 
در فاز تاکتیکی رزمایش دریایی والیت 89 
به کار گرفته شده و تاکنون نیز سامانه های 
هوش��مند راداری و جمع آوری اطاعات 
این ناوش��کن به خوبی ارزیابی شده است 
ک��ه تا پایان رزمایش ای��ن ارزیابی ها ادامه 

خواهد داشت.

مع��اون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه در س��ال گذش��ته در مجموع 142 
میلیارد مترمکعب گاز در پاالیشگاه های 
کش��ور فرآورش ش��د، اظهار داشت: 54 
درص��د گاز تولیدی کش��ور ب��ه مصرف 
ش��بکه خانگی، 30 درصد به نیروگاه ها 
و 16 درص��د ب��ه مصرف صنایع کش��ور 
رسیده است. مهندس جواد اوجی با بیان 
اینکه امروز 13 پاالیشگاه گازی در کشور 
به تولید گاز می پردازند، اظهار داش��ت: 
بزرگترین مجموعه پاالیش��گاهی کشور، 
ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی است 
که بهره برداری از 5 پاالیش��گاه در قالب 

10 فاز پاالیش��گاهی را برعه��ده دارد و 
بی��ش از 40 درصد گاز کش��ور را تأمین 
می کند. وی گفت: این 13 پاالیشگاه در 
مجم��وع روزانه 540 میلی��ون مترمکعب 
گاز مصرفی کشور را فرآورش می کنند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران اظهار 
داش��ت: 32 هزار کیلومتر خ��ط لوله 56 
اینچ در کش��ور گاز را ب��ه نقاط مختلف 
منتقل می کنند که به صورت ش��بکه ای 

درآمده و به هم متصل شده اند. 
اوجی افزود: امروز 12 میلیون و 200 
هزار مش��ترک ش��امل بیش از 15 میلیون 
و 500 ه��زار خانوار ک��ه جمعیتی بالغ بر 

60 میلی��ون نفر را دربر می گیرند، از گاز 
ش��هری اس��تفاده می کنند. مع��اون وزیر 
نف��ت با بیان اینکه امروز 808 ش��هر و 8 
هزار و 700 روس��تای کش��ور از نعمت 
گاز برخوردار ش��ده اند، اظهار داش��ت: 
132 هزار کیلومتر ش��بکه گاز ش��هری و 
روستایی و 163 ایستگاه تقویت فشار در 
کشور نصب شده است. اوجی تأکید کرد: 
برای اولین بار در سال گذشته قطعی گاز 
و افت فش��ار در هیچ نقطه ای نداشته ایم و 
صادرات گاز به کش��ور ترکیه نیز به بیش 
از 6 میلی��ارد و 800 میلی��ون مترمکع��ب 

رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان 
صنای��ع نفتی »او- یك« گف��ت: در صنعت 
نفت کش��ور نیاز به 60 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری است. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
رکن الدین جوادی در سومین همایش چالش 
ها و فرصت های ش��رکت ه��ای ایرانی در 
قراردادهای نفت و گاز با اشاره به اینکه تولید 
و مصرف انرژی های فسیلی از جمله نفت 
و گاز به س��رعت در جهان در حال افزایش 
است، افزود: با بررسی روند افزایش تولید در 
سال 2008 درمی یابیم که باید سرمایه گذاری 

در این حوزه نیز افزایش یابد. وی گفت: ایران 
در صورتی می تواند سهم 13 درصدی خود 
را در اوپك حفظ کند که عاوه بر س��رمایه 
گذاری های موجود، ساالنه 60 میلیارد دالر 
نیز در این بخش س��رمایه گذاری داش��ته 
باش��د. جوادی، عمده تری��ن منبع تأمین 
درآمدهای ارزی کشور را از محل صادرات 
نفت خام دانس��ت و اف��زود: نیازهای ارزی 
کشور از طریق توسعه بخش های باالدستی 
صنعت نفت امکان پذیر است. وی، صیانت 
از تولید منابع هیدروکربنی، حفظ سهم ایران 

در بازارهای بین المللی و تأمین اعتبار برنامه 
های توسعه ای کشور را ضروری بیان کرد. 

مدیرعامل ش��رکت »او ی��ك«، چالش 
های پیش روی صنعت نفت کشور را برون 
ساختاری، درون ساختاری و اجرایی برشمرد 
و گفت: محدودیت دانش فنی، فراهم سازی 
تسهیات حمایتی از جمله چالش های درون 
س��اختی و عواملی همچون نیاز به کارهای 
کارشناسی، ساختار حقوقی، محدودیت های 
قانونی،  جزء چالش های برون س��اختاری 

است.

 س��ازمان بین المللی کار در گزارشی اعام کرد: روند تاش های بین المللی برای کاهش 
تعداد کودکانی که کار می کنند، بین س��ال های 2004 تا 2008 س��یر نزولی داش��ته است. این 
س��ازمان در مورد افزایش میزان کار کودکان در کش��ورهای زیر صحرای آفریقا که در آنها یك 
چهارم کودکان مجبور هس��تند برای امرار معاش خود و خانواده خود کار کنند و اکثر آنها نمی 
توانند تحصیل کنند، به ش��دت ابراز نگرانی کرد. س��ازمان بین المللی کار گزارش خود را در 
حالی منتش��ر کرد که قرار است کنفرانس��ی با همین موضوع در الهه برگزار شود. این سازمان 
اع��ام کرد: در س��ال 2008، حدود 215 میلیون کودک از نظر اقتص��ادی فعال بوده اند، این در 
حالی اس��ت که در س��ال 2004، این تعداد 222 میلیون و در سال 2000، 245 میلیون نفر بوده 
اس��ت. به گفته این س��ازمان، در حال حاضر 115 میلیون کودک و نوجوان بین 5 تا 17 سال در 
بدترین ش��رایط کاری قرار دارند و س��امت و امنیت آنها به ش��دت با خطر روبه رو است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، بر اساس اعام سازمان بین المللی کار، بیشترین تعداد کودکان 
کارگر در منطقه آسیا و اقیانوس آرام است و به رغم برخی پیشرفتها، 113 میلیون و 600 هزار 
کودک کارگر در این مناطق، تحت ش��رایط بسیار نامساعد کار می کنند. این در حالی است که 
در ق��اره آفریقا، در برخی از کش��ورها مثل مالی، بیش از نیم��ی از کودکان کار می کنند. حدود 
60 درص��د از کودکان و نوجوانان کارگر در جهان در بخش کش��اورزی، 25 درصد در بخش 
خدمات و 7 درصد در بخش صنایع کار می کنند. نکته نگران کننده اینجاس��ت که 80 درصد 
از کودکانی که در کشورهای جهان مجبور هستند کار کنند، هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند. 

جمعی از تشکل های اسامی اروپا رایزنی هایی را برای ممانعت از عضویت رژیم صهیونیستی 
در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی موسوم به »او.ایی.سی.دی.« آغاز کرده اند. تشکل های 
اسامی اروپا از جمله کمیسیون حقوق بشر اسامی انگلیس و فعاالنی از نروژ و فرانسه، در حال 
حاضر تاش های خود را به رایزنی با دولت ترکیه متمرکز کرده اند تا مانع از ورود اسرائیل به 
این سازمان بین المللی شوند. مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسامی انگلیس گفت: 
این کمیسیون هیأتی را متشکل از برخی شخصیت های مسلمان اروپا در هفته جاری به آنکارا 
اعزام می کند تا در اینباره با مقامات دولت ترکیه گفتگو کنند... ما خواهان این هستیم که ترکیه 
با مخالفت خود، درخواست اسرائیل را برای عضویت در »او.ایی.سی.دی« وتو کند. وی افزود: 
این هیأت از روز دوش��نبه سفری 5 روزه به ترکیه خواهد داشت تا درباره اهمیت این موضوع 
با مقامات ترکیه از جمله عبداهلل گل رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان نخست وزیر، برخی 
دیگر از مقامات دولتی، رهبران احزاب مخالف و سازمان های مدنی ترکیه رایزنی کند. وی اظهار 
داشت: ما در این سفر همچنین نامه ای را که به امضای تعداد زیادی از شخصیت های پارلمانی 
اروپا رسیده و با عضویت اسرائیل در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مخالفت کرده اند، 
به مقامات ترکیه تسلیم خواهیم کرد. شجره گفت: در حالی که در شرایط فعلی اکثر کشورها فقط 
به طور لفظی، دم از حقوق بشر می زنند، ترکیه به عنوان یك کشور اسامی می تواند حمایت 
واقعی از حقوق بشر و حقوق مردم تحت ستم فلسطین را با تصمیم خود به نمایش بگذارد... 
سازمان های مدنی اسامی معتقدند که ترکیه به عنوان یك کشور مسلمان در این زمینه مسئولیت 
اخاقی هم دارد. ترکیه تنها کش��ور مس��لمان عضو »او.ایی.س��ی.دی« است و با توجه به اینکه 
عضویت اعضای جدید باید با تأیید 30 عضو فعلی این سازمان اقتصادی انجام گیرد، بنابراین 
دولت ترکیه می تواند و در واقع مسئولیت دارد که با عضویت رژیم اسرائیل مخالفت کند. رژیم 
صهیونیس��تی حدود 20 سال است تاش می کند به عضویت سازمان توسعه و همکاری های 
اقتص��ادی که 60 درصد ثروت جهانی را در اختیار دارد، درآید. عاوه بر تعداد قابل توجهی از 
کشورهای اروپایی، در حال حاضر امریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی و ژاپن نیز عضو 
»او.ایی.سی.دی« هستند. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در ماه ژانویه گذشته و بدون 
توجه به جنایات ضدبشری اسرائیل در سرزمین های اشغالی از جمله در جریان جنگ 22 روزه 
غزه که منجر به کشته شدن بیش از 1400 نفر از مردم بی دفاع غزه شد، ابراز امیدواری کرد که 

عضویت اسرائیل در »او.ایی.سی.دی« در سال 2010 تکمیل شود.

وزارت دفاع امریکا »پنتاگون« در جدیدترین اقدام خود در نقض آزادی بیان و رس��انه ها، 
4 خبرنگار را از پوش��ش خبری هر اقدام قضای��ی در زندان گوانتانامو منع کرد.  پنتاگون به 3 
خبرنگار کانادایی و یك خبرنگار امریکایی به بهانه اینکه نام شاهد جلسه مقدماتی دادگاه »عمر 
خضر« ش��هروند کانادایی را فاش کرده اند، اعام کرد: که دیگر اجازه پوش��ش خبری هر اقدام 
قضایی دادگاه ویژه نظامی در زندان گوانتانامو را ندارند. پنتاگون در نامه ای که خبرگزاری فرانسه 
از آن آگاه شده، موضوع ممنوعیت این 4 خبرنگار در پوشش خبری دادگاه های گوانتانامو را 
به مدیران آنها اعام کرده اس��ت. کارول روزنبرگ از »میامی هیرالد«، میش��ل شیبارد از روزنامه 
»تورنتو استار«، استفان ادوارد از روزنامه »کانویست« و پل کورینگ از روزنامه »گلوب اندمیل«، 
4 روزنامه نگاری هستند که پنتاگون مانع فعالیت آنها شده است. شاهد مورد نظر در این ماجرا 
یك نظامی امریکایی بوده و او اولین کسی است که در بگرام با »خضر« بعد از اینکه بیمارستان 
نظام��ی را ترک می کند، دیدار کرده اس��ت. خضر هنگامی که 15 س��اله ب��وده و در حالی که 
گلوله ها به پشت و کتف او اصابت کرده و ترکش در چشمش فرو رفته بود، دستگیر می شود. 
وی به حمله با بمب دس��ت ساز به یك افسر امریکایی که به مرگ او منجر شده، متهم است. 
میش��ل ش��یبارد کتابی تحت عنوان »کودک گوانتانامو« درباره زندگی خضر منتشر کرده است.

یك خبرگزاری امریکایی در خبری نوشت که رهبر کره شمالی در سفر اخیر خود به چین 
متعهد ش��ده که پیونگ یانگ به مذاکرات خلع س��اح اتمی باز می گردد. خبرگزاری امریکایی 
»آسوش��یتدپرس« درباره سفر رهبر کره شمالی به چین نوش��ت: »کیم جونگ ایل« که 68 سال 
دارد، در س��فر اخیر خود به چین بسیار فرسوده و ضعیف به نظر می رسید و نشانه هایی وجود 
دارد که وضعیت سامتی وی در حال بدتر شدن است. این خبرگزاری امریکایی مدعی شد که 
کیم جونگ ایل مش��کل کلیوی دارد و هر 2 هفته یك بار به دیالیز می پردازد. کارشناسان اعام 
کردند که این سفر یك موفقیت به شمار می آید و بر اساس گزارش رسانه ها، کیم متعهد شده 
که به میز مذاکرات خلع ساح هسته ای 6 جانبه بازخواهد گشت. پیونگ یانگ در دسامبر سال 
2008 از مذاکرات خلع ساح اتمی کنار کشید. همچنین به نظر می رسد رهبر کره شمالی در این 
سفر توانست کمك های اقتصادی بیشتری را از مقامات چین کسب کند و موافقت چین با برنامه 
جایگزینی پسرش را کسب کند. بر اساس برخی گمانه زنی ها رهبر کره شمالی قصد دارد »کیم 

جونگ آن« فرزند سومش را جانشین خود کند.

نیویورک تایمز نوشت: دولت فرانسه درخواست امریکا را برای تحویل یك مظنون ایرانی رد 
کرد. این روزنامه نوشت: یك دادگاه فرانسه درخواست امریکا را برای استرداد یك تاجر ایرانی که به 
نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران متهم است، رد کرد. به گفته امریکا، این فرد تجهیزاتی برای یك 
شرکت واسطه در مالزی خریداری کرده که بعداً پنهانی به شرکتهای نظامی مرتبط با برنامه هسته ای ایران 
تحویل داده شده است. اما دادستان دولت فرانسه با استناد به اینکه مجید کاکاوند 37 ساله قانون این 
کشور را نقض نکرده و تجهیزاتی نیز که او خریداری کرده، ماهیت نظامی نداشته است، درخواست 
اس��ترداد را رد کرد. دادگاه فرانسوی دستور آزادی کاکاوند و برگردانده شدن قرار وثیقه 260 هزار 
دالری او را صادر کرد و گذرنامه او نیز بازگردانده شد. این روزنامه افزود: امریکا برای نتیجه گرفتن 
از این پرونده سخت تاش کرده بود، اما حاال مقامات وزارت دادگستری امریکا ابراز نارضایتی کرده 
اند. مقامات امریکایی در جلسه صدور حکم حضور نداشتند، اما از زمانی که کاکاوند در مارس 2009 
بنابه درخواست واشنگتن در فرودگاه پاریس بازداشت شد، بارها در جلسه دادگاه او حضور یافته اند. 
یك سخنگوی وزارت دادگستری امریکا گفته است که واشنگتن به تاشهای خود برای دستگیری 
کاکاوند ادامه می دهد. وی افزود: اگرچه حکم دادگاه فرانسوی ما را ناامید کرد، اما از تاش برای به 
پای میز محاکمه کشاندن کاکاوند دست برنخواهیم داشت. در کیفرخواست امریکا علیه کاکاوند، او 
به صدور تجهیزات به یك کشور تحت تحریم، پولشویی و قاچاق کاال متهم شده است. اما ژان لوئی 
باربیه، کارشناس تسلیحات فرانسوی که فهرست تجهیزات خریداری شده را بررسی کرده است، می 

گوید: هیچکدام از کاالها مصرف دوگانه نداشته اند.

نخستین کارگاه آموزشی پیشرفته برنامه نویسی در محاسبات بیوانفورماتیك در مرکز پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی کشور مستقر در کرج برگزار می شود. دبیر اجرایی این کارگاه آموزشی 
گفت: آشنایی شرکت کنندگان با چگونگی استفاده از »محیط R« در محاسبات بیوانفورماتیك و 
بهره گیری از روش��های علمی برای تهیه مدارک آماری از جمله هدفهای برگزاری این کارگاه 
آموزشی است. »محیط R« به یك همکاری بین المللی برای ایجاد زبان و محیط محاسباتی مشترک 
اطاق می شود که می تواند به زبان ساده محاسبات آماری را انجام دهد. مصطفی قادری زفره ای 
 »R افزود: تئوری و نمایش مدلهای خطی، ثابت و تصادفی در بیوانفورماتیك با استفاده از »محیط
و چگونگی ارسال داده ها، کد و مدل در طرحهای بیوانفورماتیك از دیگر هدفهای برگزاری این 
کارگاه اس��ت. وی با اش��اره به اینکه این کارگاه آموزشی از 24 خرداد ماه سال جاری به مدت 3 
روز در بخش بیوانفورماتیك پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در کرج برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: ظرفیت شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 20 نفر و مهلت ثبت نام آن تا 26 
اردیبهشت ماه جاری است. وی تأکید کرد: شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی الزم است مدرک 

کارشناسی ارشد به باال در رشته های مرتبط داشته باشند.

طی هفته گذشته  78 میلیون و 858 هزار و 129 سهم در تاالر معامات بورس کرج داد و ستد 
شد. ارزش ریالی این میزان سهام 198 میلیارد و 14 میلیون ریال بوده است.   شرکت سرمایه گذاری رنا 
با معامله 6 میلیون و 14 هزار و 917 سهم بیشترین حجم و شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی مپنا 
با ارزش 14 میلیارد و 888 میلیون ریال بیشترین ارزش خرید را به خود اختصاص دادند. همچنین 
شرکت صنعتی دریایی ایران با معامله 4 میلیون و 483 هزار و 198 سهم به ارزش 18 میلیارد و 185 
میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش فروش را به خود اختصاص داد. تعداد کدهای معاماتی ایجاد 
شده در تاالر بورس کرج طی این مدت 83 کد بود. وی گفت:  تاالر معاماتی کرج هفته گذشته در 
میان دیگر تاالرهای بورس منطقه ای کشور به لحاظ داد و ستد رتبه سوم را به خود اختصاص داد. 
در این مدت از بین 39 شرکت کارگزاری فعال،  شرکت کارگزاری سهم اندیش به عنوان فعال ترین 

کارگزاری در این تاالر بورس شناخته شده است.

استاندار تهران گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 89 بیش از 100 هزار شغل 
جدید در شهرستان های استان تهران ایجاد می شود. مرتضی تمدن افزود: برای ایجاد شغل در کشور 
نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها و مسئوالن هستیم که در این بین شوراهای اسامی نقش بسیار 
مهمی ایفا می کنند. وی اظهار داشت: باید در طول سال جاری بیش از یك میلیون فرصت شغلی 
در کشور ایجاد شود که سهم استان تهران 100 هزار فرصت شغلی است. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود خدمتگذاری را ودیعه ای الهی دانست و افزود: اگر خداوند متعال ما را دوست 
نداشت و نمی خواست، این فرصت خدمت در اختیار ما قرار نمی گرفت و باید از این فرصت 
به بهترین نحو استفاده کنیم. وی افزود: مردمی بودن در جوهره شوراهای اسامی قرار دارد و باید 
فاصله بین حاکمان و مردم از بین برود. وی با اشاره به برنامه های فرهنگی دولت خدمتگذار گفت: 
دولت جهت ارتقاء فرهنگ جامعه برنامه های مهمی در دست اجرا دارد که در این راه ائمه جمعه و 
جماعات باید دولت را یاری کنند. استاندار تهران افزود: یکی از مهمترین جایگاه های معنوی کشور 
که باید همواره مورد مشورت شوراهای اسامی قرار گیرد روحانیت معظم است. تمدن همچنین 
از اختصاص بودجه مناسب از سوی دولت جهت تأمین آب کشاورزی شهرستان های استان تهران 
خبر داد. وی با اشاره به اهتمام دولت در ساخت مسکن گفت: برای اینکه مشکل مسکن در استان 
تهران برطرف شود باید 230 هزار واحد مسکونی احداث شود تا مشکل افراد فاقد مسکن برطرف 
شود که در این امر نیازمند همکاری شوراهای اسامی هستیم. وی تأکید کرد: نام شهرستان ورامین 
برای همه مردم کشور نام شناخته شده ای است و این مردم حق بزرگی بر گردن انقاب دارند و 

برای رفع مشکات آنها باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.    

بدهی خارجی ایران فقط 7 درصد تولید ناخالص ملی

در سومین روز رزمایش والیت 89 انجام شد:
شناسایي و انهدام دشمن فرضي در فاز تاکتیکي و عملیاتي

مدیرعامل شرکت ملي گاز ایران:
142 میلیارد متر مکعب گاز، سال گذشته در کشور فرآورش شد

صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه گذاری 60 میلیارد دالری

استاندار تهران:
 بیش از 100 هزار شغل جدید در استان تهران 

ایجاد مي شود

نخستین کارگاه آموزشي پیشرفته 
بیوانفورماتیک در کرج برگزار مي شود

بیش از 78 میلیون سهم در بورس کرج 
داد و ستد شد

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

تالش هاي جهاني براي کاهش کار کودکان 
به نتیجه اي نرسیده است

رایزني تشکل هاي اسالمي اروپا براي ممانعت از 
عضویت اسرائیل در »او.ایي.سي.دي« 

امریکا تعدادي از خبرنگاران را از پوشش اخبار 
گوانتانامو منع کرد

بازگشت کره شمالی
به مذاکرات خلع سالح اتمی

نیویورک تایمز: 
دست رد فرانسه بر سینه آمریکا



   حسین روزبهان
بهاءالدی��ن محم��د 
به شیخ  عاملی، مشهور 
بهایی، از ب��زرگ ترین 
فقیه��ان و دانش��مندی 
متبح��ر در ان��واع علوم 
ب��ود.  زمان��ه خوی��ش 
وی ریاضی��ات، نجوم، 
و  معم��اری  هندس��ه، 
را همراه  ستاره شناسی 
با علوم انس��انی به نحو 
و  می دانس��ت  اعل��ی 
ش��اعر و ادیبی توانمند 

و تاریخ ن��گاری توانا بود. اجم��اع این همه علوم 
و معنویات در کالبد ش��یخ بهای��ی، او را در تمامی 
ادوار، جزء نوابغ و مش��ایخ ب��زرگ ایران قرار داده 
و آثار عظیم��ی در حوزه های علمی و نیز، بناهای 
معماری ارزش��مندی از برکت این حکیم فرزانه در 
باد فارس در پای��ان قرن نهم و آغاز قرن دهم، به 

جای مانده است. 
او در حدود 320 س��ال پی��ش فعالیت هایی را 
در حوزه خدمت معماری، شهرسازی و کشاورزی 
انج��ام داده که هنوز بزرگان علوم ذکر ش��ده، زبان 
حی��رت در بیان همت او دارن��د و به بیانی پس از 
او چنین دانش��مندی؛ دیندار و آشنا به جمیع علوم، 

جهان به خود ندیده است. 
نس��بت اجدادی شیخ بهایی به جبل عامل لبنان 
برمی گردد و از ساله شیوخ »حر عاملی« است که 
البته در کودکی به ایران آمده و شکوفایی نبوغ خود 
را در خدمت ایرانیان به خصوص حکومت صفویه 

و شهر اصفهان گذاشته است. 
روحانیت و معنویت اجدادی او چنان بوده، که 
مردمان آن زمان وی را دارای باالترین مقام س��یر و 

سلوک و نزدیکی با حریم ملکوت خوانده اند. 
در تاریخ آمده اس��ت: در سال خشکسالی، که 
همه مردمان گرس��نه بودند، جد شیخ بهایی، نان و 
گندمی در خانه نداش��ت و کودکان بسیار بی تابی 
می کردند، فصل زمستان بود، آن جد بزرگوار برای 
بیرون آوردن بچه ها از پریش��انی گرسنگی به خدا 
پن��اه برد و پس از اس��تغاثه، با بچه های کوچك به 
مطب��خ رفت و تنور را، روش��ن ک��رد و بچه ها را 
فرمان داد تا با گلوله های برف، چانه نان گرد کرده 
و به دس��ت او دهند، کاری ک��ه در نظر بی ایمانان 

چیزی جز خنده در بر نداشت! 
ولی در کمال تعجب، ایشان با ایمان چانه های 
برف��ی را ب��ه تنور زد و برای ک��ودکان از تنور، نان 
درآورد که ذکر کامل آن در جامع الروایات- محمد 

بن علی و حدائق الندیه آمده است. 
ش��یخ بهایی به روایت عالم آرای عباس��ی فرزند 
شیخ حسین بن عبدالصمد است، این منبع تاریخ انتشار 
اشعار شیخ بهایی را در سال 1082 یعنی 52 سال پس 
از مرگ وی می داند، در بیش از 50 کتاب به جز کتب 
بعد از دهه پنجاه معاصر، ش��رح حال مفصل او آمده 
است و حتی کتابهایی در سرزمین های عربی، کلکته، 
پاکستان و حوالی خزر در ذکر احوال شیخ نگاشته شده 
که تذکره هایی، البته متف��اوت و متنوع از احواالت 

وی است و وجه مشترک 
هم��ه آنها، پایه اس��تنباط 
ما، بر س��تودن این بزرگ 
مرد و ذکر خصایص وی 
مقام��ش،  پاسداش��ت  و 

خواهد بود. 
نسب و ش��جره نامه 
ب��ه حارث  بهایی  ش��یخ 
همدان��ی ک��ه از خواص 
امیرالمؤمنی��ن  اصح��اب 
بود می رسد. الزم به ذکر 
اس��ت که عام��ه بزرگ 
از  محمدتق��ی مجلس��ی 
ش��اگردان وی بوده و در ش��رح »من ال یحضر« از 

بزرگی ها و کرامات وی بسیار گفته است. 
صاحب روضه البهیه وی را »امین الدین« ملقب 
ک��رده و آن را ب��ا بهاءالدین براب��ر می داند. عامه 
مجلس��ی می گوید: شیخ بهایی گفت: پدران ما در 
جبل عامل پیوس��ته عب��ادت می کردند و اصحاب 
کرامت بودند و همان داستان برف را نیز مکرر ذکر 
کرده اس��ت. جمعی از پیش��وایان شیعه آن زمان از 
جمله زین الدین علی مش��هور به شهید ثانی که در 
راه دین و عقیده ش��هید ش��د از شاگردان پدر شیخ 

بهایی بوده است. 
شهرت ش��یخ بهایی نه در بین شیعیان بلکه در 
میان س��نی ها نیز زبانزد و مشهور است. آنها او را 
عالمی فرزانه می دانند که بسیاری علوم او معنوی 
و از راه کش��ف و ش��هودهای عرفانی بوده است. 
درهرات، بحرین، بلخ، بخارا، خراسان و... شیخ را 
می شناسند و از کرامات او می گویند. شیخ بهایی 
از نوش��تن دس��تورات حکومتی، قضایی و عدالت 
گرایانه تا رس��ایل فقهی و کتابهای ریاضی، نجوم، 
معم��اری و دیوان ش��عر تبحر خ��ود را به نمایش 

گذارده است. 
او ب��ه زبانه��ای تمام ب��اد و س��رزمینهای آن 
عصر، تکلم می کرد و وزیری کارآمد در دس��تگاه 
حکومت��ی صفوی بود. رادمردی که منطق و درایت 
او، دوران صفوی را به عصری طایی برای ایرانیان 
و مرکزی��ت حکومت��ی اصفه��ان درآورد و تمدنی 
عظیم از معماری و فرهنگ در ایران به وجود آورد، 
ب��ه صورتی که در آن اعصار، علما، دانش��مندان و 
ش��عرا، از باالترین سطح مقام و ارج و قرب در نزد 

دربار و شاهان برخوردار بودند. 
او بزرگ منش و روشن اندیش بود و انسانیت 
را مبنای همه حقوق برابر، برای مردم تعبیر می کرد 
به صورتی که برای گسترش صنعت اصفهان حتی 
ارامنه و اقلیت های صنعتگر را از اقصی نقاط ایران 
و سرزمینهای دیگر به سپاهان آورد تا بازار فرهنگ 
و هنر و صنعت را گس��ترش دهن��د و همچنین به 
تجهیز صنایع فلز، اس��لحه سازی و تمام ملزومات 
حکومت��ی پرداخت و طوماری را نیز برای تقس��یم 
آب کشاورزی بنیان نهاد که هنوز مادی های فراوان 
چندگانه در اصفهان یادگار آن تقس��یم عادالنه آب 

در این عصر خشکیدگی زنده رود است. 
شیخ بهایی با علم واالی خود مسیر خیابان های 
اصلی اصفهان قدی��م را طوری طراحی کرد که در 

مس��یر بادهای فصلی و جهت آنها باشند و خود به 
خود به وس��یله باد تمیز شوند، خیابانهایی که پس 
از سیصد و اندی سال هنوز پابرجا و اصولی است. 
ش��یخ بهایی برادری نیز به نام عبدالصمد داشته که 
کتاب فواید الصمدیه معروف به صمدیه را در علم 
نحو، به نام او نوشته که از کتب مورد تدریس مهم 
در مدارس معمول قدیم بوده اس��ت. احتماالً برادر 
او در سفر مکه وفات یافته و در 1020 ق در مدینه 

یا نجف به خاک سپرده شده است.
کتابشناسی شیخ بهایی:

1- مجموع��ه اش��عار و دی��وان در غزلی��ات، 
مثنویات، رباعیات و اشعار پراکنده که از معروفترین 
آنه��ا »پند اهل دانش و هوش به زبان موش و گربه 
است« )نان و حلوا(، )شیر و شکر(، )نان و پنیر( نیز 
از اشعار اوست که بیش��تر به تعالیم دینی، معنوی، 

نصایح و اشعار عرفانی مرتبط است.
2- العقد فی الوسوسه...

3- رساله ای در اشعار شمس
4- اربعون حدیث فی مکارم االخاق

5- فی الواجبات الملکیه
6- فی جواز استرفاق الحربی و نیز دهها کتاب 
دیگر در علومی که قبًا ذکر شده تا زمان صفوی از 
او به صورت رس��االت با تیراژ کم دست به دست 
نوشته می شد تا برای استفاده دیگران ممکن شود، 
س��ؤالی به وجود می آید که این همه علوم را کجا 
فراگرفته اس��ت که در پاس��خ باید گفت: عاوه بر 
دروس��ی که از پدر و جد خود آموخت، چندی در 
قزوی��ن و هرات و حجاز ب��ه آموختن پرداخت تا 
س��رانجام در سال 984 و انتقال پایتخت صفوی به 
اصفهان به این شهر آمد تا آن را آباد کند و سپاهان 

را اصفهان و نصف جهان گرداند. 
از اس��اتید او موالنا عبداهلل مدرس، ماء افضل 

قاضی و ابی لطیف مقدسی مشهورتر هستند. 
ش��یخ بهایی عاوه بر جمیع کارهای ذکر شده 
به تجارت نیز پرداخت و سالهایی به تجارت برای 
آوردن منابع الزم برای باد حکومتی صفویه و شهر 

اصفهان پرداخت. 
او در هر شهری خانه ای برای خود می ساخت 
ک��ه معجزه ای در آن نهفته بود یا داس��تانی علمی، 
نظیر پله��ای تاریخی اصفهان، من��ار جنبان، میدان 
امام، مس��اجد فراوان، حمام ش��یخ بهای��ی، بازارها 
و غس��ال خان��ه ها، آس��یاب های فراوان��ی که در 
ش��هرهایی به جز اصفهان نیز به چشم می خورند 
و او را نابغ��ه ای غیرقابل تصور توصیف می کنند. 
او با ش��اه عباس پیاده به مش��هد رفت، وی زیرکی 
خاص��ی در کنترل امی��ال قدرت طلبانه ش��اهان و 

جلوگیری از ظلم آنان داشت. 
ش��یخ بهایی بنیانگذار قانونهای مدنی، شهری، 
حکومتی و الزم االجراء کردن آن در مسیر عدالت 
اس��ت. او صده��ا ش��اگرد تربیت کرده اس��ت که 
هر ک��دام از مفاخر زمان خود ش��ده اند. وجود او 
بنیانگذار سلس��له ای عظیم از دانشمندان و فقیهان 
300 س��ال گذشته، شد؛ شاگردانی که کتب شریفی 
چون کش��کول ش��یخ را پدید آوردند و نیز صدها 
کتاب دیگر او که ذکر نام همه در این فرصت نمی 

گنجد. 
حب��ل المتی��ن و االربعین، تهذی��ب البیان، فی 
المعرف��ه الرج��ال و... از آثار آخرین او به ش��مار 
می روند. او س��عی می کرد به ص��ورت دوره ای 
برای تدریس و زیارت به عتبات و حجاز سفر کند 

که این کار 40 سال تکرار شد. 
مورخان در حیرت هستند با این همه خدمات، 
به راستی چه نیرویی در ورای این عالم بزرگ بوده 
و آی��ا او در ش��بانه روز چند س��اعت می خوابیده 

است! 

او یاور یتیمان، بی��وه زنان و بانی حکومتی در 
زمان ش��اه عباس به عنوان مقتدرترین دولت عالم 
بود. هم اکنون در اصفهان 3 تصویر تاریخی از شیخ 
بهای��ی وجود دارد که یکی در تکیه میرفندرس��کی 
و دیگ��ری در خانه ای در محل��ه نعل بندها رو به 
روی مسجد حاج جعفر که به همراه 13 شخصیت 
مشهور صفوی در اصفهان عکس آنها در طاقچه ها 
کشیده ش��ده است و تصویر س��وم در اصفهان به 
دس��ت کسی است که حاضر به سپردن آن به موزه 
نیس��ت و فقط تصویر عکاسی شده آن را که شیخ 
را در حال اس��تعمال قلیان نشان می دهد به همراه 
میرفندرس��کی و دورنمای پل ه��ا برای نمایش در 
موزه نهاده اس��ت. او بنیانگ��ذار نجف آباد نیز بوده 
اس��ت و قنات و کاریزه��ای مناطق اصفهان، یزد و 

حواشی کویر از ابداعات اوست. 
ش��یخ بهایی استاد حل اختاف بین همه اقشار 
بود و داس��تان تعیین قبله مسجد ش��اه او معروف 
اس��ت. تاریخ بیش از یکصد کتاب از او ثبت کرده 

است. 
از ذکر احوال شیخ بهایی می شود صدها کتاب 
نگاش��ت و صدها کتاب نیز نگاش��ته اند چرا که نه 
ای��ران بلکه دنیا، چنین فخرالمفاخری را در علوم و 
معنوی��ات، احاطه علمی، نب��وغ، هوش و خاقیت 
به خ��ود نخواهد دید! او در چهارم ش��وال 1030 
به روایت عالم آرای عباس��ی، بیمار و رنجور ش��د 
و در بیماری هفت روزه، در شب 12 شوال بدرود 

حیات گفت. 
بس��یار  جمعی��ت  اصفه��ان  ک��ه  زمان��ی  در 
کمت��ری داش��ت ذکر کنند ک��ه در میدان ش��اه پر 
از اف��رادی ب��ود که برای غس��ل و تش��ییع جنازه 
آم��ده بودند و س��پس او را به مش��هد انتقال داده 
 و علم��ا بر او، نم��از گذاردن��د و در آنجا به خاک 

سپردند.
»روح و روانش ش��اد ک��ه در عمر خویش جز 

خدمت خلق نکرد«.
در منظومه موش و گربه آمده است:

هر چ��ه کنی به خود کنی گ��ر همه نیك و بد 
کنی

کس نکند به جای ت��و، آنچه تو خود، به خود 
کنی

شیخ بهایی، آنکه سپاهان را نصف جهان کرد

تحقیقی تاریخی در ذکر احوال شیخ بهایی

دفاع مسئوالن استان از جایگاه و عملکرد شوراها
    مهدی فضیلت

چندی قبل سالن همایش های پیامبر اعظم)ص( 
در دانشگاه اصفهان میزبان شوراهای اسامی شهر 
و روس��تای استان بود، در این همایش ساالنه که به 
مناسبت روز شوراها و به همت استانداری اصفهان 
برگزار ش��ده بود، جمع کثیری از مسئوالن استان، 
نمایندگان مجلس، ش��هرداران و استاندار اصفهان، 

حضور داشتند.
مه��دی جمالی نژاد سرپرس��ت اداره کل امور 
ش��هری و شوراهای اس��تان، اولین سخنران جلسه 
بود که ضمن تش��کر و قدردان��ی ویژه از خدمات 
ش��وراهای استان و ش��هرداری ها، ش��وراها را از 
مسائل والیی و محول شدن امور، به مردم دانست. 
وی از ش��وراها به عنوان نماد مردم س��االری دینی 

برای تحقق عدالت اسامی یاد کرد.
صمصام ش��ریعت معاون عمرانی اس��تانداری 
در س��خنانی ضم��ن تقدیر از عملکرد ش��وراها و 
شهرداران، تاریخچه تشکیل شوراها را سال 1358 
و برطبق دستور حضرت امام )ره( دانست و با دفاع 
از احیاء شوراها در چند دوره اخیر، آن را از مظاهر 
دموکراسی و حاکمیت مردم قلمداد کرد و با اشاره 
به بندهای یکصد تا یکصد و شش قانون اساسی بر 

جایگاه محکم و قانونی شوراها تأکید کرد. 
وی ش��وراها را حاصل خ��رد جمعی مردم در 
اداره کشور عنوان و شوراهای استان را زنجیره ای 
به هم متصل توصیف کرد که در کمیسیون ماده 5، 
ش��ورای برنامه ریزی استان و جلسات مهم اداری 

شهر حضور دارند.
دکتر س��قائیان نژاد ش��هردار اصفهان سخنران 
بع��دی این جلس��ه بود که در ابتدای س��خن خود 
گف��ت: این جلس��ه به ش��وراها تعل��ق دارد و باید 
نمایندگان آنها در آن سخنرانی کنند! که البته مجری 
برنام��ه توضیح داد که س��خنران اصلی برنامه حاج 
رسولیها رئیس شورای شهر بوده، که در یك برنامه 

تلویزیونی حضور پیدا کرده اند. 
دکتر سقائیان نژاد به مظلومیت شوراها اشاره کرد و 

گفت: نباید این طرح بیست سال بر زمین می ماند. 
وی افزود: پس از یازده س��ال از شروع فعالیت 
ش��وراها هیچ ش��کی در کارآم��دی و اهمیت آنها 
وجود ندارد، ایشان به بررسی دستاوردهای شوراها 
در هم��ه ابع��اد پرداخت و گفت: ش��وراها مصدر 

حرکت مدیریت محلی هستند.
وی در ادامه شوراها را باعث وفاق مسئوالن و 

خط دهی به آنها دانست و با اشاره به تمرکززدایی 
گف��ت: دول��ت اجازه دارد مس��ئولیت خ��ود را به 
مس��ئوالن واگذار کند و این امر تراکم زدایی است، 
اما تمرکز زدایی یعنی اختیار به مردم واگذار شود و 
این اختیار طبق قانون اساسی و 7 اصل آن و نیز در 
برنامه های اول تا چهارم، اصل 44 قانون اساس��ی 
و چشم اندازهای بیست ساله به مردم واگذار شده 
اس��ت، که متولی آن باید شوراها باشند و برای آن 

برنامه ریزی کنند. 
ش��هردار اصفهان اف��زود: با همت ش��وراها و 
همی��اری مردم، دهها هزار ط��رح و پروژه در طول 

این سالها به بهره برداری رسیده است. 
وی اف��زود: تمرکزگرای��ی س��دی در راه مردم 

ساالری دینی و کار شوراها است. 
دکت��ر س��قائیان نژاد ب��ا دفاع از ادام��ه فعالیت 
ش��وراها، تش��کیل کمیته های حقوقی و عدم نگاه 

سیاسی به شوراها را حائز اهمیت دانست. 
وی انحال شوراهای محلی را صحیح ندانسته 
و منوط به اجازه و حکم قوه قضائیه دانس��ت و در 
مورد وظایف شوراها که نظارتی هستند یا اجرایی 
گف��ت باید از دیوان عدالت اداری کس��ب تکلیف 

کرد.
در این همای��ش دکتر کامران، دکتر ش��هرزاد، 
دکتر اخوان، حجت االس��ام رهب��ر و نیز نماینده 

مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی حضور 
داش��تند که دکتر شهرزاد و حجت االسام رهبر به 
نمایندگی از نمایندگان استان و فراکسیون روحانیون 

مجلس در این همایش سخنرانی کردند.
شهرزاد نماینده اصفهان در مجلس، شوراها را 
نویدبخ��ش امید برای مردم و تمام چارچوب آن را 

برمبنای خدمت ارزیابی کرد. 
وی خود و تمام نمایندگان استان را از حامیان 
و مدافعان شوراها دانست و جلب رضایت مردمی 
و ش��وراها را درس تاریخ اسام و نیز امامت امت 

بیان کرد. 
وی اف��زود: والیت فقیه ملج��أ و محور اصلی 
نظام اس��ت که در پیروی از ایش��ان هیچ بن بستی 

وجود نخواهد داشت. 
شهرزاد در ادامه گفت: شوراها می توانند حتی 
در ارائ��ه طرح به مجلس و س��طوح باالی مملکتی 
س��هیم باش��ند و مش��کات ش��وراهای محلی و 
دهداری ها نیز باید با همکاری شوراها و مسئوالن 

حل شود.
دکتر کاظم پور رئیس ش��ورای ش��هر شهرضا 
و رئیس ش��وراهای اسامی اس��تان نیز در بیاناتی، 
خاقی��ت و تصمی��م گی��ری علمی را مبن��ای کار 
شوراها دانست و بر گس��ترش اخاق شورایی در 
کش��ور تأکید ورزید و همدلی شوراها را روشنگر 

فعالیت ه��ای مفی��د و ف��ردای بهت��ر ب��رای مردم 
دانستند. 

وی رتبه ش��وراهای اس��تان در کشور را ممتاز 
و عملکرد آنها را بی نظیر توصیف کرد و ش��ورای 
شهر اصفهان را موفق ترین شورای کان شهرهای 

کشور دانستند. 
کاظم پور بر ضرورت کسب آگاهی و گذراندن 
دوره های تخصصی الزم برای شوراهای شهری و 
روس��تایی تأکید کرد و باال ب��ردن دانش و مهارت 

شوراها را از برنامه های این نهاد خواند. 
وی از استاندار مردمی اصفهان به خاطر اهمیت 
به ش��وراها و ایجاد تجهیزات و امکانات الزم برای 

شوراها قدردانی کرد. 
دکت��ر کاظم پ��ور در نگاهی آماری 96 ش��هر 
اس��تان را دارای شوراهای اسامی و تنها شهر نطنز 

و دهاقان را فاقد آن دانستند. 
همچنی��ن 832 روس��تا را دارای نهاد ش��ورای 
اس��امی دانس��ته و این مجموع��ه را در 42 بخش 
23 شهرس��تان مرکزی عنوان کرده و تعداد اعضاء 
شوراهای ش��هری را 500 نفر، روستاها را 2 هزار 
و 452 نف��ر، ش��وراهای بخش ه��ا را 209 نف��ر و 
ش��وراهای مراک��ز شهرس��تان ها را 141 نفر و در 
مجم��وع کل تعداد افراد ش��وراها را حدود 3 هزار 

و 450 نفر دانست.
کاظم پور، رئیس ش��وراهای اسامی استان از 
محاس��ن شوراهای اس��تان را حضور 74 درصدی 
اعض��اء ب��ا تحصیات عال��ی که 58 درص��د آنها 
لیسانس و باالتر و 19 نفر نیز دکتر هستند، دانست 
و ش��هرداران استان را از اساتید برجسته کشوری با 

تحصیات عالی دانست.
حجت االسام والمسلمین رهبر، رئیس مجمع 
نماین��دگان اس��تان در مجلس و عضو فراکس��یون 
روحانی��ون خانه ملت در بیاناتی ضمن برش��مردن 
اهمیت ش��وراها از نظر اسام و قرآن با ارائه اسناد 
روای��ات و آیات قرآن گفت: دین اس��ام برمبنای 
مشورت، شوراها، همدلی و بها دادن به امت اسام 

بنا شده است. 
وی افزود: نباید مس��ائل سیاس��ی خدش��ه بر 
امورات مردم وارد کند و شوراها اولین پل ارتباطی 
مردم و مسئوالن برای حل مشکات هستند، وی بر 
اهتم��ام به وحدت ملی و خدمتگزاری و ماندگاری 
ارزشها تأکید کرده و همگان را به وحدت شورایی 

فراخواند.

    سپهر اوحدی
خیلی از ما زیاد حرف می زنیم و نمی دانیم که انسان عاقل کم از خود اطاعات بیرون می دهد و بیشتر 
اطاعات می گیرد، بعضی از ما هم بر اثر زیاد حرف زدن وقتی به خود می آییم که کلی غیبت کرده ایم و برای 
دیگران حرف درآورده ایم! شایعه درست کردیم که به راستی شایعه بزرگترین رسانه است و با یك کاغ چهل 
کاغ شدن، سریعتر از هر خبرگزاری تکثیر می شود. سعدی می گوید: دانا چون طبله عطار است خاموش و 
سخن شناس و نادان چون طبل قاضی، بلند آواز و میان تهی، برخی در زیاد گفتن و پرگویی، روش اغراق، الف 
و گزاف را دنبال می کنند و در عمل است که ثابت می شود: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. در آداب حرف 
زدن گفته اند که سخن را باید چند بار بجوی و سپس به زبان آوری و آن خود مصداقی برای: »بیندیش و وانگه 
سخن گوی کم« است و به زبان عام تر همان: حرف را بفهم و بزن. حرف زدن زیاد مخصوص بیکاران است 
چرا که سیاس��تمداران بزرگ و اهالی فن گزیده و کوتاه سخن می گویند. حرف، حرف را می آورد و سخنان 
بی فایده ادامه پیدا می کند و ناگهان متوجه گم شدن ماشین و سوختن غذا و دیر شدن فان کار می شویم!! از 
اینها که بگذریم در حرف شنیدن از بزرگترها و به هنگام حرف زدن دیگران: ادب الزم است، هر چند برخی 
بزرگترها به بچه ها می گویند: حرف را به آدم یکبار می زنند، اما بچه ها ناراحت نشوند چرا که باز گفته اند: 
حرف راست را از بچه باید شنید، چرا که روح پاک کودکان و صداقت و صمیمیت آنها سبب می شود که هر 

اتفاقی را بدون تحریف شرح دهند.
حرف حقیقت همیشه تلخ است چرا که مدعی دروغ را رسوا می کند و عرصه را بر او تنگ می گرداند. در 
زندگی حقایق همیشه بر انسان تلخ جلوه می کند، چرا که آن حقایق را هرگز درک نکرده است. حرف حساب 
جواب نخواهد داشت و گفتار معقول و منطقی همیشه در عرصه سخن و پاسخگویی پیروز خواهد بود چرا که 

مبنای آن عقل است و نه احساسات زودگذر.
خوب اس��ت آنها که غیبت می کنند بدانند که مثل اس��ت: حرف خودت را کجا شنیدی؟ آنجا که حرف 
همسایه و دیگران را می زدند و این حرف زدن های زیاد که گاهی بزرگتر از دهان و عقل است به گناهان زبان 

دامن می زند.
یکی از اخاق های بد مردان که البته تعبیر بدی از آن شده مثل: حرف مرد یکی است، اگر چه این به معنای 
پایمردی، غرور مردانه، وفای به عهد و پیمان تعبیر ش��ده و کاربرد داش��ته است اما برخی اوقات دست آویزی 
می شود در دست مردان ناآگاه که حرفی زور و غیرمنطقی زده و از آن برنگردند: »حرف مرد یکی است« و تاوان 
آن را هم دیگران و زن ها باید بپردازند! اما آنچه برای همه نیکو است: حرف گذشته را نزدن است بهتری است  
گذش��ته های کدورت، شکست و بدبینی را در صندوقی بریزیم و با قفلی محکم در پستوی خانه بگذاریم و 
گذشته ها را نه به رخ دیگران بکشیم و نه بر آن افسوس بخوریم؛ تنها گاهی از سوراخ صندوقچه به گذشته نگاه 

کرده و از آن درس بگیریم تا با ایمان به آینده های روشن استوار در مسیر اولین طلوع، گام برداریم.

درباره »حرف«

حوادث !

توقیف خودرو حامل قرص و مواد نیروزا در شهرکرد

فعالیت مجدد آتشفشان ایسلند و نگراني اروپایي ها

مأموران پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری، موفق به کشف مواد نیروزا به ارزش بیش از 149 میلیون ریال 
شدند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس، مأموران پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری، در بازرسی از یك 
دستگاه اتوبوس به رانندگی فردی به هویت خدابخش- م، موفق به کشف تعداد 250 کارتن لوازم بهداشتی، 7 
کارتن اقام خوراکی و 263 کیلوگرم پودر و قرص نیروزا شدند. این گزارش حاکی از آن است که، ارزش کاالهای 
کشف شده، توسط مأموران گمرک، کارشناسی و 149 میلیون و 705 هزار ریال برآورد گردید. گفتنی است متهم به 

همراه کاالهای کشف شده جهت ادامه رسیدگی، به پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز انتقال یافت.

گزارش پایگاه اطاع رسانی حاکی است، فعالیت مجدد آتشفشان ولکان در ایسلند مسئوالن فرودگاه های 
اروپا را نگران کرده است. دود ناشی از فعالیت مجدد آتشفشان ولکان 4 تا 7 هزار متر تخمین زده شده است و 
کارشناسان اعام کرده اند طی چند روز آینده باید منتظر بارش خاکسترهای ناشی از این آتشفشان باشند.گرچه 
فعالیت مجدد آتشفشان با فعالیت ماه گذشته این آتشفشان قابل مقایسه نیست اما موجب نگرانی مسئوالن خطوط 
هوایی اروپا شده است. فوران این آتشفشان ماه گذشته موجب شد بیش از 100هزار پرواز هواپیماهای کشورهای 
اروپایی لغو و صدها هزار مسافر سرگردان شوند. شرکت های هواپیمایی اروپا بار مالی ناشی از بحران هوایی در 

روزهای اخیر را چندین میلیارد یورو اعام کردند.
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شهرستانها

ب��ورس کاال ط��ی نام��ه ای از فوالد 
مبارکه خواس��ته اس��ت که ط��ی مکانیزم 
منطق��ی ش��رایط عرضه ه��ای خ��ود را 

مشخص کند. 
محمدرضا ش��هیدی تبار رئیس هیأت 
مدیره ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران، در 
خص��وص عرضه ه��ای ف��والد مبارک��ه 
در ب��ورس کاال اظه��ار داش��ت: به عنوان 
ب��ورس کاال این س��از و کارها را مطلوب 
نم��ی دانیم چ��را که ب��ورس با س��همیه 
بن��دی در دراز م��دت هماهنگ نیس��ت. 
وی ادام��ه داد: البت��ه ف��والد مبارک��ه 
هم سیاس��ت های خاص خ��ود را اعمال 
می کن��د که ممکن اس��ت مطل��وب نظر 
ش��رکت ب��ورس کاال و س��ازمان بورس 
هم نباش��د، اما مادامی که این سیاست ها 
مغایرتی با قانون نداش��ته باشد ما دخالتی 
نداری��م، ضم��ن اینک��ه ف��والد مبارکه و 
وزارت صنایع با این اقدام س��عی دارند تا 

مان��ع از دالل ب��ازی در محصوالت فوالد 
مبارکه ش��وند. ش��هیدی تبار یادآور شد: 
بعضًا مش��اهده ش��ده اس��ت که شخصی 
مق��داری ورق را خریداری کرده اس��ت 
ورقی که فقط م��ورد مصرف کارخانه ای 
خاص اس��ت و آن کارخانه مجبور ش��ده 
تا ورق را با قیمتی باالتر، از آن ش��خص 

خریداری کند. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه ب��ورس کاال 
به عن��وان حامی صنع��ت و نبض اقتصاد 
نبای��د ب��ه منش��أ ران��ت خ��واری تبدیل 
ش��ود، تصری��ح کرد: نح��وه عرضه فوالد 
مبارک��ه ه��م بای��د ب��ا ظراف��ت خاصی 
ص��ورت گیرد ت��ا منجر به ملتهب ش��دن 

بازار نشود. 
رئی��س هیأت مدیره ش��رکت بورس 
کاالی ای��ران با اعام نگرانی از اس��تمرار 
عرضه های محدود فوالد مبارکه در بازار 
طی سال جدید، گفت: در مکاتبه ای با فوالد 

مبارکه از آنها خواسته شده است که عرضه 
ای��ن محصوالت در ب��ازار به طور منطقی 

صورت گیرد. 
وی اف��زود: کوپنی کردن عرضه ها و 
الزام وجود پروان��ه تولیدی برای دریافت 
محصول از س��وی خری��داران، بازار غیر 
رس��می پروانه را رواج می دهد و پس از 
مدتی مشاهده خواهد شد که یك عده دالل 
براساس پروانه به این بازار روی می آورند 
ک��ه این خ��ود اقتص��اد کش��ور را دچار 

مخاطره می کند. 
رئی��س هیأت مدیره ش��رکت بورس 
کاالی ایران در پایان با اش��اره به مشخص 
ف��والد  محص��والت  مش��تریان  ب��ودن 
مبارک��ه، خاطرنش��ان کرد: ف��والد مبارکه 
بای��د مکانیزمی را به ط��ور منطقی تعیین 
کن��د که دقیق��ًا به کدام یك از مش��تریان، 
چ��ه می��زان کاال و ب��ا چه ش��رایطی باید 

تحویل داده شود.

نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
ارائ��ه  اس��امی،  پیش��نهادهای  ش��ورای 
ش��ده توس��ط رئیس جمهور کش��ورمان 
در کنفران��س بازنگری پیم��ان منع جامع 
گسترش ساحهای هسته ای )ان. پی. تی( 
را منطقی و مدبرانه دانس��ت و گفت:  این 
بیانات به روش��نگری افکار عمومی منجر 
شد. محمدکریم شهرزاد افزود: پیشنهادات 
11 گانه رئیس جمهور کشورمان، غربی ها 
را در قبال منطق اس��توار ملت ایران مات 
و مبهوت س��اخت. وی گف��ت:  اظهارات 
احمدی نژاد، مصمم بودن ایران در بحث 
خلع ساح هسته ای و ضرورت پایبندی 
همه کش��ورها ب��ه معاه��ده )ان. پی. تی( 
را ب��ر همگان اثبات کرد. ش��هرزاد افزود: 
افش��اگری رئیس جمهور کش��ورمان در 
این کنفرانس به رس��وایی غرب و اشاعه 
دهندگان س��احهای اتمی منجر شد. وی 
اضاف��ه ک��رد:  در این کنفران��س، احمدی 
نژاد توانس��ت به خوبی ندای مردم ایران 
و کشورهای مس��تقل و مستضعف دنیا را 
به گوش جهانیان برس��اند. ش��هرزاد ادامه 
داد: پیشنهادهای س��ازنده رئیس جمهور، 

کشورهای زورگوی هسته ای را محدود و 
حق دیگر کشورها برای دستیابی به انرژی 
صلح آمیز هسته ای را تبیین کرد. نماینده 
مجلس اف��زود:  فراخوان رئیس جمهور به 
ضرورت رعایت قوانین و مقررات پیمان 
منع جامع گسترش س��احهای هسته ای 
)ان .پ��ی. تی( توس��ط همه کش��ورها در 
حالی بیان ش��د که غربی ها تنها به ظاهر 
مدع��ی اج��رای این مق��ررات هس��تند. 
وی خ��روج نمایندگان چند کش��ور 
معدود از سالن کنفرانس هنگام سخنرانی 
رئیس جمهور کشورمان را، نشانه ضعف 
آن��ان در برابر اراده ملت ایران و س��خنان 
صری��ح و بی پ��رده دکت��ر احم��دی نژاد 
دانس��ت و گف��ت:  مدعیان خلع س��اح 
جهان��ی تاب تحم��ل س��خنان منطقی و 
عادالن��ه رئی��س جمه��ور کش��ورمان را 
نیاوردند و ناچار به ترک س��الن ش��دند. 
وی اف��زود: این مدعیان آزادی بیان، حتی 
برای خبرنگاران ایرانی به منظور پوش��ش 
اخبار نشس��ت نیویورک نیز مانع تراش��ی 
کردن��د. وی ادامه داد: اس��تواری ایران در 
برابر س��لطه خواهان عال��م، این جرأت و 

جس��ارت را به کشورهای در حال توسعه 
و کمتر توسعه یافته داد که خواسته خود را 
به راحتی بیان کنند و ترسی از کشورهای 
زورگو نداش��ته باشند. ش��هرزاد تصریح 
ک��رد:  واکنش برخ��ی کش��ورها در برابر 
منط��ق جمهوری اس��امی خللی در اراده 
ملته��ا ایجاد نخواهد ک��رد و آنان در برابر 
حرف حق، سر تسلیم فرود خواهند آورد. 
وی تأکی��د ک��رد: م��ا انتظ��ار نداریم 
که کش��ورهای غرب��ی به راحت��ی به این 
پیش��نهادات واکن��ش مثبت نش��ان دهند 
چ��را که این��کار ب��ه رس��وایی و نابودی 
ق��درت بناحق آن��ان منجر خواهد ش��د. 
ش��هرزاد همچنین حضور رئیس جمهور 
در کنفرانس را بس��یار ارزشمند خواند و 
گفت:  این حضور به واقع از دسیسه های 
حساب ش��ده قدرتهای هس��ته ای برای 
اس��تفاده ابزاری از این کنفرانس کاس��ت. 
وی بیان داش��ت: این حض��ور به خودی 
خ��ود نم��اد مظلومی��ت ملت ای��ران در 
براب��ر زی��اده خواه��ی امری��کا و رژی��م 
صهیونیس��تی نیز بود که ای��ن پیروزی را 
هم باید به ملت بزرگ ایران تبریك گفت.

   سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفت: مهمترین برنامه دانشگاه صنعتی 

اصفهان در سال جاری، حمایت از همه 
اقشار دانشگاهی در راستای ارتقای امور 
فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری 

است.
همدانی گلش��ن، با اش��اره ب��ر افکار 
و ش��خصیت علمی استاد ش��هید مرتضی 
مطهری، اظهار داشت: استاد شهید مرتضی 
مطه��ری ب��ا روح و ج��ان خ��ود پذیرای 
س��ؤاالت و مش��کات دانش��جویان بود 

و هن��ری ظری��ف در تدریس داش��ت که 
باید الگوی امروز اس��اتید دانش��گاه باشد.
وی اف��زود: مهمترین برنامه دانش��گاه 
صنعتی اصفهان در سال جاری، حمایت از 
همه اقشار دانشگاهی در راستای ارتقای امور 
فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری است.
سرپرس������ت دانش����گاه صنعت��ی 
اصفهان گف��ت: با همفک��ری و همکاری 
افزای��ش  دانش��گاه و  تم��ام بخش ه��ای 
مسئولیت پذیری، س��عی در ارتقای سابقه 
درخشان دانش��گاه صنعتی اصفهان داریم.

وی با اشاره به محور برنامه های دانشگاه 
تصریح کرد: به طور کلی برنامه های دانشگاه 
صنعت��ی اصفه��ان با محوری��ت فرهنگی، 
اسامی و ایرانی در همه امور اجرا می شود. 
در این مراس��م دکتر آذر ادیب اس��تاد 
دانش��گاه و آیت اهلل س��ید عل��ی طباطبایی 
از مدرس��ان برجس��ته حوزه علمیه قم در 
ب��اب تعلیم و تربی��ت س��خنرانی کردند. 
مق��ام  از  مراس��م  پای��ان  در 
نمون��ه  اس��اتید  از  ت��ن   8 ارزش��مند 
دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان تقدیر ش��د.

اس��تاندار اصفهان گف��ت: بودجه عمرانی 
استان در س��ال جاری نس��بت به بودجه 
مصوب سال گذش��ته 30 درصد افزایش 

یافت. 
علیرضا ذاکر اصفهان��ی در گفتگو با ایرنا 
افزود: اعتبارات عمرانی اس��تان با اولویت 
پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
ب��اال، مصوب��ات دور س��وم س��فر رئیس 

جمهور و همچنین توجه ویژه به موضوع 
آب، کش��اورزی، فرهن��گ، راه و س��ایر 

بخش ها توزیع می شود.
وی جم��ع اعتبارات عمرانی اس��تانی در 
س��ال جاری را 222 میلی��ارد تومان ذکر 
کرد و افزود: همچنین ح��دود 90میلیارد 
تومان نیز پروژه های ملی اس��تانی ش��ده 
اس��ت که پس از طرح در ش��ورای برنامه 

ریزی و تش��کیل کمیته های برنامه ریزی 
شهرس��تانها، اقدام به مبادل��ه موافقتنامه با 

دستگاههای اجرایی خواهد شد.
ذاکر اصفهان��ی گفت: پروژه های عمرانی 
اس��تان باید هر چه س��ریع تر فعال شود 
و در بهتری��ن فص��ول کاری با پیش��رفت 
فیزیکی باال، ش��اهد رونق چش��مگیر در 

روند اجرایی پروژه ها باشیم.

استاندار جدید چهارمحال و بختیاری از 
پروژه های اجرایی ش��رکت آب و فاضاب 

روستایی بازدید کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، اس��تاندار از 
طرحهای در حال اجرای این ش��رکت بازدید 

کرد.
آقای عنابستانی با حضور در تصفیه خانه 
آب 9 روستای حاشیه زاینده رود، ضمن تشکر 
از فعالیتهای صورت گرفت��ه اظهار امیدواری 
کردن��د. که بتوانیم اعتبارات الزم این پروژه را 
تأمین کنیم تا مردم شریف روستایی از خدمات 

آن بهره مند شوند.
در بازدید از تصفیه خانه آب 9 روس��تای 
حاش��یه زاینده رود که جمعی از مدیران کل 

ادارات، آقای عنابستانی را همراهی می کردند 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب روستایی 
ضمن تش��ریح اهداف پروژه، استاندار را در 
جریان وضعیت پروژه های آبرسانی استان قرار 
داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، روند اجرا 
و تکمیل پروژه های آبرسانی تسریع می شود.

آقای مهندس خدابخش��ی،  پیش��رفت 
فیزیکی ط��رح تصفیه خانه 9 روس��تا را 47 
درص��د اعام کرد و افزود: برای تکمیل و راه 
ان��دازی این طرح 1/5 میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است. قابل ذکر است با تکمیل و بهره برداری 
این طرح بیش از 14000 نفر در 9 روس��تای 
چم چنگ، هوره، چم عالی، س��وادجان، چم 
خلیفه، دشتی، چم کاکا، ایلبگی و چم جنگل 
از نعمت آب آش��امیدنی تصفیه شده سالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
وجود طرحه��ای فراوان نیم��ه تمام و در 
دس��ت اجرا، این استان را به کارگاه بزرگ 
س��ازندگی تبدیل کرده اس��ت. علی اصغر 
عنابس��تانی در پایان بازدید از فرهنگس��را 
و مدرسه شهید بهش��تی شهرکرد، با تأکید 
بر لزوم تس��ریع در احداث پروژه های در 
دس��ت اجرا، گفت: خوش��بختانه در همه 
مناطق اس��تان ش��مار زیادی طرح در حال 
اجرا اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه س��فرهای 
شهرس��تانی مسئوالن اس��تان و مواجهه با 
طرحهای پرش��مار بیانگر نوید افق روشن 
توسعه عمرانی استان و مناطق کم برخوردار 
منطقه است، هدف از بازدید روند طرحها 
را ارزیابی نزدیك و آگاهانه از فرایند اجرای 
طرحها دانس��ت و بر لزوم نظارت مستمر 
مسئوالن بر روند اجرای طرحها تأکید کرد.
عنابس��تانی با اش��اره ب��ه اینکه وجود 
پرش��مار طرحها، از برک��ت فعالیت ها و 

تاش��هایی اس��ت که تاکنون به خصوص 
در دولت نهم و دهم انجام ش��ده اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر ی��ك 
روحیه نشاط و س��ازندگی در حوزه های 
مختل��ف در اس��تان دی��ده می ش��ود که 
این امر برای توس��عه اس��تان مؤثر اس��ت.
به گفت��ه وی، در برخ��ی از پروژه ها 
انجام کارهای بیش��تری نیاز است و برخی 
از پروژه ها نیاز به هماهنگی بین بخشی و 
بین دس��تگاهی دارد تا گره ها باز، سرعت 
حرکت باال و س��از و کارهایی فراهم شود 
که روند خوب س��اخت و س��از و رش��د 
در اس��تان، ش��کل بهتری به خ��ود گیرد.

انتقاد بورس کاال از عرضه هاي محدود فوالد مبارکه اصفهان

نماینده مجلس: 
پیشنهادهای هسته اي احمدي نژاد به روشنگري 

افکار عمومي انجامید

مهمترین برنامه دانشگاه صنعتي اصفهان 
حمایت از اقشار دانشگاهي است 

استاندار اصفهان:
بودجه عمراني استان اصفهان افزایش یافت

بازدید استاندار از طرحهای آبرسانی روستایی 
چهارمحال و بختیاری 

استاندار چهارمحال و بختیاري: 
استان یک کارگاه سازندگي است

 نایب رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان 
خواس��تار تأس��یس س��ازمانی در یکی از 
معاونت های 5 گانه ش��هرداری اصفهان به 
منظور متمرکز شدن مبارزه با آلودگی هوا 

در این شهر شد. 
سید کریم داوودی اظهار داشت: رشد 
جمعیت در ش��هر مهمترین عامل افزایش 
آلودگی اس��ت، بنابراین الزم است قبل از 
رفع مش��کات آلودگی از ورود بی رویه 

جمعیت به داخل شهر جلوگیری شود.
وی اج��رای دقی��ق مصوب��ات طرح 
تجدی��د نظ��ر تفصیل��ی و جلوگی��ری از 
ساخت و ساز خاف در حریم اصفهان را 
از راهکارهای رفع آش��فتگی اطراف شهر 

اصفهان بیان کرد. 
نایب رئیس ش��ورای ش��هر اصفهان 
تصریح کرد: به منظور جلوگیری از انواع 
آلودگی های موجود در شهر اصفهان باید 

برنامه ریزی ه��ای مؤثر و مفیدی در ابعاد 
گوناگون صورت گیرد. 

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شهر 
در قال��ب ش��هرک های اقماری بس��یاری 
از مش��کات ش��هر از جمل��ه آلودگی ها 
را برط��رف می کن��د، گفت: ش��هرک های 
سپاهان، بهارس��تان، مجلسی و فوالدشهر 
از جمله ش��هرک های اقماری این اس��تان 
هستند که با هدف اقامت سر ریز جمیعت 

این شهر احداث شدند.

اقامت ه��ای  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
جدید در استان اصفهان باید به سمت این 

شهرک های اقماری سرازیر شوند.
داوودی با بیان اینکه کاهش سفرهای 
درون شهری و حفظ اراضی کشاورزی از 
جمله مزایای توس��عه شهرک های اقماری 
اس��ت، گفت: با هدایت جمعیت به سوی 
ش��هرک های اقماری برنامه ریزی مناسبی 
برای مش��کات موجود در شهر اصفهان 

در نظر گرفته می شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید با توس��عه 
نامتوازن، غیرقانونی و پراکنده آن، اصفهان 
نیز مانند تهران دچار مش��کات فراوان و 
گوناگون شود، خاطرنشان کرد: باید مانع 
تخری��ب اراضی و باغات ش��هر اصفهان 
ب��رای تبدیل آنها به واحدهای مس��کونی 
ش��د تا زیبایی ها و فضای س��بز این شهر 

حفظ شود. 

سازمان مبارزه با آلودگي هوا در اصفهان 
تأسيس شود

اصفهان

وجود معادن مس، روي و سرب در اردل 
چهارمحال و بختیاري تأیید شد

مدیرکل راه و ترابري چهارمحال و بختیاري:
احداث چهارخطه ها، سرمایه گذاري در 

چهارمحال و بختیاري را افزایش مي دهد

معاون آموزش و پرورش نجف آباد خبر داد: 
تجلیل از 450 بازنشسته فرهنگي در نجف آباد

مرمت هر یک از یخچال هاي تاریخي نایین 
به 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر منابع انساني شرکت سایپا کاشان:
سایپا کاشان براي 23 هزار نفر 

اشتغالزایي خواهد کرد

ارتقاء 9 درصدی شاخص بهره مندی روستاییان 
چهارمحال و بختیاری از آب آشامیدنی سالم

به گزارش رواب��ط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضاب روستایی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، سرپرست 
اداره آمار و فن آوری این شرکت از ارتقاء 
9 درصدی ش��اخص بهره مندی جمعیت 
روستایی اس��تان از آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی خبر داد.
مهن��دس مس��عود ایزدخ��واه گف��ت: 
در راس��تای فعالیت ها و ت��اش در ارائه 
خدم��ات بیش��تر و بهتر کارکنان ش��رکت 
آب و فاضاب  روس��تایی به روس��تاییان 
استان، ش��اخص بهره مندی روستاییان در 
پایان س��ال 88 با 9 درصد ارتقاء نسبت به 

پایان سال 87 به 81 درصد رسید.

ایزدخواه شاخص موردنظر را ادغامی 
از درصد جمعیت روس��تایی س��طح یك 
یعنی روس��تاهای بدون هی��چ گونه نقش 
در تأسیس��ات و ش��بکه آبرسانی و درصد 
جمعیت روستایی سطح دو که به صورت 
کش��وری تعریف شده، عنوان کرد.مهندس 
ایزدخواه اجرای تعداد 54 پروژه عمرانی در 
209 روستا با جمعیت 152 هزار و 113 نفر 
با هزینه کرد اعتباری نزدیك به 90 میلیارد 
ری��ال را موج��ب ارتقاء این ش��اخص در 
اس��تان اعام کرد و در پایان گفت: در حال 
حاضر 386 هزار و 32  نفر در 627 روستا 
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند.

مدی��رکل راه و تراب��ري چهارمح��ال و 
بختیاري گفت: احداث چهارخطه ها موجب 
توسعه و افزایش سرمایه گذاري هاي اقتصادي 
در این استان مي شود. سیف اهلل کریمي اعتبار 
پ��روژه احداث تونل دوم گردن��ه رخ را، 200 
میلی��ارد ریال اعام ک��رد و گفت: تاکنون 20 
میلیارد ریال در راستاي احداث این تونل هزینه 

شده است. 
وي اف��زود: احداث این تونل در مس��یر 
پرتردد شهرکرد- اصفهان، اهمیت ویژه اي در 
بخ��ش حمل و نقل این اس��تان دارد. کریمي 
طول تونل دوم رخ در مسیر شهرکرد- اصفهان 
را ی��ك هزار و 400 مت��ر اعام کرد و گفت: 
تاکنون 400 متر از این تونل حفر شده است. 
مدیرکل راه و ترابري چهارمحال و بختیاري 

ادامه داد: بر همین اس��اس تون��ل دوم رخ به 
منظور چهارخط��ه کردن محور ش��هرکرد- 
اصفهان موازي با تونل بهره برداري شده اول، 
در حال حفاري اس��ت. وي از آغاز عملیات 
حفر تونل زره در شهرس��تان کیار خبر داد و 
گفت: این تونل با اعتباري بیش از 180 میلیارد 
ریال در محور شهرکرد- شلمزار-س ناغان به 
طول یك هزار و 300 متر حفر مي شود. کریمي 
با تأکید بر اینکه با بازگشایي تونل دشتك طول 
محور شهرکرد به خوزستان 30 کیلومتر کوتاه تر 
مي شود، گفت: تونل دشتك در محور ارتباطي 
شهرستان فارسان به اردل در امتداد مسیر جاده 
شهرستان کوهرنگ به استان خوزستان به طول 
یك هزار و 450 متر و اعتباري افزون بر 150 

میلیارد آماده اجرا است. 

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

رئی��س اداره معادن س��ازمان صنایع و 
معادن چهارمحال و بختیاری گفت: وجود 
معادن مس، روی و س��رب در شهرس��تان 
اردل از توابع این اس��تان مورد تأیید زمین 
شناسان کشور قرار گرفت. بهزاد ابراهیمی،  
موقعیت مع��ادن غنی فلزی اس��تان را در 
منطقه »ده معدن« تا امتداد منطقه »خونگاه« 
اس��تان کهکیلوی��ه و بویراحم��د ب��رآورد 
کرد و افزود: عملیات مطالعات اکتش��افی 
این معادن کمیاب در اس��تان انجام ش��ده 
اس��ت. وی اعتبار مورد نی��از برای اجرای 

عملی��ات اکتش��اف مقدماتی و س��طحی 
مع��ادن مورد نظر را 500 میلیون ریال ذکر 
و تصری��ح کرد: در ص��ورت تأمین اعتبار، 
این طرح اکتش��افی اجرایی خواهد ش��د. 
به گفت��ه وی،80 درص��د از محدوده 
مع��ادن م��س، روی و س��رب شناس��ایی 
ش��ده »ده معدن« شهرستان اردل در منطقه 
حفاظت ش��ده »س��بزکوه« قرار دارد که از 
ای��ن نظ��ر احتم��ال محدودی��ت عملیات 
اکتشاف از سوی مسئوالن زیست محیطی 
نی��ز در منطق��ه وج��ود دارد. شهرس��تان 
اردل در 95 کیلومت��ری ش��هرکرد، مرک��ز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع اس��ت.

ن�����وآوری  آم��وزش و  مع�����اون 
مدیری��ت آم��وزش و پ��رورش نجف آباد 
فرهنگ��ی  بازنشس��ته   450 از  گف��ت: 
شهرس��تان نج��ف آب��اد تجلیل می ش��ود. 
محمدحس��ن آس��یابانی اظهار داشت: 
19 اردیبهش��ت همزمان با هفت��ه معلم از 
450 نف��ر از فرهنگی��ان مدیریت آموزش 
و پ��رورش شهرس��تان تجلیل می ش��ود. 
وی ب��ا بیان اینکه در ط��ول این هفته 
از معلمان نمونه تجلیل و تقدیر می ش��ود، 
افزود: امسال از فرهنگیان نجف آباد 17 معلم 
نمونه شهرستانی، یك معلم نمونه استانی و 
یك معلم نمونه کش��وری انتخاب شده اند. 
مع�������اون آم��وزش و ن����وآوری 
مدیری��ت آم��وزش و پ��رورش نجف آباد
تصریح ک��رد: معلم��ان نمونه بر اس��اس 
علم��ی،  فعالیت ه��ای  تدری��س،  روش 
حض��ور در جش��نواره ها و فعالیت ه��ای 
ش��اخصی از این قبیل انتخاب می ش��وند 

و از اه��داف انتخ��اب معلم��ان نمونه را 
ایجاد انگیزه برای س��ایر معلمان دانس��ت. 
از  یک��ی  را  ش��هدا  ب��ا  میث��اق  وی 
برنامه های این هفته بیان کرد و گفت: این 
برنامه ب��ا حضور مس��ئوالن اداره آموزش 
و پ��رورش و جمع��ی از دانش آموزان در 
گلزار شهدا برگزار می شود و همچنین در 
برنامه ای دیگر از 110 نفر همس��ران شاهد 
فرهنگی این شهرس��تان تجلیل می ش��ود. 
آس��یابانی یکی از مهمترین و زیبا ترین 
برنامه هایی ک��ه تاپایان ای��ن هفته برگزار 
می ش��ود را تجلی��ل از 350 خدمتگ��زار 
م��دارس بیان کرد و گف��ت: در این برنامه 
مسئوالن آموزش و پرورش به علت اینکه 
همیش��ه در برنامه ها خدمتگزاران پذیرایی 
و در اج��رای برنام��ه هم��کاری می کنند؛ 
اینبار مس��ئوالن آموزش و پرورش از آنها 
پذیرای��ی می کنند تا فعالی��ت آنها مهجور 

نباشد.

رئیس می��راث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی نایین گفت: برای مرمت 
هر یك از س��ه یخچ��ال طبیعی و تاریخی 
نایی��ن نیاز ب��ه 500 ت��ا 700 میلیون ریال 
اعتب��ار اس��ت. محمود مدنی��ان در بازدید 
از یخچال ه��ای قدیم��ی شهرس��تان نایین 
اظهار داش��ت: یخچال ه��ای تاریخی یکی 
از ش��اهکار های خش��تی و زیب��ای مردم 
کویرنشین در سطح شهرستان نایین است. 
وی ادام��ه داد: ای��ن بنا ه��ای تاریخی 
دارای  و  قاج��ار  دوران  ب��ه  متعل��ق 
اس��ت. س��ال   300 از  بی��ش  قدمت��ی 
رئیس می��راث فرهنگی، گردش��گری 
و صنای��ع دس��تی نایی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
اس��تفاده یخچال ه��ا برای نگه��داری یخ 
خاطرنش��ان کرد: کارب��ری یخچال ها در 
گذش��ته به این صورت بوده اس��ت که در 
فصل س��رد س��ال با ریخت��ن آب یا برف 
در داخ��ل مخزن این بنای خش��تی، یخ را 
برای فصل گرم س��ال ذخی��ره می کردند. 
وی ادامه داد: پس از ذخیره سازی یخ، 
یك پوش��ش از کاه به منظور جلوگیری از 
آب شدن یخ بر روی یخ ها ریخته می شد. 
مدنی��ان اف��زود: دیوار هایی بلن��د اطراف 
مخ��زن یخچال ه��ا ب��رای س��ایه انداختن 
ب��ر روی آن و جلوگی��ری از تاب��ش نور 
ش��دید آفتاب ب��وده و نیز مخ��زن عمیق 

و خش��تی آن نی��ز از آب ش��دن یخ ها در 
فصل گرم��ا جلوگی��ری می کرده اس��ت. 
وی تصریح کرد: با وجود شرایط آب 
و ه��وای گرم کویر، یخ ای��ن یخچال ها با 
زحمت و مش��قت زیادی به دست مردمان 
سختکوش کویر می رسیده و در فصول گرم 
سال مورد استفاده آنان قرار می گرفته است. 
رئیس میراث فرهنگی نایین ادامه داد: 
وجود چنین شاهکار های خشتی و بازسازی 
این یخچال های طبیعی، نقش بسیار مؤثری 
در ج��ذب گردش��گران داخلی و خارجی 
دارد و در ای��ن راس��تا می��راث فرهنگ��ی 
درص��دد مرم��ت و بازس��ازی 3 یخچال 
تاریخی و باس��تانی شهرستان نایین است. 
و  طبیع��ی  یخچ��ال   3 اف��زود:  وی 
تاریخ��ی نایی��ن یک��ی در مرک��ز ش��هر 
نایی��ن، دیگ��ری در محل��ه محمدیه نایین 
و س��ومی در ش��هر بافران واقع ش��ده که 
برای مرمت و باز س��ازی هر کدام به 500 
ت��ا 700 میلیون ری��ال اعتبار نیاز اس��ت. 
مدنی��ان اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر 
قدیم��ی  یخچ��ال  بازس��ازی  و  مرم��ت 
محمدی��ه به دلیل حل مس��أله مالکیت آن 
در دس��تور کار ق��رار دارد و پیگیری هایی 
نی��ز ب��رای حل مس��أله مالکی��ت یخچال 
ش��هر بافران صورت گرفته که در مراحل 

پایانی است.

کارخان��ه س��ایپا کاش��ان در مرحل��ه 
 23 ب��رای  خ��ود،  ان��دازی  راه  نهای��ی 
ه��زار نف��ر اش��تغالزایی در پ��ی خواه��د 

داشت. 
حمید زاهدی مدیر منابع انس��انی شرکت 
س��ایپا کاش��ان با بیان ای��ن مطلب گفت: 
کارخانه س��ایپا کاش��ان در مرحل��ه نهایی 
برای 3 هزار نفر اش��تغال مس��تقیم و برای 
20 ه��زار نف��ر از م��ردم کاش��ان و منطقه 
اشتغال غیرمس��تقیم ایجاد خواهد کرد که 
شاغان پس از برگزاری آزمون استخدامی 
و با دارا بودن ش��رایط الزم مشغول به کار 

می شوند. 
وی که در آس��تانه افتت��اح این پروژه 
ملی س��خن می گفت، با اش��اره به وجود 
مش��کل بی��کاری در منطقه کاش��ان اظهار 
داشت: س��ایپا با س��رمایه گذاری کان در 
ای��ن منطقه و ایجاد وس��یع ترین س��ایت 
تولید خودرو کش��ور در مرحله نخس��ت 
موفق ش��ده برای یك ه��زار و 600 نفر از 
جوانان کاش��ان به  صورت مستقیم و برای 
6 هزار نفر به صورت غیرمس��تقیم اشتغال 
مولد ایج��اد کند و از این طریق حتی نرخ 
بیکاری در این ش��هر را کاهش داده است. 
زاهدی مسئولیت اجتماعی، تأمین رضایت 
کارکنان، تأمین رضایت مش��تریان نهایی و 
رضایت س��هامداران و سودآوری مناسب 
را اس��تراتژی 4 گانه ش��رکت سایپا کاشان 
دانس��ت و تصریح ک��رد: بحث اش��تغال 
مول��د مهمتری��ن ویژگی و مح��ور اصلی 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت است و در 
این حوزه دستاوردهای بزرگی برای سایپا 
کاش��ان و گروه س��ایپا کس��ب شده است 
ک��ه از آن، همه ذی نفعان س��ود می برند. 
مدیر منابع انس��انی س��ایپا کاش��ان با 
اش��اره به آغاز فعالیت آزمایش��ی کارخانه 
اضافه ک��رد: هم اکن��ون در ای��ن کارخانه 
ام��کان تولید خ��ودروی صبا، س��ایپا111 
و خ��ودروی کام��ًا ایرانی س��ایپا وجود 
دارد و س��الن های بدن��ه، رن��گ و مونتاژ 
روز  اس��تانداردهای  ب��ا  مطاب��ق  آن 
اس��ت. ش��ده  ایج��اد  و  طراح��ی  دنی��ا 

وی افزود: س��الن رن��گ در 3 طبقه و 
به مساحت 50 هزار مترمربع قابلیت رنگ 
آمیزی 30 بدنه خودرو در س��اعت را دارد 
و سالن مونتاژ به وسعت 21هزار مترمربع 
دارای 2 خ��ط برای مونتاژ خودروی کامًا 
ایرانی سایپا به ظرفیت 35 دستگاه در ساعت 
و مونتاژ صبا و سایپا 111 به ظرفیت تولید 
15 دس��تگاه در ساعت احداث شده است. 
به گفته زاهدی، سالن بدنه این کارخانه 
هم 22 هزار مترمربع است که دارای 2 خط 
تولید رباتیك برای تولی��د بدنه خودروی 
ایرانی سایپا با ظرفیت 32 دستگاه در ساعت 
و خ��ط تولی��د بدنه صبا و س��ایپا 111 به 
ظرفیت تولید 15 دستگاه در ساعت است. 
وی ظرفی��ت نهای��ی کارخانه را تولید 
150 هزار دس��تگاه انواع س��واری در سال 
عن��وان کرد و گف��ت: ای��ن کارخانه 318 
هکتار وسعت دارد که وسیع ترین کارخانه 
تولید خودرو در کشور محسوب می شود.
س��رمایه گ��ذاری س��ایپا گام بزرگی 
ب��رای توس��عه و آبادانی کاش��ان اس��ت.
مدی��ر منابع انس��انی س��ایپا کاش��ان 
ب��ه اهمیت ای��ن ش��رکت برای م��ردم و 
مس��ئوالن ش��هر کاش��ان اش��اره ک��رد و 
اف��زود: س��رمایه گذاری مناس��ب و ایجاد 
اش��تغال مولد ب��رای چن��د ه��زار نفر از 
جوان��ان منطقه و جلوگی��ری از مهاجرت 
بی رویه جوانان به شهرهای بزرگ موجب 
شده اس��ت که این ش��رکت از محبوبیت 
خاصی برخوردار باش��د. ب��ه همین دلیل 
عش��ق و عاق��ه م��ردم ب��ه محص��والت 
و برن��د س��ایپا وص��ف ناپذی��ر اس��ت. 
زاه��دی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا معتقد 
اس��ت که انتق��ال چند صد ه��زار میلیارد 
ریال س��رمایه، ایجاد اشتغال برای جوانان 
و مطرح ش��دن کاش��ان به عن��وان قطب 
تولی��د خودرو ارمغان س��ایپا ب��رای مردم 
خونگرم و مؤمن و پرتاش کاش��ان است. 
کان  گ��ذاری  س��رمایه  ب��ا  س��ایپا 
خ��ود گام مهم��ی ب��رای توس��عه یافتگی 
اس��ت.  برداش��ته  کاش��ان  آبادان��ی  و 
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اقتصاد امروز

مصرف بیش از ح��د کاالها و خدمات، پدیده ای 
است که سرمایه س��االری و اصالت دادن به بازار آزاد، 
برای جوامع غربی به ارمغان آورده است. جهانی سازی 
و شرکت های جهانی شده نیز با کمك تبلیغات تجاری 
گس��ترده و یکسان س��ازی الگوهای مصرفی جوامع 
سراس��ر جهان از طریق تلویزیون و مدل سازی های 
صورت گرفته توسط گردشگران غربی، به این فرهنگ 
مصرفی دامن زده است. این فرهنگ مصرفی، سامت 
فرهنگی، هویت های قومی  و سامت سیاره زمین را به 
مخاطره انداخته اس��ت. تنها راه گریز از مشکاتی که 
این فرهنگ بر جوامع انسانی تحمیل کرده، بازگشتن 
به الگوهای مصرفی منطقه ای و بومی مختص هر منطقه 
از جهان اس��ت. در طول چند صد سال گذشته، بشر 
با سیاره ارزشمند ما و اجتماعات انسانی آن، آزمایش 
بزرگی را از س��ر گذرانده اس��ت. دنبال کردن ثروت 
مادی از س��وی افراد برخ��وردار از ق��درت مالی در 
نهادهای عمدتاً غیر پاسخگو، بر پیکربندی فرهنگ ها، 
فضاه��ای طبیع��ی و ذهنی مختلف و تبدی��ل آنها به 
تك فرهنگی که در خدمت منافع ش��رکت های مدرن 
امروزی است، تأثیر بسیاری داشته است. این آزمایش 
بزرگ، ایدئولوژی جهانی سازی شرکتی و ناسیونالیسم 
اقتصادی را برای متمرکز کردن قدرت، روش��ی که به 
اکوسیستم ها صدمه می زند و حقوق اجتماعات انسانی 
را زیر پا می گذارد، به کار گرفته اس��ت. اگر بخواهیم 
ای��ن گرایش ها را متوقف کنیم، با چالش کاس��تن از 
قدرت اقتصادی جهانی نهادها، مؤسسات، سیستم ها 
و توافق نامه های تجاری و س��رمایه گذاری بین المللی 
جهانی س��ازی ش��رکتی و در نتیجه، افزای��ش آزادی 
جهان اکثریت )سوم( و اجتماعات بومی برای کنترل 
سرنوش��ت خود روبه رو می شویم. در عین حال، ما با 
چالش تغییر شکل مدل توسعه ای که دغدغه رشد را 
دارد و مزاحم جهان اقلیت اس��ت و تهدید فرو کاسته 
شدن تنوع انس��انی و اکولوژیك به یك تك فرهنگ 
مصرف گرا را در خود دارد، مواجه هستیم. این امر به 
توانایی برای درک این واقعیت بستگی دارد، که رشد 
و توسعه، یك چیز نیستند. شیوه های زندگی و صنایع 
بیش از حد مصرفی و بیش از حد توسعه یافته جهان 
اقلیت، به س��رکوب نظامی  و اقتص��ادی نیروی کار و 
اکوسیستم های جهان اکثریت و اجتماعات بومی  وابسته 
بوده اس��ت. اگر تك تك کس��انی که روی این سیاره 
زندگی می کنند، بخواهند از شیوه زندگی ماتریالیستی 
بهره مند ش��وند، ما به 6 سیاره مثل زمین نیاز خواهیم 
داشت تا مواد خام اولیه و ضروری، سیستم های دفن 
زباله ه��ای کاالهای مصرفی، صنعتی و خدمات الزمه 
زندگی، چون آب و هوای سالم را برای همه آنها تأمین 
کنیم. تجزیه و تحلیل های »شورای زمین« � سازمانی 
که بر توصیه های مطرح ش��ده در نشست زمین »ریو« 
در سال 1992 نظارت دارد � نشان می دهد که بشریت 
در کلیت خود با نرخی30 درصد، بیشتر از اندازه ای که 
طبیعت می تواند به طور اساسی خود را بازسازی کند، 
مصرف می کند. سرانه مصرف استرالیا، بیشتر از 5 برابر، 

از این حد تجاوز کرده است. چون ارقامی که مبنای این 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، مربوط به چند س��ال 
قبل هستند، احتماالً وضعیت فعلی از این هم وخیم تر 
است. طبق »گزارش توسعه انسانی« سال 1998 برنامه 
توسعه سازمان ملل، 20 درصد از جمعیت جهان که در 
کشورهای برخوردار از بیشترین میزان درآمد، زندگی 
 می کنند، مس��ئول بالغ بر 50 درص��د از آلودگی های 
دی اکس��ید کرب��ن هس��تند و در مقابل، یك شش��م 
جمعیت جهان که از نظ��ر مالی جزء فقیرترین مردم 
جهان هستند، مسئول 3 درصد این آلودگی ها هستند. 
گرم شدن کره زمین که یکی از پیامدهای این وضعیت 
اس��ت، احتماالً بر کش��ورهایی که از نظر مالی جزو 
فقیرترین کشورها هستند، بیشترین تأثیر را می گذارد. 
مثًا مساحت بنگادش می تواند به دلیل باال آمدن سطح 
 دریا تا 17 درصد کاهش یابد. این گزارش به نرخ های 
هش��دار دهنده جنگل زدایی در برخی از کش��ورهای 
جهان اکثریت اشاره دارد و می گوید که بالغ بر نیمی  از 
چوب و نزدیك به سه چهارم کاغذ حاصله در اثر این 
جنگل زدایی ها، در کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما اگر بهره برداری اجتماعات جهان اکثریت 
از مناب��ع را مورد توجه ق��رار دهیم، وضعیت از آنچه 
که هست نیز وخیم تر می شود. مکانیسم بازاریابی چند 
شرکتی که در سطح جهانی، چند صد میلیارد دالر را در 
هر سال صرف آگهی های تجاری و تبلیغات می کنند، 
دامنه نفوذ خود را به جوانان و طبقات متوسط و مالك 
جهان اکثریت توس��عه داده است. برای مثال، اگر چه 
طبقه متوسط کشور هند ممکن است درصد اندکی از 
کل جمعیت آن را تشکیل بدهد، اما از لحاظ عددی، این 
طبقه، بازار بزرگ جدیدی را برای فروش محصوالت 
و خدماتی که ناسالم و از نظر زیست محیطی ویرانگر 
هس��تند، فراهم آورده اس��ت. از نظر بسیاری از مردم 
جهان اکثریت، تلویزیون و گردشگری فقط نشان دهنده 
این هستند که زندگی در کشورهای صنعتی چه شکل 
و ش��رایطی دارد. تصویر عمده ای که از این پدیده ها 
در ذهن آنها شکل می گیرد، این است که در امریکای 
شمالی یا اروپا، زندگی باشکوه پرزرق و برق و مردم 
آنها ثروتمند هس��تند و فق��ط باید کمی کار کنند. تنها 
هدف تبلیغات شرکتی، جذب مردم به محصوالت و 
خدمات خود نیس��ت. این شرکت ها میلیون ها دالر را 
برای شکل دهی نگرش ها، اعتماد به نفس و عواطف 
مردم هزینه می کنند، تا آنها به مردمی تبدیل ش��وند که 
احتمال خرید توس��ط آنها بیشتر است. این تبلیغات، 
فش��ارهای اجتماعی زیادی را به وج��ود می آورند و 
از سوی مؤسس��اتی که دولت از آنها حمایت می کند 
پش��تیبانی می شوند، تا فرهنگ مصرف زدگی را با این 
شعار که »شما چیزی هستید که می خرید« تثبیت کنند. 
در نتیجه، مردمی که در جهان اکثریت زندگی می کنند، 
از نظر روانی زیر فشار قرار می گیرند تا فرهنگ سنتی 
خود را به عنوان راه »پسرفت« ببینند و راه جدید زندگی 
ک��ردن را که تلویزیون به آنها معرفی و جهانگردان آن 
را مدل سازی کرده اند، نتیجه »پیشرفت« قلمداد کنند. 

کامًا آشکار است که فرهنگ مصرفی به نقاط مختلف 
جهان صادر شده است، تا شرکت های بین المللی قادر 
باش��ند محصوالت خود را ب��ه بازارهای واحد و تك 
فرهنگ جهانی بفروش��ند، به جای آنکه در بازارهایی 
متکث��ر و منحصر به فرد، محصوالت و خدمات خود 
را به هزاران فرهنگ انسانی و گروه بومی گوناگون به 
فروش برسانند. مصرف گرایی به عنوان وسیله ای به کار 
می رود که از طریق آن، جوانان جهان اکثریت می توانند 
به »آزادی« و »رهایی« از ساختارهای اجتماعی سنتی 
خود دس��ت یابند. اقتصادهای متداول، تمرکز قدرت 
در دست شرکت های فراملیتی و سیاست های تجارت 
»آزاد«، فق��ط بر مردم جهان اکثریت تأثیر نمی گذارند. 
در کشورهای صنعتی مثل اس��ترالیا نیز این نیروها با 
همان قدرت دس��ت به دست هم می دهند تا نیازهای 
انس��ان ها به روابط انسانی و تکامل فردی را به نیاز به 
محصوالت و خدمات مصرفی تغییر دهند. سرچشمه ها 
و مکانیسم های پشت فرهنگ مصرفی، در جهان اقلیت 
پیچیده است و ریشه های آن به قبل از انقاب صنعتی 
می رسد؛ ولی با این وجود، شرکت های دنیای مدرن، 
در تاش برای قالب بندی جهان به تصویری از نتیجه 
عمل خود، این مکانیسم ها را به قبضه خود در آورده اند. 
مشکات زیست محیطی محلی و ملی، نابرابری های 
اجتماعی فزاینده، بیگانگی از یکدیگر، کار بیش از حد 
طیفی دیگر از اثرات سوء اقتصاد توسعه یافته است. در 
واقع، اگر چه شاخص های متعارف محدود نظیر تولید 
ناخالص ملی، حاکی از آن هستند که رفاه اقتصادی در 
حال گسترش است؛ اما شاخص های اقتصادی متوازن تر 
همچون »شاخص پیشرفت حقیقی« نشان می دهد که 
هزینه های رشد اقتصادی و رشد مصرف مداوم، منافع 
آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. مصرف بیش از 
حد، جزئی از یك بیماری اعتیادآور اس��ت که برخی 
اوقات »آفلوئنزا« نامیده می ش��ود. در اس��ترالیا بالغ بر 
208 هزار میلیونر وجود دارد که این تعداد، به نسبت 
س��ال 1993، 3 برابر شده است. تمکن مالی، دیگر به 
عنوان یك باشگاه انحصاری سوپر ثروتمندان قلمداد 
نمی ش��ود. هر چه می گذرد، تعداد بیشتری از مردم به 
دنبال پیوس��تن به تعداد روزافزونی هستند که »از نظر 
پولی ثروتمند و از نظر وقت فقیر هستند.« بسیاری از 
مردم در تاش برای پولدار شدن، چیزهای بزرگی را 
در روابط و حیات معنوی خود قربانی می کنند؛ با این 
حال، وقتی به اهداف اولیه خود دست یافتند، احساس 
می کنند که مجبورند باز هم بیش��تر از آن بخواهند. از 
این نظر، س��خن گفتن از توسعه به عنوان روندی که 
می توان از طریق آن به اجتماعات فقیر فرا مرزی کمك 
کرد، مناسبتی ندارد. تمام اجتماعات، الگوهای ثروت و 
فقر خاص خود را دارند و در کشورهای صنعتی، فقر 
ما بیشتر در قلمروهایی چون معنویت از هم گسیخته، 
اجتماع از هم گس��یخته، روابط غیرکارکردی و فقدان 
احساس شور وشوق و خود انگیختگی، خود را نشان 
می دهد. در عین حال، همه ما در اجتماعات مختلف، 
به طرقی مش��ابه و متفاوت، هم ثروتمند هستیم و هم 
فقیر. تفکر توسعه سنتی تأکید دارد که »ما« پاسخ هایی 
برای کمك به »آنها« داریم. موج جدیدتری از این تفکر 
تأکید می کند که ما به منظور کمك به آنها، باید خودمان 
را تغییر دهیم )یعنی مصرف خود را کاهش دهیم(. در 

اینجا گفته شد که تکامل بیشتر تفکر توسعه سنتی، ما 
را ملزم می کند که مصرف بیش از حد خود و تأثیرات 
اجتماعی مص��رف زدگی را به چالش بگیریم تا همه 
بتوانیم خود را از ساختارهای اقتصادی و سیاسی که بر 
ما تسلط دارند، رها کنیم. تغییر دادن الگوهای مصرف 
خ��ود و به چالش کش��یدن س��اختارها و روندهایی 
ک��ه مصرف زدگی را ترویج می کنن��د، بخش هایی از 
زنجیره ای از تغییرات وابس��ته به یکدیگر هستند که 
برای برخورداری از یك جهان عادالنه، متنوع و از نظر 
زیست محیطی پایدار برای تمامی  ما، باید آن را به کار 
گرفت. برای ایجاد یك تفاوت، باید کاهش مصرف را 

تقویت کرد؛ با اقداماتی چون:
� منطق��ه ای ک��ردن دوباره روند ه��ای اقتصادی؛ 
به ترتیبی که س��هم بیش��تری از نیازهای ما از رهگذر 
 تولید محل��ی، تحت کنت��رل اجتماعی ک��ه الزامات 
زیس��ت محیطی منطقه را رعایت می کن��د، برآورده 

شود.
� ایج��اد نهاده��ای جهانی  که قوانی��ن تجاری و 
سرمایه گذاری را در خدمت محیط زیست و حقوق 
انس��انی تدوین کنند و در عین حال، مؤسساتی را که 
همه چیز را به نفع بازار »آزاد« و س��رمایه داری جهانی 
ق��رار می دهن��د، تعطیل، دگرگ��ون یا عمیق��اً دوباره 

 

قانون گذاری کنند.
� دور ک��ردن تغیی��رات سیاس��ی از بنیادگرای��ی 
اقتصادی و بردن آن به س��مت یك اقتصاد جدید که 
نیاز اکوسیستم های کره زمین و ارزش های فرهنگی و 

اجتماعی را تأمین کند.
� عاوه ب��ر این، زندگی همراه با مصرف کمتر 
و پیوند بیشتر با زمین و جامعه، شاید قدرتمندترین 
چی��زی باش��د که م��ا می توانیم ب��رای مطلع کردن 
مردم جهان اکثریت، از خطرات دنبال کردن مس��یر 
مصرفی، انج��ام دهیم. که در جوام��ع مصرف گرا 
زندگ��ی می کنی��م و در آنها میزان مصرف بس��یار 
هنگفت است، این صاحیت را نداریم که بگوییم، 
»دنبال ک��ردن راه ما که مبتنی ب��ر فرهنگ مصرفی 
اس��ت، به نفع ش��ما نیس��ت.« همچنین نمی توانیم 
اجتماعات جهان اکثریت را با گفتن اینکه »شما باید 
ب��ه منظور کمك به غربی ها ب��رای نجات خودمان، 
همین طور که هستید، باقی بمانید«، تحت فشار قرار 
دهیم. اما این واقعیت ها است که مردم و اجتماعات 
در کش��ورهای صنعتی در حال پ��س زدن فرهنگ 
مصرف��ی هس��تند و اقتص��اد جهان��ی آن را ترویج 
می کند. مردمی که در جهان اکثریت زندگی می کنند، 
به اطاعاتی دسترس��ی خواهن��د یافت که از طریق 
تلویزیون هایشان به آنها دسترسی پیدا نمی کنند. با 
پرس��یدن اینکه، آیا آنها نگران تغییراتی که در حال 
رخ دادن در زندگی و جوامع اس��ت هس��تند یا نه، 
می توانی��م از آنها دعوت کنیم که با غرب همکاری 
کنند تا چیزی جدید دوباره خلق شود که با ناموس 
طبیعت و انسان مطابقت داش��ته باشد. می توانیم با 
خودانگیخته بودن و ش��ناخت نشانه هایی حاکی از 
اینکه ما زیر فش��ار و س��رکوب ق��رار داریم و یا به 
الگوهای مصرفی و ش��یوه زندگ��ی جهان اکثریت 
و دوس��تان بومی خ��ود بها نمی دهی��م، می توانیم به 

کشفیات جدیدی درباره خودمان برسیم.

مصرف بيش از حد؛ مشکل همگان
سیل خروشان تبلیغات کاالهای مصرفی در سال های اخیر در کان شهرهای کشورمان دامنه بسیار 
وس��یعی را به خ��ود اختصاص داده و حتی اتوبوس های عمومی، پل های عاب��ر پیاده، زیرگذرها و... 
نیز در امان نمانده اند. در و دیوارهای ش��هر را که نگاه می کنید همه رنگ تبلیغات را می بینید، اگر تا 
دیروز چهره شهر به شیوه ای بود که به شما آرامش می داد و تمامی خیابان ها و ساختمان هایش شکل 
یکنواخت، متعادل و زیبا داشت، امروز در و دیوارهای شهر را تبلیغات فراگرفته و زیبایی خیابان ها و 

خانه ها در پشت پرده پاکاردهای تبلیغاتی کامًا محو شده است...
- کیفیت فدای کمیت

ام��روز با این واقعیت انکارناپذیر روبه رو هس��تیم که کیفی��ت کاالهای مصرفی در هجوم تبلیغات 
کاذب شرکت ها، فدای کمیت شده است. از یك طرف بسیاری از کاالهای وارداتی به کشورمان- که 
معموالً تولیدی از کش��ورهای چین و کره هس��تند- با نازلترین کیفیت وارد کشور می شوند، از طرف 
دیگر هم، همین تبلیغات کاذب مردم را در انتخاب کاالی مرغوب موردپسندش��ان س��ردرگم می کند. 
یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه به آشفته بازار گوشی های ساخت چین و کره اشاره می کند و 
می گوید: »تبلیغات این ش��رکت ها بسیار وسیع است اما در مقایسه با حجم تبلیغات، کاالهای مذکور 
کیفیت الزم را ندارند، مثًا یك ش��رکت معتبر تولید گوش��ی تلفن همراه که تبلیغات بسیار گسترده ای 
برای فروش بیش��تر به راه انداخته، به همان اندازه که تبلیغاتش وسیع است، کاالی تولیدی اش کیفیت 

ندارد.«
- هجوم تبلیغات کاالهای مصرفی در ایران

تبلیغات به گونه ای اس��ت که هدایت و 
کنترل نیازها و خواس��ته های افکار عمومی 
را در دس��ت خ��ود دارند و اگ��ر نظارتی بر 
ش��یوه های تبلیغ��ی برخ��ی ش��رکت های 
تولیدی صورت نگیرد، چه بس��ا سلیقه های 
مردم را همین تبلیغ��ات کاذب به ناکجاآباد 
بکش��انند! امروزه بسیاری از مردم کشورمان 
از اجن��اس خری��داری ش��ده مصرف��ی که 
تبلیغات گسترده ای را پشت سر خود دارند، 
رضای��ت چندانی ندارند. اما ش��رکت های 
تولی��دی و واردکنن��دگان چنی��ن کاالهای 
نامرغوبی از محصول خود کامًا احس��اس 
رضایت می کنند! یکی از کارشناسان مسائل 

اجتماعی در این مورد می گوید: »بسیاری از شرکت های تولیدی داخلی و شرکت هایی که به واردات 
کاالهای خارجی می پردازند به فکر س��ود بیش��تر هستند تا کیفیت محصول، از همین رو مردم باید به 
این نکته توجه کنند که هر کاالیی باید از مرغوبیت و اس��تانداردهای الزم برخوردار باش��د و هیچگاه 
تبلیغات بازگوکننده مرغوبیت واقعی اجناس نیس��ت.« این کارش��ناس مس��ائل اجتماعی رواج مصرف 
زدگ��ی را به زی��ان جامعه می داند و می گوید: مصرف زدگی به تجمل گرایی دامن می زند و س��بب 
 گسترش زرق و برق های کاذب در زندگی می شود، امروز اگر دقت کرده باشید بسیاری از خانواده ها 
تح��ت تأثی��ر تبلیغات کاذب، خود را گرفت��ار تجمل گرایی های افراطی کرده ان��د و به خرید کاالهایی 
می پردازن��د که چندان به آنها نیازی ندارند، ادامه و گس��ترش این روند، جامعه ما را به بیماری مصرف 
زدگ��ی گرفتار خواهد کرد که خود مصرف زدگی تبعات و زیرش��اخه های وس��یعتری از جمله تجمل 
گرایی، ایجاد ش��کاف طبقاتی و چش��م و هم چشمی را شامل می ش��ود. وی در ادامه می گوید: تجمل 
گرایی س��بب می ش��ود تا فرهنگ مادیت جایگزین معنویت نبود، یعنی در دنیای تجمل گرایی آن چنان 
که انس��ان به وجود وسایل غیرضروری و تجملی زندگی در این جهان بها و اعتبار می دهد، نیمی از آن 
را به فکر معنویت نیس��ت و اصوالً در چنین دنیایی همه چیز تجملی اس��ت و از عمق و معنای خاصی 
برخوردار نیست. یك کارشناس امور فرهنگی نیز معتقد است که باید تبلیغات کاالهای مصرفی نظام مند 

و به شیوه ای هدایت شوند تا به جامعه آسیبی وارد نشود. 
وی خاطرنشان کرد: گویا در جامعه کنونی ما، تبلیغات کاالهای موجود از هیچ قاعده و قانونی تبعیت 
نمی کند و هر شرکتی با شگردهایی خاص به فریب مردم می پردازد، این در حالی است که تبلیغات نباید 

آدرس غلطی برای مخاطب و وسیله ای برای فریب مشتری باشد.«

وسیله ای برای فریب!
اشاره

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/24

شماره: 890081 ک 118
چون خانم اعظم مسجدی اصفهانی شکایتی علیه آقای قنبر عامری نیامری فرزند 
نورمحمد مطرح نموده اند که پرونده آن به کاسه 890081 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 89/04/06 ساعت 09/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان و متواری میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یك 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 ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
1151/ م الف

مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

تاریخ: 89/1/24
شماره: 881412 ح/ 14

کالسه پرونده: 881412 ح/ 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/4/7 ساعت 11 صبح

خواهان: مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان سرپرستی استان اصفهان
خواندگان: 1- مریم عائی فرزند ابراهیم

2- مصطفی احمدی فرزند محمد
خواسته:

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
14 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً اباغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
1181/ م الف

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت دادرس��ی به علی اصغر حاتمی داران��ی فرزند ابراهیم موضوع 
دادخواست مؤسس��ه مالی و اعتباری قوامین مبنی بر مطالبه وجه یك فقره چك 
که تحت کاس��ه 1125/88 ح / 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست اباغ بوسیله نشر 
آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یك نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد 
که در تاریخ 89/4/8 س��اعت 8/30 صبح جهت رس��یدگی در ش��عبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیاباً رس��یدگی و رأی مقتضی صادر 

خواهد نمود.
1126/ م الف

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم ش��هناز ادیبی سده فرزند تقی بنش��انی اصفهان دادخواستی بخواسته طاق 
بطرفیت آقای مسعود خراجی فرزند عبداهلل تقدیم که به این شعبه ارجاع و بشماره 

بایگان��ی 122/89 ح/21 و ش��ماره کاس��ه 8909980352100119 ح/ 21 ثبت 
گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعام نموده است. براساس دادخواست 
خواهان و حس��ب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
یك نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت 
می شود که برای روز 89/4/16 ساعت 10:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 21 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت 
نیز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده تلقی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
1124/ م الف

مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای داود محمدی فرزند فرامرز شکایتی علیه آقای علیرضا شاهپوری مبنی 
بر س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 890048 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 89/4/29 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 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 شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
1165/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی اباغ مفاد اجرائیه در کاسه پرونده 998/88 ح/ 9 محکوم له یداله بیگدلی 
فرزند حاجتعلی به نشانی اصفهان، خیابان زینبیه- خیابان دکتر مفتح- کوچه نور 
پاک 6 محکوم علیه کارفرما ش��رکت طلوع سبز صحرا آقای محسن کاغذچی- 
مجهول المکان به موجب دادنامه ش��ماره 402/2 م��ورخ 88/8/2 اداره کل کار و 
امور اجتماعی اصفهان محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ده میلیون و 
دویست و چهل و یك هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ریال در حق محکوم له 
بعاوه پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال بابت حق االجراء- مفاد اجرائیه مس��تنداً به 
ماده 9 قانون اجرای احکام یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
درج و نشر می گردد که محکوم علیه مجهول المکان در فرجه قانونی ضمن اعام 

آدرس از حق قانونی خود استفاده نماید.
1125/ م الف

اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت دادرسی به غامرضا آقابابایی فرزند حسین موضوع دادخواست 
مؤسسه مالی و اعتباری قوامین مبنی بر مطالبه وجه یك فقره چك که تحت کاسه 
1123/88 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست اباغ بوسیله نشر آگهی شده است 
ک��ه مراتب طب��ق ماده 73 برای یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده اباغ می شود که در تاریخ 
89/4/9 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا 

عدم معرفی وکیل دادگاه غیاباً رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
1142/ م الف

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/25

شماره: 881007 ک 111
در خصوص اتهامات آقای اس��ماعیل ایتوک فرزند یحیی مبنی بر تمرد نس��بت 
به مأمورین، مش��ارکت در ای��راد صدمه بدنی و معاونت در کی��ف قاپی و اتهام 
آق��ای مصطفی ش��فیعی مبنی بر معاونت در کیف قاپی که پرونده آن به کاس��ه 
881007 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 
89/04/22 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده، نظر باینکه متهمان فوق الذکر مجهول 
المکان میباش��ند، لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یك 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از متهمان مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
1157/ م الف

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201610
شماره پرونده: 8809980362100686

شماره بایگانی شعبه: 880988
تاریخ تنظیم: 1388/12/12

شاکی: خانم محبوبه شکیلی به نشانی خ مدرس جدید روبروی مدرسه نم نبات 
کوچه امیر پاک 21

متهم: آقای حسن زارعی به نشانی مجهول المکان
اتهام ها: 1. توهین 2. ضرب و جرح عمدی 3. ترک انفاق

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
اتهام حسن زارعی فرزند اصغر دایر بر ترک انفاق- ایراد ضرب عمدی و فحاشی 
نسبت به همسرش موضوع شکایت محبوبه شکیلی از توجه به محتویات پرونده 
ش��کایت ش��اکی گواهی پزش��کی قانونی، عدم حضور متهم در دادگاه و دادسرا 
وکیفرخواست صادره علیه وی اتهام محرز است لذا دادگاه باستناد ماده 217 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری و 484 و 608 و 642 قانون مجازات اس��امی نامبرده را از 
بابت ایراد ضرب عمدی به پرداخت 10/5 دینار بابت کبودی بازو و ساعد راست 
و بازو ساعد چپ و ساق راست در حق شاکی و پرداخت پانصدهزار ریال جزای 
نقدی از بابت فحاش��ی و تحمل یکصدروز حبس تعزی��ری از بابت ترک انفاق 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه است.
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره 123
1178/ م الف

نجف پور- رئیس 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

تاریخ: 89/1/24
شماره: 881413 ح/ 14

کالسه پرونده: 881413 ح/ 14
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/4/7 ساعت 9/30 صبح

خواهان: مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان سرپرستی استان اصفهان
خواندگان: 1- مژگان صادقی فرزند مرتضی

2- سیدحسین زاهدی یکتا فرزند حسن
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارده حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 

المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده قبل از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً اباغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
1180/ م الف

مرتضوی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/2/13
شماره: 205/89 ش/ 8

در خصوص پرونده کاسه 205/89 ش/ 8 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه ضرر و زیان ناش��ی از تأخیر و دیرکرد روزان��ه از زمان صدور چك ها تا 
زمان وصول آنها به طرفیت علی صوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 89/4/16 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
2116/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/2/15
شماره: 187/89

در خصوص پرونده کاس��ه 187/89 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی مبنی بر 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از وجه یك فقره چك و سایر خسارات دادرسی 
به طرفیت امیرمنصور منصوریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 89/3/17 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
2115/ م الف

مدیر دفتر 7 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/2/15
شماره: 111/89

در خصوص پرونده کاسه 111/89 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ناشی از صدور چك )دو فقره( به طرفیت امیرمنصور 
منصوریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/3/24 ساعت 
3 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
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جوان و خانواده

سپیده نصر اصفهانی
وقتی حرف از عشق می شه، خیلی وقتا آدم 
نمی تونه هیچ منطقی رو قبول کنه، ولی وقتی 
پرده های لطافت عشق کنار می ره و حقیقت 
مجال ظهور پیدا می کنه، اونوق��ت... رویا 20 
ساله همونطور که لبخند تلخی روی لب داره 
اشتباهش رو اینطور به تصویر می کشه: وقتی 
احساس کردم دوستش دارم دیگه هیچ حرفی 
برام مهم نبود. هیچوقت حتی حاضر نشدم به 
حرفها و نصیحت های بقیه فکر کنم تا شاید 

متوجه بشم بعضی حرفا به حقیقت نزدیکه.
همسایمون بود و دیوار به دیوار. اتاقش مثل 
من طبقه دوم ساختمان و چسبیده به خونه ما 
بود. ش��ب تا چراغ اتاقش خاموش نمی شد، 
خوابم نمی ب��رد و روزا تا نمی دیدمش که از 
خونه می ره بیرون از خونمون دل نمی کندم که 
برم مدرسه! یادمه دوستام اونایی که ماجرای منو 
می دونستن همش بهم می خندیدن و می گفتن 
تو دیوونه ای آخه آدم چطور می تونه وقتی با 
طرف حرفی نزده و نظرش��و در مورد خودش 
نمی دونه و از احساس او باخبر نیست، عاشق 
یکی بشه و اینطور لیلی وار دوستش بداره؟ اما 
من با اینکه می دونستم حرفشون بی ربط هم 
نیس��ت، زیر بار نمی رفتم. گاهی وقتا که توی 
تنهایی خودم فرو می رفتم به همه چیز ش��ك 
می کردم و حتی عاقه خودم رو هم می بردم 
زیر سؤال... می ترس��یدم از اینکه مبادا حرف 
دوس��تام درست از آب دربیاد و من دل به هیچ 
و پوچ بسته باشم. با این حال از فردا صبحش 
بازم نمی تونستم چشم ازش بردارم... این ماجرا 
اونقدر ادامه پیدا کرد تا به افت تحصیلی من منجر 
شد و می تونم بگم تقریباً آبروم توی مدرسه بین 

همه بچه ها رفت، چرا که ماجرای من دهن به 
دهن گشته بود و حاال دیگه همه از دلیل نمرات 
خراب من آگاه بودن یه مدت س��عی کردم به 
روی خودم نیارم و وانمود کنم چیزی که همه 
وقتی منو می بینن در گوش هم پچ پچ می کنن 
صحت نداره، ولی نتونس��تم زیاد دووم بیارم و 
باالخره اونقدر فش��ار بهم وارد شد که یه روز 
وس��ط کاس درس و درست به وقت درس 
دادن معلم زدم زیر گریه. همه از رفتارم تعجب 
کرده بودن از گریه من به دنبال ماجراهایی که 
ازم شنیده بودن سوژه می ساختن... یادمه همون 
روز بود که دوستم بهم پیشنهاد داد موضوع رو 
را با خود اون پسر درمیون بزارم و خودمواز فکر 
و خیال راحت کنم. بهم گفت: حداقل ببین این 
همه زجری که به خاطرش داری تحمل می کنی 
درسته یا نه... ببین اصاً اونم تو رو دوست داره 
یا اصاً به فکر این حرفا نیست. اول قبول نکردم 
ولی وقتی خوب با خودم خلوت کردم به این 
نتیجه رسیدم که بهترین راه همینه. به هیچ عنوان 
راضی نبودم خودم این کارو بکنم. واسه همین 
از دوستم خواستم باهاش صحبت کنه و جریان 
رو واسش توضیح بده و نظرش رو بپرسه و اون 
ه��م این کارو کرد... وقتی روز بعد با هم رو به 
رو شدیم و دوستم با یه لبخند تلخ بهم گفت: که 
اون پسر تو رو عین خواهر دوست داره و برات 
احترام قائله و نه به هیچ منظور دیگه ای، انگار 
زمین دهن باز کرد و من رفتم توش. تصورشم 
برام غیرممکن بود... همیشه توی رویاهام فکر 
می کردم اون پس��ر هم به من عاقه داره و من 
براش مهمم. ولی حرف دوس��تم همه چیز رو 
خراب کرد و من مون��دم و رویای محالی که 

واسه خودم ساخته بودم.

معصومه شهباز
چهارده س��ال از ازدواج ساناز گذشته، 
چهارس��ال پیش تا مرز ط��اق پیش رفته 
 ام��ا به خاطر دختر نه س��اله و پس��ر چهار
س��اله اش ای��ن تصمی��م به ق��ول خودش 
»اساسی« را عملی نکرده است. او می گوید: 
نمی توانس��ته درست به ش��وهر در روابط 
زناش��ویی اش بپردازد؛ سرگرمی اش خانه 
و خانه داری ب��وده و اصًا زوایای اهمیت 
روابط زناشویی برایش روشن نبوده است.

آن طور که س��اناز می گوید: شوهرش 
تقریباً پنج س��ال پیش با زن دیگری آش��نا 
شده و عاقبت هم با او ازدواج کرده است، 
ازدواجی که زندگی ساناز و بچه هایش را 
به هم ریخت. او نداش��تن آگاهی کافی در 
مورد مسائل جنس��ی را دلیل بدبختی خود 
می دان��د. پری زن دیگری اس��ت با همان 
جنس مش��کل س��اناز. زندگی زناشویی او 
با ش��وهرش به خاطر ع��دم آگاهی پری از 
روابط جنس��ی صحیح و ش��رم و حیای او 
دچار بحران شده، از سوی دیگر همسرش 
ب��ه انحرافات جنس��ی کش��یده ش��ده، او 
 خ��ود را مقصر می داند ام��ا در عین حال 
می گوی��د: کار از کار گذش��ته اس��ت. در 
ابتدای صحبت پری از بیان مشکلش واهمه 
داشت، گویا صحبت کردن از مسائل جنسی 
حتی برای مشاور، برایش امری ناشایست و 

به دور از شرم و حیا است.
اما پریسا چه می گوید؟! او هم از گفتن 
دلیل طاقش سرباز می زند و نداشتن تفاهم 
فکری را دلیل جدایی از همسرش می داند 
اما سرانجام مشکل را عنوان می کند. خوب 
که در الیه الیه های گفته های پریسا باریك 
می شویم می بینیم حاکم بودن رابطه سرد 
و خش��ك عاطفی میان پریس��ا و شوهرش 
ریش��ه در نبود عاقه همس��ر پریسا نسبت 

به او دارد.
اما خوب است آن روی سکه خلقت را 
هم ببینیم. بهرام دانشجو است. او اطاعات 
جنسی را از دوس��تانش در مدرسه و یا در 
فیلم ها یاد گرفته اس��ت. قطع��اً اطاعات 
دریافت��ی به��رام از همس��االنش و ی��ا در 
فیلم ه��ای غیراخاق��ی که ب��ه راحتی در 
اختی��ار جوانان از طریق ماهواره و اینترنت 
قرار می گیرد اطاعات درست و به جایی 
نخواهد بود. به��رام ازدواج خواهد کرد اما 
آی��ا اطاعات دریافتی او در مورد مس��ائل 
جنس��ی با حقیقت منطبق است؟! آیا رابطه 

زناشویی او را دچار بحران نخواهد کرد؟!
سیاوش راننده مینی بوس است و نیما 
مهن��دس مکانی��ك. آنها هم دچ��ار بحران 
هس��تند. نبود اطاعات صحیح و کافی در 
این مورد تبعات زیادی را در زندگی آنها به 

همراه داشته است. 
نیما مردی تنوع طلب شده که همسرش 
قادر به پاسخ دادن به خواسته های او نیست. 
آیا خاء جنس��ی او ریشه در عدم عاقه او 
به همسرش ندارد و یا نه، همسرش نسبت 
به رابطه بی توجهی کرده؟ چند عامل در به 
وجود آمدن انحراف جنسی نیما همپوشانی 

کرده است؟
و ام��ا س��عید، او هم از جمل��ه افرادی 
اس��ت که ب��ه گون��ه ای قربان��ی ناآگاهی 
همس��رش ناهید شده است و ناهید همسر 
س��عید اس��ت، او ه��م قربان��ی ناآگاهی و 
تربیت جنسی ناکافی شده. هر دو تحصیل 
کرده هس��تند، اما رواب��ط عاطفی را قربانی 

تحصیات کرده اند. 
س��عید می گوید: زمانی برای پرداختن 
به احساس��ات و عواطف نداریم. همس��رم 
مجالی ب��رای تفری��ح حت��ی میهمانی هم 
ن��دارد. زندگی م��ا فقط درس ش��ده، من 
ش��ادابی گذش��ته را ندارم. با او برای رشد 
تحصیاتش همراهی می کنم اصًا یکی از 
معیاره��ای من برای ازدواج تحصیات باال 
بود اما انگار اش��تباه کردم. ما بچه دار نمی 
ش��ویم چون روابط ما به دلی��ل نبود درک 
درس��ت از فکر و روحی��ات یکدیگر و در 
نتیجه عدم احس��اس فضای دوستی و مهر 

افت کرده است.
در بررس��ی زندگی خانواده های دچار 
بحران طاق و یا تزلزل، ش��اهد ریشه های 
جنس��ی این بحران ها خواهی��م بود. امثال 
ساناز، سعید، نیما و همسرانشان بسیار زیاد 
هستند. شما آنها را نمی بینیم. آماری از آنها 
در دس��ت نیست. دالیل بحران زندگی آنها 
مخف��ی مانده. در فرهن��گ جامعه ما هنوز 
مسائل جنسی خط قرمز محسوب می شوند 
و پرداخت��ن به معضات و مش��کات آن 
امری دشوار است اما غیر ممکن هم به نظر 

نمی رسد.
ب��ه اعتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان، 
ناآگاهی از مسائل جنسی به عنوان یکی از 
عوامل بح��ران در خانواده ها به دلیل نگاه 
فرهنگی است که این امر خود در گم شدن 
آمار و اطاعات در اینباره س��هم به سزایی 
داشته و راه بدون رفت از بحران های ناشی 

از آن را به تعویق انداخته است.
روابط جنس��ی بس��یاری از همس��ران 
جامعه ما به دلیل عدم اطاع و آگاهی کافی 
از مس��ائل و به دلیل ش��رم و حیای آنان از 
بیان مش��کات جنسی ش��ان خصوصاً در 
زنان دچار بحران شده و این موضوع بنیان 
خانواده را تهدید کرده است. در خانواده ای 
که دچار بحران و تشنج است، قطعاً تربیت 
فرزن��دان ناموفق بوده و زمین��ه انحرافات 

اخاقی آنان فراهم خواهد شد. 
اما همه اینها تنها یك چشمه از تبعات 
عدم توجه به سامت جنسی جامعه است. 
افس��ردگی و کاهش ش��ادابی و سرزندگی 
افراد و در نتیجه تهدید جس��م سالم و عدم 
تحقق ش��عار »فکر س��الم در جسم سالم«، 
افزای��ش رخ��وت در محی��ط کار و... همه 
و همه در رک��ود ابعاد مختلف یك جامعه 

بی تأثیر نخواهد بود.
محمد یعقوبی یك روانشناس بالینی در 
اصفهان معتقد است ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی جامعه به دانه های یك 

زنجیر هستند. 
او می گوی��د: اگر هر کدام از دانه های 

زنجیر درست پرداخته نش��وند، روی بقیه 
دانه های زنجیر اثر سوء خواهد گذاشت.

وی رعایت اخاق در جامعه را همراه 
با نظ��ارت بیرون��ی و درون��ی می داند و 
می افزاید: نظ��ارت بیرونی اعم از والدین، 
پلیس، قوه قضاییه و نظارت درونی اعم از 
مکاتب فلسفی، اخاقی، رسانه ها و تعلیم 
و تربیت اس��ت کار این ن��وع نظارت این 
اس��ت که نظارت بیرونی را درونی کند که 
متأسفانه در جامعه تعلیم و تربیت و آگاهی 
رسانی یا همان نظارت درونی تقویت نشده 
و این خود ضربه س��نگینی به جامعه وارد 

ساخته است.
تعامات جنسی به نوبه خود به عوامل 
متع��ددی از جمله مهر و عاطفه و اعتماد به 
نفس کافی، بستگی دارد که هر کدام از این 
عوامل در صورت آس��یب دیدن می توانند 

موجب اشکال شوند.
مهمترین  معتقد هس��تند  کارشناس��ان 
عوامل اختاالت جنس��ی دالیل پزش��کی، 
اس��ترس های  اضط��راب،  افس��ردگ��ی، 
درونی، مشکات خانوادگی، اعتیاد و عدم 
هماهنگی بین زوجین، بیماری های جسمی 
و روان��ی، عدم آگاهی از کم و کیف روابط 
جنسی س��الم، دیدگاه منفی در مورد رابطه 

جنسی و تجربیات جنسی ناموفق است.
اما پر رنگ ترین و مس��أله س��ازترین 
عاملی که س��بب مختل شدن رابطه جنسی 
در زندگی مش��ترک زوجین می شود عدم 
آگاه��ی کافی افراد جامع��ه از نوع صحیح 

رابطه است. 
از این منظر پرداختن به آموزش صحیح 

آن الزم به نظر می رسد.
دکتر احم��دی مدیر مرکز ب��اروری و 
ناب��اروری اصفهان معتقد اس��ت، مس��ائل 
جنس��ی باید از سطح راهنمایی و دبیرستان 
توس��ط مش��اوران متخصص به دختران و 
پسران آموزش داده شود تا از آموزش های 

غلط جلوگیری شود. 
وی تصریح کرد: بیش��ترین اختاالت 
جنسی به دلیل عدم آموزش مسائل جنسی 
است بسیاری از این اختاالت قابل درمان 
است و بهتر اس��ت زنان و مردان تا قبل از 
اینکه این مسائل به کشمکشهای خانوادگی 
تبدیل نش��ده به متخصصان و مشاوران امر 

مراجعه کنند.
دکتر احم��دی ضمن اب��راز نگرانی از 
عدم بیان مسائل جنسی در جامعه، آموزش 
این مس��ائل در کلینیك های مشاوره ای را 
راه حل مش��کل موج��ود می داند و اظهار 
می کند: به علت مس��ائل اجتماعی و شرم 
و حیای��ی ک��ه همس��ران دارند مس��ائل و 
مشکات جنسی کتمان می شود و این امر 
حل مشکات جنسی و در نتیجه عواقب آن 

بر خانواده را مشکل می کند.
پی��رو گفته ای��ن متخص��ص آموزش 
جنس��ی، آگاهی عمومی را ب��اال برده و در 
نتیجه نگاه غلط فرهنگی این مورد برطرف 
و افراد بدون خجالت مش��کات جنس��ی 
خود را با مشاوران مجرب مطرح می کنند. 
در ح��ال حاض��ر در کن��ار کلینیك ه��ای 
مشاوره ای به رفتارشناسی جنسی پرداخته 
می شود، اما بسیاری از بسته ها و داروهای 
تجویز ش��ده از برخی از این کلینیك های 
درمان��ی مورد تأیید پزش��کان متخصص و 

داروسازان نیست.
با این اوصاف لزوم ایجاد و گس��ترش 
کلینیك های م��ورد تأیید بهداش��ت بیش 
از پی��ش احس��اس می ش��ود که ای��ن امر 
توجه کافی مس��ئوالن مربوطه را در درجه 
اول ب��ه اهمی��ت آموزش صحیح مس��ائل 
جنس��ی از س��ن مورد تأیید مشاوران امر و 
ثانی��اً پرداختن به مس��ائل و مش��کات آن 

 

می طلبد.   

احساسی که شما دارید ناامیدی است. شاید 
گاه��ی با کمی ناراحتی و عصبانیت نیز همراه 
باشد. به ش��دت بر روی اهداف و پروژه های 
خ��ود کار می کنید، اما راه به جایی نمی برید و 
اصاً دلیل��ش را هم نمی دانید. تنها چیزی که 
می دانید این است که ناامید هستید و بدون توجه 
به این مطلب که تا چه اندازه به سختی تاش 
می کنید، به هیچ جایی نمی رسید. انگار که آب 
در هاون می کوبید و تنها حسی که به شما دست 
می دهد چیزی نیس��ت جز ناامیدی. تمام این 
نکات به نظرتان آشنا می آید، اینطور نیست؟ 
اینجا دقیقاً همان جایی است که همه می گویند: 
من کم آوردم و دست از کار می کشند. قبل از 
اینکه به چنین بن بستی برخورد کنید، در این 
مقاله 8 راه غلبه بر ناامیدی را به ش��ما معرفی 

می کنیم:
1- از خود سؤال کنید: چه کاری در این 
شرایط جواب می دهد؟ حتی زمانی که احساس 
می کنید هیچ کاری از دس��تتان برنمی آید، به 
دقت فکر کنید و مطمئناً یك راه پیدا می کنید 
که به ش��ما کمك کند. خ��وب همین امر هم 
جای خوشحالی دارد. حال چگونه می توانید 
آن را به کار بندید و ارتقا دهید؟ با مطرح کردن 
این سؤال خودتان را از دایره منفی گرایی هایی 
نظیر »واقعاً ناامید کننده« است، نجات داده اید و 
می توانید بر روی نکات مثبت تمرکز کنید. به 
این طریق ش��ما راهی را پیدا کرده اید که شما 
را به نتیجه می رس��اند و راهی را به شما نشان 
می دهد که بتوانید از ناامیدی ها نجات پیدا کنید. 
در این میان فرایند تمرکز بر روی پیشرفت ها 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. تا آن جایی 
که می توانید از پرسیدن سؤال چرا چنین اتفاقی 
افتاد؟ پرهیز کنید، چرا که پرسیدن این سؤال شما 
را در گذشته نگه می دارد و جلوی پیشرفتتان را 

می گیرد.
2- رکورد کارهای خود را ثبت کنید: هر 
کاری را که با موفقیت انجام می دهید، یادداشت 
کنید. اگر این کار را به صورت ماهانه انجام دهید 
آن وقت می توانید دریابید که در طول یك ماه تا 
چه حد پیشرفت کرده اید. اگر هم دیدید که در 
لیست شما موارد زیادی نوشته نشده اند، متوجه 
می شوید که بیش از آنکه کار کنید، وقت گذرانی 
می کنید. باید به جایی برسید که لیستتان از موارد 
مختلف پر شود تا بتوانید پیشرفت کنید. با تهیه  
لیست، هم چنین می توانید به راحتی تشخیص 
دهید که در کدام زمینه ها مؤثرتر عمل کرده اید و 
در کدام قسمت ها کمی ضعیف بوده اید و نیاز به 

تاش بیش تری دارید.
3- بر روی عملی کردن آرزوهای خود 
تمرکز کنید: هدف اصلیتان را در ذهن خود 
تجس��م کنید. نتیجه مورد عاقه تان چیست؟ 
سعی کنید تا آن جایی که می توانید از پرسیدن 
سؤال »چرا چنین اتفاقی افتاد؟« پرهیز کنید، این 
سؤال هیچ گونه راه حلی برای حل مشکل، به 
شما معرفی نمی کند. چیزی که باید به آن توجه 
داشته باشید دو سؤال زیر است: این بار انتظار 
دارید که چ��ه اتفاق متفاوتی روی دهد؟ برای 

رسیدن به آن نقطه چه کاری باید انجام دهید؟
4- هیاهو را کنار بگذارید و ساده سازی 
را رواج دهید: زمانی که برای حل مشکلی در 
حال تاش هستید، ممکن است آنقدر درگیر 
یافتن راه حل شوید که ناخواسته کارهای جانبی 
بسیار زیادی را به آن اضافه کنید و خودتان هم 
تصور کنید که ممکن است این موارد به شما 
کمك کنند. س��ایت های اینترنتی پر است از 
تبلیغاتی نظیر راه های س��اده برای راه اندازی و 
اداره وب س��ایت، راه های آسان کسب درآمد 
و... باید بدانید که حتی خواندن آنها هم ممکن 
است وقت شما را تلف کند. آنها هیچ اهمیتی به 
موفقیت و یا شکست شما نمی دهند. اگر آینده 
نگر باشید، می توانید به خوبی پیش بینی کنید 

ک��ه اگر برای چند ماه بر روی کار فعلی خود 
تمرکز کنید، آن وقت از تمام این پیشنهادهای 
جورواجور منفعت بیش��تری عایدتان خواهد 
ش��د. ببینید چه چیزی در زندگی تان اولویت 
دارد و ابت��دا همان را انج��ام دهید. هر کاری 
که وقت و هزینه ش��ما را تلف می کند و هیچ 
حاصلی در بر ندارد، باید از برنامه زندگی  شما 

حذف شود.
5- راه حل های چند جانبه: شما همیشه 
چند حق انتخاب متف��اوت دارید. فقط کافی 
اس��ت بر روی راه های مختلف تمرکز کرده و 
آنها را در ذهن تجسم کنید. به خودتان بگویید 
که من باید به عنوان مثال چند راه حل مختلف 
برای فائق آمدن بر مشکل فعلی خودم پیدا کنم. 
تنها دانس��تن این مطلب که شما راه حل های 
متفاوتی پیش رو دارید، به شما کمك می کند که 
احساس بهتری پیدا کنید. برطبق لیستی که تهیه 
کرده اید، انتخاب های متفاوت انجام دهید و کار 

خود را روی برنامه دنبال کنید.
ــید: شما زمانی که به  6- اهل عمل باش
ناامیدی می رسید، معموالً شور و اشتیاق اولیه 
خود را از دست می دهید و دیگر حتی تمایلی 
نداری��د که به موضوع موردنظر فکر کنید. در 
یك چنین زمانی به دنبال این هس��تید که هر 
طور ش��ده از کار اصلی طف��ره بروید؛ اما اگر 
اهداف از پیش تعیین ش��ده را داشته باشید و 
مسیر مناسبی را برای خود انتخاب کرده  باشید، 
گذر از این دست اندازهای کوچك نباید شما 
را خسته و ناراحت کند. توماس ادیسون گفته 
 است بسیاری از افراد شکست خورده کسانی 
هستند که متوجه نبوده اند تا چه اندازه به اهداف 
خود نزدیك شده اند. مسأله دیگری که ممکن 
است اتفاق بیفتد این است که نگرانی یکی از 
بدترین راه های اتاف انرژی است. اهل عمل 
باشید. زمانی که به سمت جلو حرکت کنید، 
آن وقت متوجه می شوید که دیگر دلیلی برای 

نگرانی های شما وجود ندارد.
ــم نتیجه مثبت: بهتر اس��ت  7- تجس
بیش تر وقتی را که می خواهید صرف نگرانی، 
ترس و منفی بافی کنید، صرف مثبت اندیشی 
کنی��د. خودت��ان را ببینی��د که ب��ه آرزوها و 
اهداف تان می رس��ید. خودتان را تصور کنید 
که به آرزوهای تان رس��یده اید، چه احساسی 
داری��د؟ چه می گویید؟ بر روی این کار وقت 
بگذارید؛ این امر به شما امید می دهد تا راه خود 

را ادامه دهید.
ــت باقی بمانید: معم��والً موارد  8- مثب
مختلف به آن اندازه ای که آنها را در ابتدای کار 
می بینید بد نیستند. گاهی اوقات چیزها بدتر از 
آنچه هستند به نظر می رسند، تنها به این دلیل 
که ما خودمان خس��ته هستیم و از نظر ذهنی 
آمادگی نداریم. کمی استراحت و نگه داشتن 
حس شوخ طبعی می تواند به شما کمك کند. 
اینگونه احساس ها به سرعت از میان می روند و 
شما مجدداً به حالت عادی باز می گردید. یك 
ذهن باز خیلی راحت تر می تواند راه حل های 
متفاوت را پیدا کند و آنها را به کار ببندد تا یك 
ذهن کس��ل و خسته. یك ذهن ناامید به همه 
چیز این طور نگاه می کند: »فایده اش چیست؟« 
یك ذهن بسته نمی تواند راه حل های ممکن 
را بررسی کند و آنها را تشخیص دهد. مثبت 
باقی بمانی��د. به هر حال باید هم چنان بدانید 
که گزینه های مختلف چه هس��تند و برطبق 
برنامه هر یك را امتحان کنید. هدف شما این 
است که راه حل مناسب را انتخاب کنید، تمام 
حواس خود را روی آن متمرکز کنید، و سپس 
عکس العمل مناسب نشان دهید. با استفاده از 
این روش ها پ��س از مدتی درک می کنید که 
موقعیت های بی شماری پیش روی  شما قرار 
دارند و متوجه می شوید که چگونه می توانید از 

آنها به نفع خود استفاده کنید.

آگلونمارویای محال 

پودینگ سیب زمینی 

5 دلیل خوب براي آنکه 
خودتان به فرزندتان شیر دهید احتمال تولد نوزادان چاق از مادران فعال کمتر است

اضافه وزن، چاقي و سیگار از علل مهم سقط جنین است

بحران روابط زناشویی

خانــواده بر لــبه پرتــگاه
گلخند جاده خاکی

آنچه شما می خواهید!

گیاه بس��یار زیبایی است با برگ های 
ابلق، از خانواده آراس��ه. س��اقه ها کوتاه و 
برگ های بیرون آم��ده از غاف، نیزه ای 
ش��کل و خم ش��ده به طرف پایین با طول 
12 تا 15 سانتیمتر )که گاه تا 20 سانتیمتر 
نیز می رس��ند(؛ مقاومت خوب��ی در برابر 
س��اقه و خش��کی دارد. آگلونما در حدود 
40 گون��ه گیاه علفی در هند و مالزی دارد 
که برخی از آنها به خاطر داشتن برگ های 
ابلق به عن��وان گیاه زینت��ی در گلخانه ها 
نگهداری می ش��وند. رای��ج ترین آنها دو 
 A.TREUBII و   A.PICTA ن��وع 
است. »آگلونما پیکتا« از مالزی آورده شده 
و دارای برگ ه��ای به رنگ س��بز تیره با 
لکه های س��فید به م��وازات رگبرگ های 
فرعی اس��ت. ام��ا »آگلونما ت��راب« که از 
جزایر س��لب آورده ش��ده گیاه زیباتری با 
برگ های کش��یده و مقاوم به رنگ س��بز 
روش��ن با لمه ه��ای خاکس��تری مایل به 
نقره ای اس��ت و در باغچه های آپارتمانی 
جلوه خاص��ی دارد. در صورتی که مدت 
زی��ادی از آن مراقبت ش��ود تنها یك میوه 

خواهد داد.
نور: به نور کافی احتیاج دارد، از آفتاب 
مس��تقیم بیزار است و تقریبًا در همه جای 
آپارتم��ان ک��ه مقداری نور طبیعی داش��ته 

باشد می ماند.
دما: در زمس��تان بای��د در داخل خانه 
نگهداری ش��ود. حداقل دمای قابل تحمل 
ای��ن گیاه ت��ا 15 - 10 درجه س��انتیگراد 
اس��ت. در زمس��تان که رش��د گیاه کندتر 
می ش��ود بای��د آب آن را تقلی��ل داد و از 
نگهداری گیاه در نزدیکی شوفاژ یا بخاری 

خودداری کرد.
آبیاری: در بین دو آبیاری باید س��طح 
خاک گلدان خش��ك ش��ود، زیرا آب زیاد 
باعث پوس��یدگی گیاه می شود. )آگلونما 
تروبی احتیاج چندانی به نور و روش��نایی 
ندارد. در بهار و تابس��تان هر دو هفته یك 
بار نیاز به کود محلول دارد. س��طح خاک 
نیز باید همیشه نس��بتًا مرطوب نگه داشته 

شود.(
رطوبت هوا: برگ های آگلونما نسبت 
به خشکی هوا حساس هستند و بهتر است 
در آپارتمان ها هر روز س��طح برگ ها با 

آب اسپری )ریز( شود.
خ��اک: مخلوط خ��اک گلدانی )خاک 
برگ، ماس��ه، پیت، خاک باغچه( با قابلیت 
نفوذ خ��وب )به طور کلی خ��اک غنی از 

خاکبرگ و اسیدی( را می پسندد. 
تکثی��ر: تکثیر این گیاه عمدتًا در فصل 
تابس��تان ص��ورت می گی��رد. مانند دیفن 
باخی��ا  تکثیر می ش��ود یعنی هم می توان 
س��اقه بدون برگ را به ص��ورت افقی در 
ماسه کاشت یا قلمه برگدار را کاشت یا از 
جوانه هایی که از خاک خارج می ش��وند 
اس��تفاده کرد. نباید هوا به ریش��ه برس��د، 
بنابراین خاک اطراف ریشه را کامًا فشرده 

می کنند. 
تغییر گلدان: هر 3 س��ال یك مرتبه در 
فصل بهار، گلدان عوض می ش��ود و این 
در موقعی است که ریشه، دو سوم فضای 

گلدان را اشغال کرده باشد.
نکته: اگر برگ ها خیلی آویزان هستند، 
برگ ها را دس��ته کنی��د و چند روز درون 
روزنامه بپیچید تا برگ ها ش��کل ایستاده 

به خود بگیرند. 
مش��کات نگه��داری گی��اه: برگ ها 
پژم��رده و ن��وک آنها قهوه ای می ش��ود، 
علت آن کمی رطوبت هوای اطراف گلدان 
اس��ت. برگ ها مجعد و پیچیده می شود 
و لبه برگ ها قهوه ای می ش��ود، علت آن 
س��ردی بیش از اندازه هوا و کمی رطوبت 
هوای اطراف گلدان اس��ت. برگ ها رو به 
زردی می گذارد و لکه های س��فیدی در 
س��طح آن ظاهر می شود، علت آن هجوم 
کنه های بسیار ریزی است که در محل دم 
برگ و زیر آن وجود دارد. برای جلوگیری 
از آن باید با ماالتیون دو در هزار یك مرتبه 
در هفته از اول بهار سمپاشی کرد. همچنین 
غبارپاشی سطح و زیر برگ ها با آب ولرم 

باید به طور مرتب انجام گیرد.

مواد الزم:
سیب زمینی: 3 عدد متوسط

آرد سفید: 1 قاشق غذاخوری
فلفل دلمه ای: 1 عدد کوچك

تخم مرغ: 4 عدد
کره یا روغن: 1 قاشق غذاخوری
بکینگ پودر: 1 قاشق چایخوری

زعفران: مقداری
پی��از رن��ده ش��ده آبگرفت��ه: 1 قاش��ق 

غذاخوری
نمك و فلفل: به میزان الزم

طرز تهیه:
س��یب زمینی ها را مربع��ی خرد کرده و 
سرخ می کنیم. فلفل دلمه را هم به همراه پیاز 
رنده شده کمی تفت می دهیم. تخم مرغها را 
خوب زده و زعفران و نمك و آرد و بکینگ 

پودر را به آن افزوده و مخلوط می کنیم. 
مواد را در ظرف مورد نظر که چرب کرده 
ایم ریخته و در فر داغ روی حرارت متوسط 
به مدت 30 دقیقه ق��رار می دهیم و در آخر 
می توان با سس کچاب آن را تزیین کرد. این 

غذا را نیز می توان در ماهیتابه درست کرد.

شیرمادر خوردن نه تنها برای کودک بلکه 
برای مادر هم خوب است، به ویژه اگر بیش از 
6 ماه طول بکشد. 5 دلیل از مهمترین دالیلی که 
به مادر توصیه می شود شیر خود را به فرزندش 

بدهد.
ــود: به لطف  ــد قوی تر می ش 1- فرزن
پادتن ها و س��لول های بدن ش��ما، فرزندتان 
کلیدهای طایی دفاع را پیدا می کند و در طول 
م��دت 3 تا 4 ماه ب��ه خوبی در برابر حمات 
میکروب ها مقاومت خواهد کرد، تا آنکه بدن 
خود او پادتن و سلول های دفاعی اش را کامل 
کند. در ضمن شیر مادر میزان ریفاکس معده، 
ناراحتی های گوارش��ی و اس��هال را کاهش 
می دهد. شیر مادر همچنین از کودک در برابر 
عفونت های تنفسی و دیگر بیماری های رایج 

این دوران حفاظت می کند.
2- میزان ابتال به آلرژی کاهش می یابد: 
در صورتی که در خانواده ش��ما ابتا به آلرژی 
مرسوم است، باید بدانید شیردهی بیش از 3 تا 6 
ماه می تواند احتمال اگزما را در کودک به شدت 
کاهش دهد.بهتر است مادر طی دوران شیردهی 
از خوردن میوه های آلرژی زا مثل کیوی، گردو و 
بادام خودداری کند. در رابطه با مصرف لبنیات 
و تخم مرغ باید به متخصص مراجعه کرد. به 
خود کودک نیز پیش از یك سالگی نباید مواد 
آلرژی زا داده شود، اما تخم مرغ و ماهی را از 6 

ماهگی می توان به غذای کودک اضافه کرد.
3- رابطه مادر و فرزندی قوی می شود: 
وقتی مادر به فرزندش شیر می دهد، یك رابطه 
نزدیك پوست به پوست برقرار می شود که نه 
تنها به کودک بلکه به مادر هم آرامش می دهد. 
در حین مك زدن نوزاد هورمون اسیتوسین که 
هورمون محبت اس��ت، ترشح می شود و هم 
مادر و هم کودک احس��اس راحتی خواهند 

کرد.
ــینه کاهش  ــرطان س ــال س 4- احتم
ــد: وقتی یك زن در طول عمر خود به  می یاب
فرزندانش شیر می دهد، احتمال ابتا به سرطان 
سینه در او با هر سال شیر دادن 4 درصد کاهش 
پیدا می کند. بارداری و شیردهی به دلیل آنکه 
سبب توقف ترشح هورمون استروژن می شود، 

احتمال سرطان سینه را پایین می آورد.
ــم می کنید: در  ــی وزن ک 5- به راحت
صورتی که 9 تا 10 ماه به نوزاد خود شیر دهید، 
ماهی یك کیلو وزن کم خواهید کرد. در واقع 
برای هر لیتر شیری که شما سنتز می کنید 940 
کیلوکالری می سوزد، در صورتی که شما تنها 
500 کیلوکالری برای شیردهی جذب می کنید، 
چ��ون تعادل در این میان وج��ود ندارد، حتی 
ب��دون آنکه رژیم بگیری��د، وزن کم می کنید. 
توصیه می کنیم در کنار شیردهی یك ورزش 

را هم شروع کنید.

نتایج ی��ك تحقیق جدید نش��ان داده 
ب��ارداری  اس��ت: زنان��ی ک��ه در دوران 
ورزش می کنند، کمتر نوزادان چاق به دنیا 

می آورند. 
در ای��ن تحقی��ق ک��ه در مجل��ه غدد 
درون ریز شناس��ی و متابولیس��م بالینی به 
چاپ رس��یده، 84 زن که ب��رای اولین بار 
صاحب فرزند می ش��دند، تح��ت مطالعه 

قرار گرفتند.
ای��ن زنان به طور اتفاق��ی به دو گروه 
تقس��یم ش��دند که یك گ��روه در دوران 
ب��ارداری ورزش می کردن��د و گروه دیگر 

تح��رک بدن��ی کمتری داش��تند و ورزش 
نمی کردند. دانش��مندان دریافتند: مادرانی 
که ورزش کرده بودند، پس از وضع حمل 

صاحب نوزادانی با وزن کمتر می شدند. 
در حالیک��ه وزن ن��وزادان زنان��ی که 
ورزش نکرده بودند به مراتب بیشتر بود. 

این تحقی��ق می افزاید: البت��ه کودکان 
م��ادران فعال از نظر قد کوتاه تر نبوده و به 
عاوه با کمبود م��واد تغذیه ای هم مواجه 

نبودند. 
دکت��ر پ��اول هوفمن محقق دانش��گاه 
اوکلند در نیوزلند در اینباره اظهار داشت: 

یافته های ما نشان می دهد که ورزش منظم 
ایروبی��ك، فضای ب��ارداری را به گونه ای 
تغییر می دهد که روی تحریکات تغذیه ای 
در رش��د جنین تأثیر می گذارد و در نتیجه 
مانع از تولد ن��وزاد چاق یا مبتا به اضافه 

وزن می شود. 
وی افزود: از آنجا که تولد نوزاد چاق 
با افزایش چاقی در سنین باالتر در ارتباط 
است، بنابراین تولد نوزادانی با وزن طبیعی 
و پایین برای س��امت کودک در سال های 
آتی زندگی و سنین باالتر مزایای بسیاری 

خواهد داشت.

تحقیق��ات متعدد انجام ش��ده در دنیا 
ثابت کرده اس��ت ک��ه اضافه وزن و چاقی 

از علل مهم سقط جنین است. 
دکت��ر اش��رف معینی ف��وق تخصص 
نازایی و عضو تیم پژوهشکده رویان جهاد 
دانش��گاهی در گفتگو با  ایسنا، با بیان این 
مطل��ب، افزود: متأس��فانه به دنبال س��بك 
نامناسب زندگی و فرهنگ غلط تغدیه ای، 
چاقی در دختران نوجون به کرات مشاهده 

می شود. 
وی توج��ه مادران را به کنترل س��بك 

زندگ��ی، نوع تغذیه و مواد غذایی دختران 
خود در راس��تای ایده آل نگاه داشتن وزن 

آنها جلب کرد. 
دانشیار دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
اف��زود: در زنانی که هم��راه با اضافه وزن 
و پریوده��ای نامرت��ب، عائ��م افزای��ش 
هورم��ون مردانه به ص��ورت موهای زائد 
و تغییر رنگ پوست دیده می شود، میزان 
س��قط های اولیه 3 ت��ا 5 برابر خانم هایی 

است که مشکل چاقی ندارند. 
این فوق تخص��ص نازایی تأکید کرد: 

زنان س��یگاری زودتر یائس��ه می ش��وند، 
ب��ه این معن��ی که تخمدان آنها در س��نین 
جوان تر از کار می افتد و نارسا می شود. 

دکت��ر معین��ی س��یگار را از مهمترین 
عللی که منجر به س��قط جنین و ناباروری 
می ش��ود عنوان کرد و اف��زود: تحقیقات 
ثاب��ت ک��رده اس��ت ک��ه حت��ی در زنان 
غیرسیگاری که همس��ران سیگاری دارند 
میزان سقط جنین، بیشتر از زنانی است که 
نه خ��ود و ن��ه همس��ران آنها س��یگاری 

هستند.

پیشبند



 س��الن چند منظوره ورزش��ی ش��هید 
روح اهلل خ��ادم ش��هر فرخ��ی از تواب��ع 
شهرس��تان خوروبیابانك در جریان س��فر 
شهرس��تانی اس��تاندار اصفه��ان و دیگ��ر 
مسئوالن محلی و دکتر خدابخش مدیرکل 
تربیت بدنی اس��تان اصفه��ان، افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
ش��ایان ذکر اس��ت احداث این سالن 
 ورزش��ی از س��ال 85 آغ��از و پ��س از 
چهار سال با اعتباری بالغ بر 350 میلیون با 
زیربنای یکهزار و دویست مترمربع افتتاح 

و به بهره برداری رسید.

شایان ذکر اس��ت دکتر خدابخش در 
سفر یك روزه به شهرستان خوروبیابانك 
از فعالیتهای ورزشی این شهرستان و دیگر 

امکانات آن بازدید کرد.
دکتر خدابخش در مراس��م افتتاح این 
پروژه ورزش��ی گفت: ما بسیار خوشحال 
هس��تیم ک��ه در جه��ت ایج��اد امکانات 
ورزش��ی برای نسل جوان و عاقمندان به 
توسعه ورزش در شهرس��تان اقدام شد و 
امید اس��ت این فعالیتها دوچندان بشود تا 
نسل جوان و عاقمندان ورزش به راحتی 

بتوانند از امکانات ورزشی استفاده کنند.

دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان گفت: 
با ورود فاضاب های صنعت��ی به رودخانه 
زاینده رود قایقرانان استان نمی توانند تمرینات 

خود را در این رودخانه برگزار کنند. 
هادی قاضی عس��کر ام��روز در گفتگو 
با فارس، اظهار داش��ت: با آزمایش هایی که 
روی آب رودخانه زاینده رود صورت گرفت 
متوجه ش��دیم ورزشکاران این رشته قادر به 
انجام تمرینات خود در این رودخانه نیستند، 
هم  اکنون تمام تمرینات بانوان ما در استخر 
صورت می گیرد و آقایان نیز کمتر حاضر به 
انجام تمرین در رودخانه زاینده رود می شوند. 
آلودگی ناش��ی از فاضاب های صنعتی این 
رودخان��ه را آلوده ک��رده اس��ت. وی ادامه 
داد: برای اطمینان بیش��تر آب رودخانه را به 
آزمایش��گاه ها فرستادیم که آلودگی آن تأیید 
ش��د، به همین دلیل دیگر کمتر برای انجام 
تمرینات به رودخانه زاینده  رود مراجعه کننده 
داری��م. در صورتی که قایقران��ان ما در آب 
رودخان��ه بیفتند احتمال ابتا به بیماری های 
پوس��تی وجود دارد که کسب مدال جهانی 
نیز ارزش آن را نخواهد داش��ت. دبیر هیأت 
قایقرانی اصفهان با بیان اینکه استخر انقاب 
نیز به عنوان پایگاه قهرمانی رش��ته های آبی 
انتخاب شده اس��ت، افزود: با وجود دستور 

مدیر کل جدید تربیت بدنی مبنی بر اس��تفاده 
قهرمان��ان رش��ته های آب��ی از این اس��تخر 
اس��تاندارد، س��اعاتی از ش��ب را به هیأت 
قایقرانی اختصاص داده اند که هیچ شخصی 
 حاضر نیس��ت در آن ساعات تمرین خود را 
برگزار کند. قاضی عسکر ادامه داد: ساعاتی که 
برای استفاده قایقرانان ما اختصاص داده اند یا 
صبح زود است یا آخر شب که نه زمان مناسبی 
برای تمرین است و نه آب از شرایط خوبی 
برخوردار است، به زودی جلسه ای با مدیرکل 
 تربیت بدنی داریم که مش��کل خ��ود را بیان 
کرده و امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود. 
در حالی که س��ال گذشته به دستور مدیرکل 
وقت تربیت بدنی اصفهان قرار ش��د ساعاتی 
در هفته به تمرین بانوان قایقران در اس��تخر 
انقاب به عنوان تنها استخر استاندارد استان 
اختصاص یابد، در س��ال جاری با واگذاری 
این اس��تخر به هیأت شنا، دستور شیران نیز 
به حال��ت تعلیق در آمد. اصفهان با داش��تن 
اس��تعدادهایی همچون نیما حجتی کاپیتان 
تیم ملی جوانان، ابوذر قاضی عسکر مربی و 
کاپیتان تیم ملی بزرگساالن، الهه عمرو کاپیتان 
و مربی تیم ملی بانوان و طالبیان، دارنده پنج 
مدال آس��یایی هنوز از نداش��تن یك استخر 

اختصاصی برای قایقرانان رنج می برد.

تیم فوتس��ال مقاوم��ت چهارمحال و 
بختیاری جمعه شب برابر تیم پارسه شیراز 

به برتری دست یافت.
تیم مقاومت چهارمحال و بختیاری در 
هفته آخر دور مقدماتی مسابقات فوتسال 
لیگ دسته دوم باشگاه های کشور با نتیجه 
چهار بر دو از س��د میهمان خود، پارس��ه 

شیراز گذشت.

در این دیدار که در مجموعه ورزشی 
تختی شهرکرد برگزار ش��د، تیم مقاومت 
توانس��ت با یك بازی حساب شده از سد 

تیم شیرازی عبور کند.
 تیم مقاوم��ت چهارمحال و بختیاری 
ب��ا ای��ن پی��روزی خانگ��ی به صع��ود به 
 مرحل��ه بع��دی ای��ن مس��ابقات امیدوار 

شد.

سرپرس��ت امور دبیری فدراس��یون شنا، 
ش��یرجه و واترپلو، گفت:  این هفته هشتمین 
مربی شنا ی خارجی وارد کشور می شود و در 
آینده نزدیك تعداد این مربیان بیست نفر خواهد 
ش��د. امیر صدیقی افزود: وظیفه اصلی مربیان 
خارجی نظارت بر کار مدارس شنا در تمامی 
استانهای کشور است که به صورت کمیته ای 

مستقل این کار را پیگیری می کنند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه های 
تدوین شده فدراسیون شنا قرار است در تمامی 
مراکز استانها و شهرهای مهم و شنا خیز، مدارس 
شنا و خانه های شنا ایجاد شود که این مراکز دو 
وظیفه اصلی بر عهده دارند. سرپرس��ت امور 
دبیری فدراسیون شنا تصریح کرد: استعدادیابی، 
پرورش و آماده کردن شناگران برتر هر استان 
برای عضویت در تیم های ملی، نخستین وظیفه 
این مراکز اس��ت. وی تأکید کرد: تاش برای 
همگانی کردن ورزش ش��نا نیز دومین محور 

کاری مدارس ش��نا در استانها خواهد بود. وی 
حضور مربیان خارجی که همگی سابقه هدایت 
شناگرانی در بازیهای المپیك را دارند، بهترین 
زمینه برای کسب تجربه شناگران و مربیان داخل 
کشور عنوان کرد و افزود: مربیان داخلی شنا نیز 
از حضور این مربیان رضایت دارند و انگیزه و 
عاقه زیادی برای همکاری با آنان از خود نشان 
می دهند. صدیقی یکی دیگر از وظایف مربیان 
خارجی را حضور در جشنواره های استعدادیابی 
ش��نا در تهران دانست و گفت: برای شناسائی 
استعدادها دید کارشناسی آنان تخصصی تر از 
سایر مربیان است و این موضوع کمك زیادی 
به مربیان داخلی می کند. وی با اشاره به برگزاری 
هفدهمین جشنواره ش��نای کشور با حضور 
مربیان خارجی افزود: در این جشنواره که ویژه 
پسران زیر 13 س��ال بود، 185 شناگر شرکت 
کردند که در گروه های سنی و ماده های مختلف 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برای اولین بار در تاریخ برگزاری مسابقات 
جام جهان��ی و در آفریقای جنوبی به احتمال 
زی��اد دو برادر برای دو تیم مختلف و در برابر 
هم بازی خواهند کرد. کوین پرینتس بوآتنگ و 
ژروم بوآتنگ دو بازیکنی هستند که در صورت 
عب��ور از آخرین غربال ها و حل مش��کات 
حقوقی، احتماالً برای تیم های ملی غنا و آلمان 
در جام جهان��ی 2010 آفریقای جنوبی بازی 

خواهند کرد.
هر دو این برادران ناتنی متولد برلین با پدری 
غنایی هستند که از دو مادر آلمانی به دنیا آمده 
اند. ژروم بوآتنگ هم اکنون برای تیم هامبورگ 
بازی می کند و کوین نی��ز در تیم پورتموث 
انگلیس حض��ور دارد. ژروم برای حضور در 
جام جهانی باید از آخرین غربال تیم ملی آلمان 
رهایی یابد و کوین نیز مشکات حقوقی خود 
را توس��ط فدراسیون فوتبال غنا با فیفا جهت 
حض��ور در این تیم حل کند. این دو برادر در 
صورت حضور در جام جهانی ممکن اس��ت 
در تاریخ 23 ژوئن در آخرین رقابت گروه »د« 
در ترکیب تیم های آلمان و غنا مقابل همدیگر 
و در یك بازی حساس به میدان بروند. ژروم 
22 ساله شانس زیادی برای حضور در ترکیب 
نهایی تیم ملی آلمان جهت حضور در آفریقای 
جنوبی دارد. در حالی که برادر 23 س��اله وی 
منتظر آخرین اقدامات فدراس��یون فوتبال غنا 
جهت رفع مش��کات حقوقی خود اس��ت. 
هر دو این بازیکنان از دوس��تان اشکان دژاگه 
بازیکن ایرانی االصل تیم وولفسبورگ هستند 
ک��ه فوتبال خود را از تیم های محلی برلین و 
س��پس نوجوانان هرتابرلین شروع کردند. هر 
دو بازیکن به ویژه کوین در دوره نوجوانی از 
با استعدادترین ها در فوتبال آلمان محسوب 
می شدند،  اما برخاف انتظارات، ژروم که فرد 
بسیار آرام و ساکتی است، توانست انتظارات 
کارشناسان را برآورده کند. به نوشته رسانه های 
آلمان، ژروم از طرف مادر خود با هلموت ران 
از قهرمانان بزرگ فوتبال آلمان که همراه با این 
تیم جام جهانی 1954 را تصاحب کرد، نسبت 
نزدیکی دارد. هر دو در برلین بزرگ ش��ده اند 

و آش��نایی زیادی با غنا ندارند، اما کوین گفته 
است که به آفریقایی بودن خود افتخار می کند. 
هر دو این بازیکنان تا س��ه سال پیش در تیم 
جوانان هرتابرلین ب��ازی می کردند که کوین 
به دلیل درگیری زیاد با مس��ئوالن این تیم به 
همراه برادر خود از این تیم خارج شد. ژروم به 
هامبورگ رفت و کوین هم به تاتنهام پیوست 
و در حال حاضر در پورتموث انگلیس بازی 
می کند که امسال نیز در این تیم به عنوان یك 
ستاره معرفی شد. کوین 41 بار برای تیم های 
نوجوانان و جوانان آلمان بازی کرده اس��ت و 
در س��ال 2005 نیز برای تیم زیر 19 سال این 
کشور در پست هافبك با شلیکی زیبا از خط 
نیمه زمین گل ماه را به ثمر رساند. کارشناسان 
در سال 2006 کوین را به عنوان بهترین بازیکن 
جوان آن سال آلمان انتخاب کردند. وی تابستان 
سال گذشته با اعام تصمیم خود مبنی بر این 
که می خواهد برای تیم مل��ی غنا بازی کند، 
باعث غافلگیری اهالی فوتبال آلمان شد. برخی 
کارشناسان این تصمیم وی را با اتفاقی که برای 
انتخاب تیم زیر 21 س��ال آلمان رخ داد و در 
آن کوین به دالیل غیر فنی کنار گذاشته شد، 
مرتبط می دانند. ژروم مدافع است و حساس 
ترین بازی خود را برای آلمان در مسکو مقابل 
روسیه در مقدماتی جام جهانی انجام داد. وی 
در آن ب��ازی با خطای عمد خود خطر گل را 
از روی دروازه ای��ن تی��م دور کرد. در حالی 
 که از بازی نیز اخراج ش��د. کادر فنی تیم زیر
 21 سال آلمان در آخرین اردوی این تیم برای 
ش��رکت در جام ملتهای اروپا در سال 2009 
مجبور به حذف یکی از بازیکنان بودند و آنان 
به دلیل شرایط بسیار برابر بازیکنان از شورای 
تیم خواستند تا این کار را آنان انجام دهند. به 
گفته یکی از اعضای این شورا، این افراد اسم 
کوی��ن را نه به دلیل فنی بلکه به دلیل تأخیر 
در حضور در تمرین��ات خط زدند و معتقد 
بودند که کس��ی که دیر در تمرینات حاضر 
می شود، نظم آن را به خطر می اندازد و برای 
پیروزی در مسابقات همه اعضای تیم باید تابع 

مقررات باشند. 

رقابته��ای انتخابی تیم کش��تی فرنگی 
نوجوان��ان روزه��ای پنجش��نبه و جمعه 
با حضور 208 کش��تی گیر از 25 اس��تان 
در س��الن بان��وان مجموع��ه پنج س��الن 
 اس��تادیوم ورزش��ی آزادی تهران برگزار 

شد. 
در پای��ان ای��ن رقابتها مانند همیش��ه 
نوجوانان خوزس��تانی با چه��ار قهرمانی 
پرق��درت ظاهر ش��دند اما کش��تی گیران 
چهارمحال و بختیاری با کس��ب دو عنوان 
نخست، درخشش خوبی در این مسابقات 

داشتند. 
کمیته فنی 6 نفره این رقابتها به زودی 
و پس از بررس��ی شرایط در مورد دعوت 
نفرات واجد ش��رایط به ج��ام بین المللی 
شهید حس��ین فهمیده در تیرماه و انتخاب 
نفرات برتر جهت حضور در جام پیروزی ترکیه 
در اواسط خردادماه تصمیم گیری می کند. محمد 
بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، روزهای 
پنجش��نبه و جمعه ابتدا صبحها تمرین تیم 
کش��تی فرنگی جوانان که ای��ن روزها در 
مجموعه عصر انقاب اقامت داش��ته و در 
محل خانه کشتی تهران تمرین می کنند را 
زیر نظر گرفت و در حین تمرینات نکات 
الزم را به اردونشینان تذکر داد. وی سپس 

ب��ه همراه ناص��ر نوربخش س��رمربی تیم 
کشتی فرنگی جوانان و دیگر اعضای کادر 
فنی راهی سالن بانوان مجموعه پنج سالن 
اس��تادیوم آزادی تهران ش��ده و مسابقات 
انتخابی تیم کش��تی فرنگ��ی نوجوانان را 

تماشا می کرد.
 بنا با حساس��یت مسابقات را زیر نظر 
می گرف��ت و در چند مورد نی��ز با همان 
عصبانی��ت خ��اص خ��ود ب��ه داوری ها 
اعت��راض کرده و از قضات می خواس��ت 
 قوانی��ن را ب��ه صورت��ی اج��را کنن��د تا 
کش��تی گیران آس��یب ندیده و درکنار آن 
فنون و قانون به درس��تی اجرا شود. بنا که 
با نوجوانان عکس یادگاری نیز گرفت در 
پایان در نشستی با محمدزاده سرمربی تیم 
کشتی فرنگی نوجوانان، نظرات خود را در 

اختیار وی گذاشت.
 همچنین نوجوانان فرنگی کار در دو 
روز مبارزه، میزبان حمید س��وریان دارنده 
چهار مدال ط��ای جهان نیز بودند و وی 
دقایقی از نزدیك مسابقات را زیر نظر گرفت 
و در کنار آن برخی از اردونش��ینان حاضر 
در تمری��ن تیم ملی نیز در س��الن حضور 
 داش��تند و هم استانی های خود را تشویق

 می کردند.

کاپیتان تیم س��پاهان اصفه��ان گفت: 
مصاحبه هایی ک��ه در این چند ماه از زبان 
من در رس��انه ها منتشر شده صحت ندارد 
و ماه هاس��ت که با هیچ رس��انه ای گفتگو 
نک��رده ام. مح��رم نویدکیا اظهار داش��ت: 
هدف اصلی م��ا صعود ب��ه مراحل باالتر 
لیگ قهرمانان آس��یا بود که به آن دس��ت 
پیدا نکردی��م، هر چند با قهرمانی در لیگ 
برتر توانستیم دل هوادارانمان را شاد کنیم. 

وی درب��اره اینکه چرا این 
ماه ها کمتر حاضر به انجام 
مصاحبه شده است، گفت: 
در ای��ن ش��رایط ترجی��ح 
اختیار  س��کوت  می ده��م 
کن��م. کاپیتان تیم س��پاهان 
از هرگون��ه توضیح درباره 
سیاس��ت  اصل��ی  عل��ت 

س��کوت خود خ��ودداری ک��رد. نویدکیا 
ح��ذف از لی��گ قهرمانان آس��یا را اتفاقی 
تل��خ قلمداد ک��رد و افزود: همه ش��رایط 
برای صعود ب��ه دور بعد رقابت های لیگ 
قهرمان��ان آس��یا فراهم بود، ام��ا به دالیل 
متعددی که بدشانس��ی یک��ی از آنها بود 
نتوانس��تیم انتظارات مدی��ران و هواداران 
س��پاهان را برآورده کنیم. وی در پاسخ به 
این س��ؤال که قبول دارید سپاهان در آسیا 
نتوانس��ت بازی های درخشان خود را در 
لیگ برتر تکرار کند، گفت: در چند بازی 
اول لی��گ قهرمانان نتوانس��تیم امتیازهای 
الزم را ب��ه دس��ت بیاوری��م و در نهایت 

چوب از دس��ت دادن هم��ان امتیازات را 
خوردی��م، به هر ترتیب بای��د برای فصل 
بعد لی��گ قهرمانان خودمان را آماده کنیم. 
کاپیت��ان طایی پوش��ان اصفه��ان درباره 
حض��ور در این تیم برای فصل آینده لیگ 
برتر نیز گفت: عاقه خودم این اس��ت که 
همچنان در س��پاهان حضور داشته باشم، 
چ��را ک��ه ش��رایط در این تیم نس��بت به 
تیم های دیگر مطلوب تر است. نویدکیا به 
مصدوم نشدن خود در این 
فص��ل از لیگ برتر اش��اره 
کرد و افزود: فکر کنم برای 
نخس��تین بار در چند سال 
اخیر بود که توانس��تم پنج 
ماه بدون مصدومیت برای 
تیم خود ب��ازی کنم که آن 
را به ف��ال نی��ك می گیرم 
مصدومیت های��م  س��ریال  امی��دوارم  و 
دیگر پایان یافته باش��د. وی در پاس��خ به 
این س��ؤال که چرا مح��رم نویدکیا همان 
مح��رم روزهای اوج خود نش��ده اس��ت، 
گفت: طبیعی اس��ت که بعد از س��ه سال 
مصدومیت مداوم نتوان��م در عرض چند 
ماه ب��ه روزهای اوج خ��ودم بازگردم، در 
این فصل ش��رایط بهتری داشتم، اما قبول 
دارم هنوز با روزه��ای اوج فاصله زیادی 
دارم، تاش��م را می کن��م تا در فصل آینده 
ب��ه روزهای خوب بازگردم و س��پاهان را 
 در رسیدن به موفقیت های بیشتر همراهی 

کنم.

تیم فوتب��ال االتحاد با برت��ری مقابل 
اله��ال عن��وان قهرمانی مس��ابقات جام 

پادشاهی عربستان را از آن خود کرد.
نهای��ی مس��ابقات فوتبال جام  دیدار 
پادشاهی عربستان جمعه شب بین تیم های 
الهال و االتحاد در ورزش��گاه ملك فهد 

شهر ریاض برگزار شد.
 این دی��دار ج��ذاب و پربرخورد که 
120 دقیق��ه به طول انجامی��د در ضربات 
پنالتی با برتری 5 ب��ر4 تیم االتحاد همراه 
ش��د و این تیم برای نخس��تین ب��ار جام 
قهرمانی رقابت های پادش��اهی عربس��تان 
را باالی س��ر برد. در ضربات پنالتی سعود 

 کریری، عبدالمالك زیایا، امین الشرمیطی، 
راشد الرهیب و محمد نور برای تیم االتحاد 
گلزنی کردند و پنالتی های تیم الهال نیز 
توسط یاس��ر القحطانی، عیسی المحیانی، 
یونگ بیولی و کریس��تین ویلهلمس��ون به 
ثمر رس��ید. احم��د الفری��دی پنالتی آخر 
تی��م الهال را از دس��ت داد. الهال یکی 
از نمایندگان فوتبال عربس��تان در مرحله 
یك هش��تم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان 
آس��یا اس��ت که در روز چهارشنبه در این 
مرحله از مسابقات در ورزشگاه ملك فهد 
 ش��هر ریاض به دیدار بنیادکار ازبکس��تان 

می رود.

لیونل مسي ستاره آرژانتیني تیم فوتبال 
بارسلوناي اسپانیا فقط سه گل دیگر تا برابري 
با رکورد گلهاي رونالدو در یك فصل براي 
این تیم فاصله دارد. این در حالي اس��ت که 
بارس��لونا فقط دو بازي دیگر تا پایان فصل 
برایش باقي مانده است. مسي تاکنون 31 گل 
در اللیگاي اس��پانیا و در مجموع 44 گل در 
تمامي مسابقات به ثمر رسانده است که سه 
گل کمتر از مهاجم برزیلي س��ابق بارسلونا 
در هر دو اس��ت. این اعجوبه آرژانتیني در 
دو بازي باقي مانده تیمش مقابل س��وي یا 
و وایادولید ش��انس این را دارد که با رکورد 
 او برابري کرده و یا از آن عبور کند. مس��ي
 22 س��اله در مجموع ب��ا 124 گل در 212 
ب��ازي براي کاتاالن ه��ا در رده نهم بهترین 

گلزنان تاریخ این باشگاه قرار دارد.
پ��پ گواردیوال در این ب��اره گفت: او 
بهترین اس��ت، مس��ي در 20 ماه گذش��ته 
به طرز ب��اور نکردن��ي عالي بوده اس��ت. 
رونالدوي برزیلي توانس��ت 47 گل در 49 
بازي براي بارس��لونا به ثمر برساند و با 34 
گل ب��ه عنوان آقاي گلي اللیگا برس��د. این 

در حالیس��ت که 44 گل مسي در 52 بازي 
به ثمر رس��یده است که شامل گل قهرماني 
بارس��لونا در مس��ابقات جام باشگاه هاي 
جهان هم مي شود، عنواني که بارسلونا را به 
شش قهرماني در یك فصل رساند. مسي از 
زماني که در 17 سالگي به جوانترین گلزن 
باشگاه بارسلونا تبدیل شد، دست از گلزني 
برنداشته اس��ت و بارسلونا در این مدت به 
افتخارات بسیاري از جمله دو قهرماني لیگ 
قهرمانان باشگاه هاي اروپا، سه قهرماني در 
اللیگا، یك قهرماني در جام حذفي اس��پانیا 
و یك قهرماني در س��وپر جام اروپا دست 
یافته است. وي پس از بازي مقابل آرسنال 
به شش��مین بازیکني که چهار گل در یك 
مسابقه لیگ قهرمانان اروپا زده است، تبدیل 
ش��د و از طرفي بیست و پنجمین گل او در 
ای��ن رقابت ها، او را به عنوان بهترین گلزن 
بارس��لونا در لیگ قهرمانان اروپ��ا در کنار 
ریوالدو قرار داد. ورود گواردیوال به بارسلونا 
قدرت گلزني مس��ي را دو چندان کرده در 
حالي ک��ه این اولین فصلي اس��ت که وي 
اصًا مصدوم نشده است. مسي 42 گل در 

 

110 مسابقه زیرنظر فرانك ریکارد سرمربي 
س��ابق بارس��لونا زد، ام��ا پ��س از انتخاب 
گواردیوال و مش��خص ش��دن جایگاه او و 
همچنین ژاوي هرناندز، توانس��ته است 82 
گل در 102 ب��ازي بزن��د. مس��ي مي تواند 
دهمین بازیکن بارس��لونا باشد که به عنوان 
آق��اي گل اللیگا جایزه پیچیچي را دریافت 
مي کند. موفقیت هاي اخیر مس��ي، باعث 
شده کریستیانو رونالدو به عنوان بزرگترین 
رقیب وي براي کسب عنوان بهترین بازیکن 
س��ال جهان، کمتر مورد توجه قرار بگیرد. 
اولین فصل حضور رونالدو در رئال مادرید 
با ناکامي هاي متعدد این تیم همراه بوده، به 
طوري که براي دومین بار ممکن است دست 
خالي فصل را تمام کند. رئال مادرید هم اکنون 
با اختاف یك امتیاز در تعقیب بارسلونا در 
جدول اللیگا قرار دارد. سرمربي رئال مادرید 
در این باره گفته است: اي کاش بارسلونا دو 
ماه بدون مسي بازي مي کرد. تعداد گلهاي 
رونالدو در این فص��ل 25 گل در 27 بازي 
 لیگ و 32 گل در 33 بازي تمامي مسابقات 

است.

به گفته مه��دی رمضانی مدیر اجرائی 
کان��ون ه����واداران ذوب 
آه��ن، دیدار این تیم مقابل 
م��س کرم��ان در مرحل��ه 
ی��ك هش��تم نهای��ی لیگ 
قهرمانان آس��یا برای ورود 
ه��واداران ب��ه ورزش��گاه، 
رایگان اعام شد. رمضانی 
افزود: هواداران اصفهانی با 

پیراه��ن ذوب آهن حت��ی االمکان در این 
مس��ابقه حضور داشته باش��ند و همچنین 

قهرمانی س��پاهان را در لی��گ نهم تبریك 
از  و  می کنی��م  ع��رض 
همه ه��واداران ذوب آهن 
ک��ه در ط��ول فص��ل، تیم 
محبوب خ��ود را حمایت 
کردن��د کم��ال تش��کر را 
دارم و خواهش��مندم روز 
چهارشنبه 89/2/22 ساعت 
19 بعد از ظهر تنها نماینده 
اس��تان اصفهان را در لیگ قهرمانان آس��یا 

تنها نگذارند.

پژمان سلطانی
در ادامه مس��ابقات فوتب��ال لیگ برتر 
کشور از هفته س��ی و سوم این رقابت ها 
سپاهان که قهرمانی اش در هفته قبل حتمی 
شده بود در ورزشگاه فوالدشهر با حساب 
2 بر یك پیکان قزوین را با شکست بدرقه 
کرد. تیم ابومس��لم در شهر مقدس مشهد، 
پرس��پولیس تهران را با نتیجه س��ه بر یك 
دره��م کوبید؛ ابومس��لم تیمی ک��ه همراه 
اس��تقال اهواز به رقابت های دس��ته اول 
باش��گاههای کشور س��قوط کرده بود! تیم 
اس��تقال تهران، در دقیقه 93 با یك گل از 
س��د راه آهن ش��هر ری گذشت. تیم مس 
کرمان در تهران اس��تیل آذین را با تساوی 
یك بر یك متوقف کرد، شاهین بوشهر در 
حساس ترین بازی در شیراز با یك گل بر 
مقاومت این شهر غلبه کرد. تراکتورسازی 
تبریز، استقال اهواز را دو بر یك برد. تیم 
پاس همدان در کرج نتیجه را سه بر صفر به 
سایپا واگذار کرد، ملوان با حساب سه بر یك 
از میهمانش صبای قم شکست خورد و تیم 
فوتبال ذوب آهن در غیاب 3 بازیکن خود 
شهاب گردان، سینا عشوری و علی احمدی 
پای به این رقابت گذاشت. در پانزده دقیقه 
ابتدایی بازی، هر دو تیم یکدیگر را محك 
می زدند. پس از آن ذوب آهن بر تیم فوالد 
برتری داشت و حتی می توانست در دقیقه 
30 توسط قاس��م حدادی فر به گل برسد 
که این بازیکن توپ را به دس��تان حسین 
آش��نا، گلر اهوازی ها کوبید و چهار دقیقه 
پس از این فرصت، مادن بارتلویچ از میانه 
زمین یك پاس مستقیم پشت مدافعان ذوب 
آه��ن انداخت که غامرضا رضایی پس از 
جا گذاش��تن طالبی توپ را پش��ت س��ر 
عباس قاس��می انداخت تا گل اهوازی ها 
به ثمر برس��د. تیم فوالد با همین نتیجه به 
 رختکن رفت. با ش��روع نیمه دوم شاگردان 
ابراهی��م زاده به حمات خ��ود افزودند و 
برای تغییر نتیجه، این مربی ایگور کاسترو 
را به جای اس��ماعیل فرهادی و محس��ن 
مسلمان را جایگزین قاسم حدادی فر کرد. 
ب��ا این تغییرات سفیدپوش��ان اصفهانی در 
 دقیقه 78 از جناح راس��ت دروازه شاگردان 
مجید جالی صاحب یك ضربه کرنر شدند. 
حسن اش��جاری این ضربه را روی دروازه 
فرس��تاد و فرشید طالبی با ضربه سر، بازی 
را به تساوی کش��اند. پس از گل ذوبی ها 
قرمزپوشان اهوازی برای گل برتری تاش 
کردن��د که در نهایت این دیدار با تس��اوی 

یك بر یك به اتمام رسید.
ــازی ذوب آهن و  ــاس ب دقایق حس

فوالد خوزستان
ــه 5: ف��رار بختی��ار رحمانی از   دقیق
جناح چ��پ و حرکت پا به ت��وپ او درون 
محوطه جریمه که از زاویه بسته به توپ ضربه 

زد که عباس قاسمی توپ را به کرنر فرستاد.
دقیقه 20: ضربه ایستگاهی خلعتبری 
از روی دروازه حس��ین آش��نا با اختاف 

اندکی به اوت رفت.
ــه 25: حرکت تکنیک��ی و پا به  دقیق
ت��وپ در ع��رض از غامرض��ا رضایی و 
ضربه این بازیکن که با اختاف کم از کنار 

دروازه ذوب آهن به اوت رفت.
دقیقه 30: ارسال محمدرضا خلعتبری 
از س��مت راس��ت در موقعی��ت عال��ی به 
حدادی فر رس��ید که او توپ را به دستان 

حسین آشنا کوبید.
ــه 33: س��انتر جواد ش��یرزاد را  دقیق
بختیار رحمانی با ضربه سر نتوانست به گل 

تبدیل کند.
ــه 34 گل ف��والدی ه��ا: مادن  دقیق
بارتولوی��چ از میان��ه زمین پاس مس��تقیم 
 پش��ت مدافع��ان ذوب آه��ن انداخت که 
غامرضا رضایی پس از جا گذاشتن طالبی 

توپ را پشت سر عباس قاسمی انداخت.
دقیقه 50: پاس رو به عقب خلعتبری 
را اسماعیل فرهادی نتوانست به گل تبدیل 

کند.
دقیقه 78 گل ذوب آهن: ارسال کرنر 

از جناح راست را فرشید طالبی با ضربه سر 
تبدیل به گل تساوی کرد.

ــه 87: غامرضا رضایی مهاجم  دقیق
فوالدی ها توپی را به صورت سانتر روی 
دروازه ذوبی ها ارس��ال که به تیرک افقی 

برخورد کرد.
دقیقه 90: ضربه سر سینا سرلك را از 
6 قدم، عباس قاسمی با شیرجه ای زیبا به 

کرنر فرستاد.
ــه 92: پ��اس در عم��ق مهدی   دقیق
چمن آرا به کریم شاهرودی رسید و او در 
مصافی تك به تك با عباس قاسمی توپ را 

به فضای باالی چارچوب ذوبی ها کوبید.
ــن و فوالد  ــی دیدار ذوب آه حواش

خوزستان
1- ذوب آه��ن در اه��واز تنها نبود و 
نزدیك به 500 نفر تماشاگر که طرفدار تیم 
استقال اهواز بودند این تیم را در طول نود 

دقیقه تشویق کردند.
2- قرار بود که مس��ابقات هفته سی و 
س��وم به طور همزمان ساعت 17:45 آغاز 
ش��ود که با 15 دقیقه تأخیر این رقابت ها 

شروع شد.
2- س��ه بازیکن ذوب آهن به نامهای 
پیام صادقی��ان، علیرضا ح��دادی فر برادر 
کوچکتر قاسم حدادی فر و جواد حسینی 
بازیکن امید تیم ذوب آهن که به همراه این 
تیم به اهواز رفته بودند در لیس��ت 18 نفره 
ابراهیم زاده قرار نداشتند و بازی را از روی 

سکوها تماشا کردند.
4- قب��ل از ش��روع مس��ابقه مجی��د 
 جالی به همراه نعیم س��عداوی به سمت 

ابراهیم زاده رفتند و با او روبوسی کردند.
5- اکثر بازیکنان تیم میزبان به س��مت 
نیمکت ذوب آه��ن آمدند و برای بازی از 

منصور ابراهیم زاده رخصت گرفتند.
6- محمد قاضی بازیکن فصل گذشته 
ف��والد برای مجید جال��ی گل برد و یك 
دس��ته گل هم میان طرف��داران تیم فوالد 

پرتاب کرد.
 7- در دقیقه 21 حس��ن اش��جاری و

 ن��ادر احمدی با هم درگی��ری پیدا کردند 
و داور می��دان، علی فغانی به هر دوی آنها 

کارت زرد نشان داد.
8- مصطفی صالحی نژاد، حسن اشجاری 
و فرشید طالبی از تیم ذوب آهن و نادر احمدی 
و سعید رمضانی )داماد ناصر حجازی( در تیم 
 فوالد خوزستان از داور مسابقه کارت زرد دریافت 

کردند.
صحبت های مربیان دو تیم

ــه بازیکنان ما  ــم زاده: تجرب ابراهی
بیشتر شده است

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از 
تساوی مقابل فوالد خوزستان به خبرنگار 
م��ا گف��ت: در نیم��ه اول، موقعیت ه��ای 
فراوانی برای گل داش��تیم که بچه های ما 
نتوانس��تند از این فرصت ها استفاده کنند 
و دروازه خود را با اش��تباه فردی در دقیقه 
34 باز ش��ده دیدیم. این گل تنها موقعیت 
 فوالدی ها بود که از شانس خود بهره بردند. 
منصور ابراهیم زاده ادامه داد: اگر متعصبانه 
نگاه کنیم ما چند فرصت را از دست دادیم. 
با شروع نیمه دوم ما به حمات خود ادامه 
دادیم تا اینکه به گل رس��یدیم. طبیعی بود 
 که پس از گل تس��اوی ذوب آهن توس��ط 
فرش��ید طالبی، فوالدی ها ب��رای زدن گل 

برت��ری تاش کنند، ابراهی��م زاده به بازی 
آخ��ر خ��ود در مقابل ملوان اش��اره کرد و 
گف��ت: دیدار ب��ا ش��اگردان پورغامی در 
فوالدشهر است و نسبت به بازی استقال 
ک��ه در قزوین باید به مص��اف پیکان برود 
شرایط ما بهتر و تجربه بازیکنان تیم نسبت 
به گذشته باال رفته و ما دو مسابقه حساس 
مقاب��ل مس کرمان در لیگ قهرمانان آس��یا 
و مل��وان بندر انزلی خواهیم داش��ت که با 
ت��اش مضاع��ف از این دو تی��م پذیرایی 

خواهیم کرد.
ــول فصل زیر  ــرمربی فوالد: در ط س

فشار بودیم
مجی��د جال��ی س��رمربی تی��م فوالد 
خوزس��تان پیرام��ون دیدار ب��ا ذوب آهن 
اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تیم فوالد در 4 بازی آخر خود 8 امتیاز کسب 
کرده ما در طول فصل زیر فش��ار بودیم و 
 استرس زیادی را تجربه کردیم. در دیدار با 
ذوب آه��ن ب��ازی زیبای��ی را ب��ه نمایش 
گذاشتیم و آنها از تك فرصت خود از روی 
یك ضربه کرنر به گل تس��اوی رس��یدند. 
جالی افزود: ذوب آه��ن در طول فصل، 
گلهای بیشتری را روی ضربات ایستگاهی 
به ثمر رس��انده و ما در ط��ول هفته روی 
این ح��رکات کار کرده بودیم. بچه های ما 
خوب بودند و ما دوست نداشتیم پس از به 
ثمر رساندن گل برتری عقب نشینی کنیم. 
این طبیعی اس��ت تیمی که یك گل عقب 
افتاده برای گلزنی تاش کند. مجید جالی 
در پایان گفت: ما تمام تمرکز را روی حفظ 
کردن تیم در لیگ برتر گذاش��تیم و االن که 
به این مهم رس��یدیم راحت به رختخواب 
می رویم و در روزهای آینده برای حضور 
موفق در فصل آینده برنامه ریزی می کنیم.

سفرنامه تیم ذوب آهن به اهواز 
1- کاروان تی��م ذوب آه��ن س��اعت 
16 روز چهارش��نبه، فرودگاه اصفهان را به 

مقصد اهواز ترک کرد.
2- در داخل هواپیما اکثر بازیکنان تیم 
ذوب آهن روزنامه مطالعه می کردند و فقط 
علی حدادی فر جغرافیدان شده بود و برای 
کیوان امرائی مسیر هواپیما را از باال توضیح 

می داد.
3- تی��م ذوب آهن س��اعت 17:30 به 
فرودگاه اهواز رس��ید و مورد استقبال چند 
هوادار استقال اهوازی قرار گرفت که ابراز 

عاقه وافری به این تیم اصفهانی داشتند.
4- بازیکنان ذوب آهن در هتل پارس 

اهواز اقامت داشتند.
5- تیم فوالد یزد ک��ه در رقابت های 
لیگ دسته دوم حضور داشت برای مسابقه 

با نفت اهواز در این هتل حاضر بود.
6- کادر فن��ی و بازیکنان اصفهانی در 
اهواز عاقه مندان زیادی داشتند که از آنها 

با دسته گل و شیرینی استقبال کردند.
7- تیم ذوب آهن ساعت 16 پنجشنبه 
با یك دستگاه اتوبوس به ورزشگاه تختی 

اهواز رسید.
اصفهان��ی  س��بزجامگان  کاروان   -8
س��اعت 21:45 فرودگاه اهواز را به مقصد 

اصفهان ترک کرد.
از  پ��س  آه��ن  ذوب  بازیکن��ان   -9
رس��یدن به فرودگاه اصفهان با ماشین های 
 ش��خصی به س��وی منازل خود رهس��پار 

شدند.

هفته سی و سوم لیگ برتر کشور

نایب قهرمانی ذوب آهن به خطر افتاد
افتتاح سالن ورزشی در شهرستان 

خوروبیابانک
دبیر هیأت قایقراني استان اصفهان:

آلودگي آب زاینده رود مانع از برگزاري 
تمرینات مي شود

 پیروزی تیم فوتسال مقاومت 
چهارمحال و بختیاري بر تیم پارسه شیراز

 تعداد مربیان خارجي شناي کشور به 
 20 تن خواهد رسید

برادراني که در جام جهاني فوتبال 2010 
مقابل هم بازي مي کنند

درخشش کشتی گیران چهارمحال و بختیاری 
مقابل دیدگان سرمربی تیم ملی بزرگساالن مسي فقط سه گل دیگر با رکورد رونالدوي برزیلي در 

بارسلونا فاصله دارد

دیدار ذوب آهن و مس رایگان اعالم شد

نویدکیا:
ماه هاست با هیچ رسانه  اي مصاحبه نکرده ام

االتحاد قهرمان جام پادشاهی عربستان شد

س
فار

ی 
زار

رگ
خب

س: 
عک
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

27 °

23 °5 °

12 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
29480  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
293000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
288000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10251028دالر امریکا
13101315یورو

273276 ریال عربستان
 280 278درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کت��اب رس�����اله اجوب������ه االس��تفتائات 
مق��ام معظم رهبري براي نخس��تین ب��ار در قطع 
جیبي توسط انتش��ارات بین المللي الهدي منتشر 

شد.
 این کتاب توسط این انتشارات براي نخستین 

بار منتشر شده است. 
کتاب مذکور در غرفه انتش��ارات بین المللي 

اله��دي واق��ع در راهروي 11، غرفه 22 بیس��ت 
و س��ومین نمایش��گاه بین المللي کتاب تهران به 

عاقمندان عرضه مي شود. 
بین الملل��ي  نمایش��گاه  س��ومین  و  بیس��ت  
کت��اب ته��ران از 15 ت��ا 25 اردیبهش��ت م��اه 
امام خمین��ي)ره( مص��اي  در  ج��اري   س��ال 

 برپاست. 

فیلم مس��تند الفبای بختیاری ب��ه کارگردانی 
رضا قدیان��ی در تازه ترین حضور جش��نواره ای 
خ��ود در جش��نواره نیوهاپ ایالت پنس��یلوانیای 

امریکا به نمایش درمی آید. 
الفبای بختیاری مستندی درباره نحوه آموزش 
کودکان عشایر در حین کوچ است که به سفارش 
دانشگاه سکردهارت ایاالت متحده امریکا ساخته 

شده است. 

م��دت زمان ای��ن مس��تند 59 دقیقه اس��ت. 
تولی��د ای��ن فیلم به دلی��ل فصلی ب��ودن کوچ و 
تحقیقات میدانی فراوان که توس��ط دکتر س��یما 
صدیق و همکاران��ش در کوههای صعب العبور 
زاگرس انجام پذیرفته اس��ت، از س��ال 1381 تا 
1387به طول انجامیده اس��ت. الفب��ای بختیاری 
در نخس��تین تجربه بین المللی خود توانس��ت در 
ماه آوریل 2010، جایزه نخس��ت بخش مس��تند 

جش��نواره کنت ایاالت متح��ده امریکا را به خود 
اختصاص دهد. این مس��تند در جشنواره نیوهاپ 
که هفته اول تیرماه در ایالت پنس��یلوانیای امریکا 
برگزار می ش��ود، روی پرده می رود. رضا قدیانی 
متول��د 1353 و فارغ التحصیل دانش��کده زبان و 
ادبیات است. او مس��تندهای یك استان گلستان، 
 باغ  ایرانی و دست های مهربان را کارگردانی کرده 

است.

مدیرعامل خانه موس��یقی گفت: کتاب های 
منتش��ر ش��ده در حوزه موس��یقی در چهار رشته 
بررس��ی می ش��ود و پدیدآورندگان کتاب های 
برگزیده در مراس��م پایانی جش��ن خانه موسیقی 
م��ورد تقدی��ر ق��رار می گیرند. محمد س��ریر با 
اعام این خبر در خصوص کم و کیف بررس��ی 
کتاب ه��ای منتش��ر ش��ده در ح��وزه موس��یقی 
گفت: طبق برنامه ریزی انجام ش��ده قرار اس��ت 
مجموع کتاب های منتش��ر شده در حوزه موسیقی از 
س��ال 1385 در چهار رش��ته تئوریك موس��یقی، 
ترجم��ه  نویس��ی و  ن��ت  آم��وزش موس��یقی، 

آث��ار موس��یقایی مورد بررس��ی قرار گی��رد و به 
بهترین های این چهار رش��ته در عرصه موسیقی 
جوایزی اهدا ش��ود. مدیرعامل خانه موسیقی در 
ادامه به روند برگزاری جشن خانه موسیقی اشاره 
کرد و گفت: جش��ن خانه موس��یقی با یك سال 
تأخی��ر، هفته پایانی مهرماه ب��ه دبیری حمیدرضا 
نوربخش برگزار می ش��ود؛ در همین راستا کمیته 
برگزاری جش��ن خانه موسیقی تش��کیل شده و 
قرار اس��ت عاوه بر بررس��ی کتاب های منتشر 
ش��ده در حوزه موس��یقی، آلبوم های منتشر شده 
از س��ال 1386 تا پایان سال 1388 در شاخه های 

آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی و بهترین آلبوم 
در حوزه موس��یقی کاس��یك و ایرانی نیز مورد 

بررسی قرار گیرند. 
دکتر سریر در پایان افزود: جایزه ویژه پرویز 
مشکاتیان از دیگر بخش های جشن خانه موسیقی 
است که به منظور گرامیداشت یاد این موسیقیدان 
ایرانی برگزار می شود، در این بخش مجموع آثار 
رسیده به دبیرخانه جشن خانه موسیقی در زمینه 
س��نتورنوازی و قطعات ضربی این س��از بررسی 
می ش��ود و از خال��ق بهترین های این بخش هم 

تقدیر به عمل می آید.

نهاد کتابخانه هاي عمومي کش��ور براي حضور 
در طرح اولیه  س��یر مطالعاتي آثار شهید مطهري )ره( 
در ای��ام برگزاري نمایش��گاه کتاب، ب��ه طور رایگان 
ثبت نام مي کند. قابل ذکر اس��ت غرف��ه  این نهاد در 
انتهاي راهروي پنجم صحن شبس��تان، ثبت نام افراد 
عاقمند ش��رکت در طرح سیر مطالعاتي آثار شهید 
مطه��ري )ره( را از روز دوم حض��ور در نمایش��گاه 
ب��ه طور رای��گان آغاز کرده اس��ت. ط��ي این طرح 

متقاضی��ان، تمامي کتاب هاي اس��تاد مطه��ري را در 
 دوره هاي سه، پنج و هفت ساله به انتخاب خود مطالعه 
مي کنند. متقاضیان حضور در ای��ن طرح باید بعد از 
تکمیل ف��رم ثبت نام ک��ه در آن اطاعات عمومي و 
شخصي خود را ارائه مي دهند، فقط مبلغ 50 هزار ریال 
هزینه  پستي تمامي کتاب ها را پرداخت کنند و بعد از 
مطالعه  کتاب مي توانند در مسابقه مربوط به همان کتاب 
ش��رکت کرده و جوایزي نیز دریافت کنند. بنا به این 

گزارش در پایان این طرح به اعضاي شرکت کرده در 
این طرح جوایز ارزنده و گواهینامه پایان دوره نیز اعطا 
خواهد شد. سایت نسیم مطهر زیرنظر معاونت فرهنگي 
تبلیغ��ي جامعه الزهرا )س( از تابس��تان 83 به عنوان 
نخستین سیر مطالعاتي آثار شهید مطهري در اینترنت 
راه اندازي شده است.  بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللي کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهش��ت ماه 

سال جاري در مصاي امام خمیني)ره( برپاست.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد با تأکید 
بر غفلت از س��ینمای بومی در کشور گفت: در حال 
حاضر سینمای ایران تبدیل به سینمای شمال شهر تهران 
شده اس��ت. جواد شمقدری در زمینه توجه به تولید 
فیلمهای بومی در کش��ور اظهار داشت: در این راستا 
وزارت ارشاد، هشت منطقه فرهنگی در کشور تعریف 
کرده است که استان لرستان به همراه استانهای ایام و 
خوزستان در یکی از این مناطق فرهنگی قرار گرفته 
اند. وی ادامه داد: با تش��کیل این مناطق این وزارت 
خانه برای تولید فیلم های س��ینمایی، مستند و فیلم 
کوتاه در هر منطقه فرهنگی به طور جدی مش��ارکت 
و همکاری می کند. معاون سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی بیان کرد: البته طبیعی است که در 
گام اول ما به س��راغ اس��تانهایی م��ی رویم که خود 
مسئوالن اس��تانی تأمین بخشی از سرمایه تولید فیلم 
را ب��ه عهده بگیرند، چرا ک��ه بودجه ای که برای این 
کار اختصاص می دهیم از بودجه فیلم های سینمایی 
است که باید در طول سال ساخته شوند و برای همین 
نمی توانیم به طور کامل در این بخش سرمایه گذاری 
کنیم. شمقدری با تأکید بر همکاری وزارت ارشاد با 
استانهایی که در زمینه تولید فیلم های بومی پیشقدم 
ش��وند، یادآور شد: ما با این استانها در زمینه ساخت 
فیلم توافق خواهیم ک��رد. وی با تأکید بر اینکه ما به 
دنبال این نیستیم که در راستای تولید فیلم های بومی 
بودجه های استانی بخش فرهنگی تحت الشعاع قرار 
گیرد، افزود: می خواهیم که مسئوالن استانی به کمك 

ما بیایند تا فیلم س��ازان بومی با موضوع و لوکیش��ن 
بومی و حتی با حضور نیروهای بومی فیلم بس��ازند. 
معاون س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با 
تأکید بر اینکه این وزارتخانه آماده همکاری مشترک 
با همه استانها است، خاطرنشان کرد: تاکنون در زمینه 
تولید فیلم های بومی در کش��ور غفلت ش��ده است. 
ش��مقدری با انتقاد از رویه فعلی حاکم بر این بخش 
خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر سینمای ایران 
بیشتر تبدیل به سینمای نیمه شمالی شهر تهران شده 

اس��ت. وی ادام��ه داد: دلیل وضعیت کنونی حاکم بر 
سینما این است که به قومیت ها، فرهنگ ها و آداب و 
رسوم مناطق مختلف کشور که تنوع بسیار جذابی هم 
دارند کمتر توجه شده است. معاون سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی با تأکید بر اینکه این روند بی 
توجهی به فیلم بومی در حوزه مستند هم به چشم می 
خورد، بیان داشت: در حالیکه جنس سینمای مستند 
می طلبد که در اقصی نقاط کشور بستر کار فراهم شود، 
ولی از این موضوع نیز غفلت شده است. شمقدری ادامه 

داد: در حال حاضر در حوزه مستند نیز به طور عمده 
به موضوعات مردم تهران و ش��هر تهران پرداخته می 
شود. وی یادآور ش��د: در حال حاضر وزارت ارشاد 
دارد تاش می کند تا هم در فارابی و هم در سینمای 
تجربی، رویکرد حمایتی به سمت سوژه هایی برود که 
موضوع، واقعه و اتفاق آن در مناطق مختلف کش��ور 
رخ دهد. معاون س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی با تأکید بر اینکه قبًا در این زمینه کوتاهی 
ش��ده است، عنوان کرد: فرایندی که تاکنون در حوزه 
حاکم بوده است قابل قبول نیست. شمقدری با تأکید 
بر برنامه های این وزارتخانه برای تقویت تولید فیلم 
بومی در کش��ور، خاطرنشان کرد: تاش می شود که 
در این حوزه طی س��ال جاری اتفاقات خوبی بیفتد. 
وی همچنی��ن در زمینه صدور مجوز برای فیلم های 
س��ینمایی گفت: در بخش ص��دور مجوزها به همه 
کسانی که فیلم سالم بسازند و تولیدات آنها به نوعی 
در زمین��ه اخاق عمومی جامع��ه و مباحث اعتقادی 

هنجارشکنی نکند مجوز داده خواهد شد. 
معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
یادآور ش��د: البته بدیهی است که حمایت های ویژه 
وزارت ارش��اد در س��اخت فیلم شامل فیلمهایی می 
ش��ود که رویکرد آن مباحث و سیاس��تهایی باشد که 
ما به دنبال آن هس��تیم. ش��مقدری خاطرنشان کرد: 
سیاستهایی که در این زمینه، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی به دنبال آن است در قالب دفترچه سیاست ها 

در اختیار فیلم سازان قرار داده شده است.

سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
در راستاي حفظ و بهره برداري از میراث فرهنگي کهن 
در پنج منطقه کشور، خانه هاي نقالي تأسیس مي کند. 
مدیرکل حفظ و احیاي میراث معنوي سازمان میراث 
فرهنگي گف��ت: این خانه ها به منظ��ور تعبیه ابزاري 
مناسب براي تداوم هنر نقالي و انتقال این میراث کهن به 
نسل جوان با همکاري وزارت علوم و معاونت فرهنگي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي ساخته مي شود. 
گیداهلل پرمون وظایف خانه هاي نقالي را ش��امل 
س��ه بخش پژوهش، آموزش و اجرا دانست و افزود: 
در بخش پژوهش الزم اس��ت هر چه سریعتر تمامي 
نقالي هاي بومي اجرا ش��ود و با گویش هاي متنوع و 

روایت هاي داستاني گوناگون گردآوري و ثبت صوتي 
و تصویري شوند. وي ادامه داد: در بخش آموزش نیز 
باید در خانه هاي نقالي، فضاهایي مناسب براي آموزش 
عاقمندان فراهم شود تا مرشدان مشهور مناطق، امکان 
آموزش ش��اگردان خود را به ش��یوه و آداب اس��تاد و 
شاگردي داشته باشند. به گفته پرمون، از فرآیند آموزش 
نقال��ي نیز مي توان فیلم تهیه کرد و به این ترتیب این 
ش��یوه را از خطر فراموشي نجات داد. سازمان میراث 
فرهنگي ب��ه منظور حمایت و پاس��داري از این هنر، 
چندي پی��ش پرونده نقالي هنر قص��ه گویي یا قصه 
پردازي دراماتیك ایراني را تهیه و براي ثبت در فهرست 
پرونده هاي پیشنهادي میراث معنوي نیازمند پاسداري 

یونسکو به این سازمان ارسال کرد. تاکنون نام بیش از 100 
نفر نقال در قید حیات از سراسر کشور گردآوري شده 
اس��ت که 90 درصد آنان دهه هفت��م زندگي خود را 
سپري مي کنند، به همین دلیل سازمان میراث فرهنگي 
قصد دارد در گام نخست پیش از آنکه حامان ادبیات 
و اس��تادکاران شفاهي از دست بروند، ادبیات نقالي را 
گردآوري کند. نقالي گونه اي از نمایش س��نتي ایراني 
است که در آن نقال یا نقاالن، داستاني تاریخي، اسطوره 
اي و یا افس��انه اي را به ش��عر یا نثر با بهره گیري از 
شگردهاي نمایشي در گفتار، حرکات بدني و حاالت 
چهره مناسب ارائه مي کنند، به گونه اي که احساسات 

مخاطب را برانگیخته و او را وارد دنیاي داستان کند.

 کاستاریکا »آب سرد« را تابستان 
کلید مي زند

فیلم آب س��رد به کارگرداني امیر کاستاریکا و بازي وایلد بانچ از تابستان سال 
جاري جلوي دوربین خواهد رفت. 

به گزارش اس��کرین دیلي، این پروژه س��ینمایي 8 میلیون دالري داس��تان دو 
برادر فلسطیني است که در جریان انتقال جنازه پدر خود از شهري به شهر دیگر با 

مشکات عدیده اي روبه رو مي شوند. 
بنابراین گزارش، کاستاریکا، پس از این فیلم قرار است، پروژه عظیم سینمایي 

دیگري با نام پانچو ویا را طي سال 2011 جلوي دوربین ببرد. 
بانچ در این فیلم نیز در کنار جاني  دپ با امیر کاستاریکا همکاري خواهد کرد.

نمایشگاه کتاب، بهترین فرصت 
آشنایي مخاطبان با نویسندگان است

فریب��ا متخص��ص، بازیگر تلویزی��ون و گوین��ده رادیو، نمایش��گاه کتاب را 
بهترین فرصت آش��نایی مخاطب��ان با پدید آورندگان کتاب های مورد عاقه ش��ان 
دانس��ت. متخصص که روز گذشته مهمان غرفه رادیو نمایش در بیست وسومین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران بود، در گفتگو با ستاد خبری گفت: وجود این 
غرفه در نمایشگاه کتاب موجب آشنایی مردم با کار گویندگان و تشویق به خواندن 
نمایشنامه های اجرا شده در رادیو می شود. این گوینده و بازیگر افزود: عاقه اصلی ام 
خواندن رمان و کتاب های روانشناسی است و مطالعه را به عنوان یکی از وظایف 

روزانه ام انجام می دهم.

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.

 عــرضه کتاب جدیدي از مقــام معظم رهبــري 
در بيست و سومين نمــایشگاه کتاب

الفبای بختیاری به پنسیلوانیا می رود

محمد سریر اظهار داشت:
نویسندگان کتاب های برگزیده موسیقی تجلیل می شوند

سینمـــای ایران سینمـــای شمــال تهــران شده است 

فرهنگ و هنر

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

شما برادران باید حسابی حواستون به اطراف باشه. دائمًا چپ و راستو چك کنید. الکی 
خودتونو به کش��تن ندید. وقت عملیات که می شد، خودش جلوتر از همه بود. وقتی با 

او می رفتی، می دانستی که اگر یك پشه هم توی هوا بپرد، حواسش هست.
وقت��ی هم که عملیات تمام می ش��د، هرچه می گفتی: حاجی، دیگ��ه بریم. نمی آمد. همه  
گوشه  کنار را سر می زد که مبادا کسی جامانده باشد. وقتی مطمئن می شد، می رفت آخر 

ستون با بچه ها برمی گشت.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

س��مینار بین المللی ادبیات تطبیقی فارس��ی 
و عرب��ی روزه�����ای 21 و 22 اردیبهش��ت، 
در س��الن اجتماع��ات قص��ر اونس��کو بیروت 

برگزار می شود. 
از  مقال��ه   30 روزه،  دو  ای��ن س��مینار  در 
س��وی اس��اتید برجس��ته زبان و ادبیات فارسی 
دانش��گاههای لبنان، سوریه، اردن، مصر، مغرب 
و ای��ران در موضوعاتی همچون ادبیات تطبیقی 
عربی و فارس��ی کاسیك، ادبیات تطبیقی عربی 
و فارس��ی معاصر، ترجمه تطبیقی متون فارسی 
و عربی و ادبی��ات تطبیقی و علوم ادبیات، ارائه 

خواهد شد.

فکتور الکك اس��تاد دانش��گاه لبنان، یوسف 
بکار استاد دانشگاه یرموک اردن، محمد السباعی 
از دانش��گاه قاهره،  احمد موس��ی از دانش��گاه 
شعیب الدکالی مغرب و فاطمی،  سیدی، رادمرد 
و زرقانی از دانش��گاه فردوسی مشهد، از جمله 
اساتیدی هس��تند که در این س��مینار سخنرانی 
خواهند کرد.در این س��مینار، مق��االت به دو زبان 

فارسی و عربی ارائه خواهد شد. 
ب��ا هم��کاری و مش��ارکت  ای��ن س��مینار 
دانش��گاه لبن��ان، دانش��گاه فردوس��ی مش��هد و 
برگ��زار  بی��روت  در  ای��ران  فرهنگ��ی   رایزن��ی 

می شود.

جلسه رونمایی از 30 کتاب نشر تکا، عصر 
روز یك ش��نبه 19 اردیبهش��ت، با حضور وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی در س��رای اهل قلم 
نمایشگاه کتاب برگزار می شود. از دو سال پیش 
گزیده آثار شاعران و نویسندگان مطرح نسل های 
اخیر به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و با مشارکت نشر تکا به چاپ 
رس��یده اند. در این نشست که از ساعت 16:20 
تا 17:45 یکشنبه 19 اردیبهشت برگزار می شود، 
20 کتاب نثر ادبی و 10 عنوان کتاب شعر زنان، 
از تازه ه��ای مجموعه کتاب های انتش��ارات تکا 
رونمای��ی می ش��وند. در این جلس��ه رونمایی، 

مطابق برنامه، سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اس��امی حضور خواهد داشت. سرای 
اهل قلم بیست و س��ومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب ته��ران در طبق��ه دوم شبس��تان مصای 
ب��زرگ امام خمین��ی )ره( قرار دارد و ش��رکت 
در نشس��ت های آن برای عموم بازدیدکنندگان 
و  بیس��ت  اس��ت.  آزاد  کت��اب  نمایش��گاه  از 
س��ومین نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران از 
چهارشنبه 15 اردیبهشت در مصای امام خمینی 
)ره( واقع در خیابان ش��هید بهشتی تهران، آغاز 
ش��ده و با حضور ناش��ران داخلی و خارجی تا 

عصر شنبه 25 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

18 مجموع��ه 12 جل��دي ب��ا عن��وان کلي 
داس��تان هاي شاهنامه، براي گروه سني ب و ج، 
نوش��ته مروارید تقي  بیك و تصویرگري ش��یا 
خزان��ه داري به س��بك کاژ )کار ب��ا پارچه( به 
کوشش انتشارات گوهر اندیشه در 23 نمایشگاه 

کتاب عرضه شده است. 
در ای��ن مجموع������ه، داس�������تان هاي 

ش��اهنامه فردوس��ي، از فرمانروای��ي کیوم��رث 
ت��ا آغ��از پادش��اهي منوچهر، بدون اف��زودن یا 
کاس��تن هیچ ماجرا و داستاني، به زباني کودکانه
 آورده ش��ده است تا آینده سازان این مرز و بوم 
بتوانند به آساني با آنچه در شاهنامه حکیم توس 
آمده اس��ت، آشنا شوند و از درس هاي نهفته در 

آن بهره ببرند. 

روزنام����ه گاردی��ن، ده اث��ر منتخ����ب 
کارستن ینسن، نویس��نده و روزنامه نگار مطرح 
 دانمارکی را در مقوله ادبیات دریانوردی معرفی 

کرد.
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری کتاب ای��ران به 
نق��ل از روزنامه گاردی��ن، قصه هایی نمکین تر 
از آب دریا، از س��فر افس��انه ای ایلیاد در دریای اژه 
ت��ا قصه ه��ای هانس کریس��تیان آندرس��ن، در 
فهرس��ت ده اثر منتخب کارستن ینسن در باب 
ادبیات دریا دیده می ش��وند. کارس��تن ینس��ن، 
متول��د 1952، نخس��تین بار ب��ا روزنامه نگاری 
در روزنام��ه گپنهاگ��ن دیلی و انتش��ار چندین 
مقاله و رمان مطرح ش��د، ام��ا با دریافت جوایز 
متع��ددی در دانمارک و اروپا چون جایزه معتبر 
 نخ��ل ادبی دانمارک، ش��هرت فراوانی کس��ب 

کرد.
 ینسن در باب ادبیات دریانوردی می گوید: 
با توجه به این که بش��ر هزاران سال در دریاها 
س��فر کرده، دیدن تعداد اندکی از شاهکارهای 

داس��تانی ک��ه از قصه ه��ای دریا اله��ام گرفته، 
تعج��ب انگی��ز اس��ت. دریان��وردی هم��راه با 
ماجراجویی اس��ت ام��ا واقعیت آن  اس��ت که 
هم��واره انس��ان های مع��دودی به این ش��غل 
خطرن��اک پرداخت��ه و تع��داد اندک��ی از آنه��ا 
دارای اس��تعداد ادبی هستند. سنت نقل شفاهی 
قصه ه��ای دریا هم��واره بین دریان��وردان رایج 
بوده، اما ان��دک آثار نوش��تاری موجود در این 

زمینه، از شاهکارهای ادبی هستند.
آثار منتخب ینسن از ادبیات دریا شامل این 

آثار است: 
اودیس��ه اثر هومر، موبی دی��ك اثر هرمان 
ملویل، روای��ت گوردون پای��م از نانتوکت اثر 
ادگار آل��ن پ��و، خط س��ایه اثر ج��وزف کنراد، 
پاورق��ی تاری��خ اثر راب��رت لوئیز استفنس��ون، 
قصه های دریای جنوب اثر جك لندن، ملوانان دریا اثر 
ویکتور هوگو، پری دریایی اثر هانس کریستین 
آندرسن، آگوس��ت اثر کنوت هامسون و صیاد 

اثر هانس کیریك.

ــهرکرد در نظر دارد عملیات ذیل را از  شهرداری ش
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
ــناد  ــرایط واگذاری و دریافت اس ــت اطالع از ش جه
ــت اداری 89/2/29 به  مناقصه حداکثر تا پایان وق
واحد حسابداری شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند. 

ــت تاریخ تحویل اوراق به دبیرخانه  الزم به ذکر اس
شهرداری پایان وقت اداری 89/3/9 می باشد.

ــه 10 درصد کل  ــس از اعالم برنده ارائ ــن پ در ضم
قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات بانکی الزامی 

است.

ضمانت شرکت در مناقصهکل اعتبارشرح

300/000/000 ریال خرید تابلو معابر
15/000/000 ریالاعتبارات شهرداری

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بصورت 
50/000/000 ریالــــــــــــــــدرصد حق الزحمه از کل پرداختی

بدیهی است شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت اول(

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

 عضویت رایگان در طرح سیر مطالعاتي کتابهاي شهید مطهري 
در نمایشگاه کتاب

خانه هاي نقالي در پنج منطقه کشور تأسیس مي شود

سمینار ادبیات تطبیقي فارسي و عربي در 
لبنان برگزار مي شود

کتاب های نشر تکا با حضور وزیر ارشاد 
رونمایی می شوند

ده اثر برگــزیده تاریخ در حوزه
 ادبیــات دریانــوردي

در نمایشگاه 23 عرضه شد:
مجموعه 12 جلدي شاهنامه فردوسي براي کودکان
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