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معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد:
بايد براي تمامي فارسي زبانان دنيا 
رسانه اي فراگير داشته باشيم

وزيرکشور:
 با تجميع انتخابات 
رياست جمهوري و شوراها مخالفيم

پیش بینی سال بهتر آبی برای استانهای 
اصفهان  و  چهارمحال و بختیاری 

نخب��گان  کان��ون  رئی��س 
اس����تان چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: ای��ن اس��تان رتبه س��وم 
اختراع��ات و ابتکارات را به خود 
اختصاص داده اس��ت.علی ربیعی 
در حاش����یه نخس��تین نمایشگاه 

اختراعات مجمع عالی نخبگان ایران در گفتگو با فارس، با اشاره به اینکه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با هش��ت غرفه در این نمایشگاه شرکت 
 کرده اس��ت، بیان داشت: در این غرفه ها 10 نفر از مخترعان و نخبگان 

استان ...

مس��ابقات جهان��ی تنیس روی 
میز در ش��رایطی از امروز در مسکو 
آغ��از می ش��ود ک��ه تیم ه��ای ملی 
تنیس روی میز م��ردان و زنان ایران 
ناامید از رس��یدن به م��دال، تنها در 

اندیش��ه کسب عناوین جهانی و صعود به دس��ته های باالتر هستند. به 
گزارش مهر، ش��هر مسکو در روسیه از دوم خردادماه میزبان پنجاهمین 

دوره پیکارهای تنیس روی میز...

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

ش��هردار منطق��ه10 اصفهان در 
یک نشست خبری پذیرای اصحاب 

رسانه بود. 
امس��ال  ج��اری  بودج��ه  وی 
ش��هرداری منطقه10 را که توس��ط 

شهرداری و شورای شهر به این منطقه اختصاص یافته 210 میلیارد تومان 
 برآورد کرد و افزود: 70 درصد این بودجه عمرانی و مابقی بودجه جاری 

خواهد بود.
شهرداری منطقه 10 با محقق کردن 85 درصد از اهداف خود و پیشبرد 

طرح های الزم جزء 4 شهرداری برتر اصفهان ...

 جمش��ید علیبابایي مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع 
مقدس بعداز ظهر امروز در مراس��م رونمایي حرم شهداي گمنام 
شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس 
اظهار داشت: شهداي گمنام زینت بخش شهر و دیار ما هستند و آنان 
همچون نگیني درخشان بر پیکره انقالب خواهند ماند. وي افزود: 
شهداي ما دیگر گمنام نیستند، چرا که مزار آنان همیشه پذیراي خیل 
عظیم زائرین اس��ت. علیبابایي با تأکید بر اینکه این خاك پذیراي 
گمناماني است که در افالك در باالترین مقام و جایگاه قرار دارند، 
گفت: این حرم از سال 86 در مساحت 120 مترمربع بنا نهاده شد 
و ساخت وساز آن به مدد و خواست خود شهدا انجام شد و این 
سفره هایي بود که خود آنان پهن کردند. مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزشهاي دفاع مقدس چهارمحال و بختیاري افزود: پروژه ساخت 
17 حرم مطهر ش��هداي گمنام در استان از س��ال 84 آغاز شده و 
تاکنون عملیات اجرایي و عمراني 5 مزار به پایان رسیده و 12 حرم 
دیگر نیز در آینده آماده بهرهبرداري خواهد شد. وي شهدا را اسوه 
و الگوي نس��ل امروز ایران اسالمي دانست و گفت: یاد و خاطره 
شهدا نیز مانند یاد و خاطره روز عاشورا یادگار مي ماند. علیبابایي 
خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهیداني که با خون خود بر شمشیر 
اس��تکبار جهاني پیروز شدند، تاریخ جهان بشریت را به گونه اي 
دیگر رقم زدند. وي با تأکید بر نقش با ارزش ش��هدا و رزمندگان 
در دفاع از کیان ایران اس��المي، افزود: اکنون وظیفه ما حراست از 
دس��تاوردهاي به دست آمده از این شهیدان است. مدیرکل حفظ 
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس چهارمحال و بختیاري با بیان اینکه 
شهدا امروز از ما خواهان بصیرت هستند، گفت: امروز جامعه دیني 
و اسالمي مورد هجوم دشمنان زیادي قرار گرفته که همه آنها یک 
جا را نشانه رفته اند و آن امام و رهبري است. علیبابایي وظیفه همگان 
را دف��اع از رهبري و پیروي از والیت اعالم کرد و افزود: امروز ما 
در یک جنگ نرم نابرابر قرار گرفته ایم که همه باید هوشیار بوده 
و بصیرت خود را حفظ کنیم. دبیر س��تاد بزرگداشت سوم خرداد 
چهارمحال و بختیاري به سالروز آزادي خرمشهر در سوم خرداد 
اشاره کرد و گفت: امام خمیني )ره( فرمودند خرمشهر را خدا آزاد 
کرد و امام این جمله را مي فرماید زیرا شهدا گرفتار زر و زیور دنیا 
نشدند و براي خدا حرکت کردند و چه زیبا نیز به مقصد رسیدند. 
مدی��رکل حف��ظ آث��ار و نش��ر ارزش��هاي دف��اع مق��دس 
چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: باید یادواره شهدا را روز به 
روز پررنگ تر، با نشاط تر و باعظمت تر برگزار کنیم و امروز در این 
مراسم هستیم تا حداقل بگوییم در مراسم این بزرگان شرکت کردیم.

صفحه 4

در آستانه سوم خرداد؛
حرم شهداي گمنام شهركرد 

رونمايي شد

فعاليت های شهرداری منطقه10 چهره 
شمال غرب اصفهان را دگرگون كرده است

چهارمحال و بختياري رتبه سوم 
اختراعات و ابتكارات كشور را دارد

 تنیس روی میز ايران در انديشه صعود جهانی 
دور از مــدال اما اميــدوار

نشست خبری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در 
روزهای پايانی ارديبهشت ماه با حضور مهندس علیرضا 
الماسوندی، مديرعامل شرکت مــديريت منابع 
 آب ايران و مهندس طـرفه، مديرعامل شرکت آب 

منطقه ای استان اصفهان برگزار شد.
سازمانی  های  مأموريت  الماسوندی،  مهندس 
موارد:  در  را  ايران  آب  منابع  مديريت  شرکت 
آبی،  منابع  و  مديريت سدها  ذخیره سازی آب، 
تعادل آب در استانهای کشور و ساماندهی آبهای 
موارد  حفظ  با  شرب  آب  و  کشاورزی  سطحی، 
زيست محیطی برشمردند و وظايف غیرسازمانی 
اين شرکت را در حفظ کیفیت منابع آب، اطالعات 
و آمار در مورد آب سطحی و زيرزمینی، تخصیص 
آب و مأموريت هايی در خصوص آب و محیط 
زيست، آب و اقتصاد، آب و سالمت، آب و درمان 

توصیف کرد.
مديرعامل شرکت مديريت منابع آب کشور از 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان به عنوان يکی 
از زيرمجمومه های 32 گانه اين شرکت ياد کرد 
و آن را جزء موفق ترين شرکت های کشور در 
راستای انجام وظايف محوله و ايجاد آب شرب 
پاک و همکاری کشوری در جهت طرحهای ملی و 

زيرساختی دانست.
و  متعال  خداوند  از  را  آب  مالکیت  وی 
و  برکت  منشأ  اين  و  دانسته  انفال  جزء 
و  اکرم)ص(  پیامبر  مبارک  وجود  از  را   خیر 
حضرت زهرا)س( عنوان کرده و افزود: در مقوله آب 
حق مصرف و توزيع عادالنه برای همگان محفوظ 

اولويت  براساس  و  قوانین کشوری  طبق  و  است 
مصرف، جمعیت، نوع مصرف و مديريت عادالنه 

توزيع آب کشور در استانها صورت می گیرد.
از  را  کشـور  آبی  سـال  المــاسوندی  مهندس 
سال  مهـــرماه  تا  سال  هر  مهـــــرماه  ابتدای 
در بارش  میانگین  و  کرده  بندی  تقسیم   بعد 
40 سال گذشته کشور را 240 میلیمتر در سال 
عنوان کرد که در اين بین استان اصفهان با 120 
میلیمتر بارندگی در سالهای اخیر دچار خشکسالی 
و کم آبی بوده است. وی در ادامه افزود: با توجه 
به بارش 222 میلیمتری در ماههای ابتدايی امسال 
در اصفهان و ذخیره 25 میلیارد مترمکعب آب 
ايجاد شده در استان اصفهان به حمداهلل امسال بهتر 
از سالهای گذشته اصفهان از منابع آب بهره مند 

خواهد بود.
الماسوندی جريان ورودی آب به سدهای ملی و 
مخزنی را 35 میلیارد مترمکعب و میانگین ذخیره 
آب کشور را 40 میلیارد مترمکعب ارزيابی کرده و 
با اشاره به 117 سد بزرگ ملی و مخزنی در کشور، 
ايران را پیشگام ذخیره آب و ارائه آب شرب سالم 

و بهداشتی در منطقه دانست.
انتقال آب، تصفیه  اجرای سیستم های  همچنین 
خانه های سالم، تحويل آب به شبکه های شهری 
و اجرای آبیاری زه کشی را از مأموريت های موفق 
آب و آبیاری کشور توسط شرکت مديريت منابع 

آب ايران قلمداد کرد.
در  جمعیت  رشد  الماسوندی،  علیرضا  مهندس 
اصفهان را از عوامل ازدياد مصرف آب دانسته و 

عدم آبیاری صحیح و علمی در بخش کشاورزی 
که 90 درصد آب کشوری را مصرف می کند را 
از عوامل کم آبی در برخی نقاط عنوان کرد وی 
فرهنگ سازی صحیح مصرف آب در بین مردم 
و کشاورزان را از نکات مهم مديريت آب کشور 
دانست و اذعان داشت: منابع آبی بايد مازاد بوده 
و با نگاهی به آينده مديريت شود و مصرف که 
بايد مورد  منابع آب است  امر در  ترين  اساسی 
کنترل قرار گرفته و کم شود. همچنین با استفاده 
از طرحهای علمی، صنعتی و مدرن شدن آبیاری در 
زمینه کاهش هدر رفت آب بايد تالش مضاعف 

صورت پذيرد.
کشور،  آب  منابع  مديريت  شرکت  مديرعامل 
انتقال آب فعلی و راندمان سنتی آن را  سیستم 
در آينده جوابگوی نیازهای استان اصفهان و کل 
کشور ندانسته و ايجاد طرحهای سازه ای و آموزش 
کشاورزان و همچنین ياری رساندن تسهیالتی و 
بانکی دولت به اين سازمان را از برنامه های مثبت 

در اين زمینه ارزيابی کردند.
آب  بهینه  مصرف  به  را  صنايع   الماسوندی 
و عدم ايجاد مسائل زيست محیطی و آلوده نکردن 
آب دعوت کرده و خواستار اتخاذ تصمیماتی اساسی 

و عملکردی برای آنها شد.
وی افزود: با توجه به کیفیت عمومی آب کشور 
آن،  توپوگرافی  ارزيابی  و  شرب  آب  بخش  در 
آب شرب تزريقی به شبکه های شهری اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری را جزء سالم ترين و پاک 

ترين آب های شهری کشور دانست.

مهندس علیرضا الماسوندی مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران 

 استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری دارای پاک ترین و سالم ترین 
شبکه های آب شرب شهری در کشور هستند

ــرب و ارزيابی توپوگرافی آن،  ــور در بخش آب ش ــزود: با توجه به کیفیت عمومی آب کش وی اف
ــهری اصفهان و چهارمحال و بختیاری را جزء سالم ترين و  ــبکه های ش ــرب تزريقی به ش آب ش

پاک ترين آب های شهری کشور دانست.
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سراسری

برخی تحلیل گران از آن جا که چنین 
خطابی را ناش��ی از سیاس��ت بازی های 
داخل��ی یا صرف��اً عصبانی��ت لحظه ای 
اردوغان دانسته اند، خیلی مسأله را جدی 
نم��ی دانند. ول��ی اردوغان سیاس��تمدار 
زیرکی است و اکنون در حال نشان دادن 
واکنش به تغییراتی اس��ت که در جامعه 
ترکیه روی داده است. بعد از هفت سال 
حکومت گفتمان اسالمی حزب عدالت 
و توس��عه، افکار عموم��ی تغییر جهت 
داده است و از ایده اتحاد سیاسی »جهان 
اسالم« استقبال می کند. برطبق نظرسنجی 
ایندپندن��ت در ترکیه، تعداد کس��انی که 
هویت خود را مس��لمان اعالم می کنند 
بین سال های 2002 تا 2007، 10 درصد 
افزای��ش یافته اس��ت؛ به ع��الوه تقریبًا 
نیمی از کسانی که مورد نظرسنجی قرار 
گرفتند خود را اس��الم گرا می دانستند.
سیاس��ت خارجی ح��زب عدالت و 
توسعه، اکنون در داخل از استقبال خوبی 
برخوردار ش��ده است که این امر احتمال 
تقویت این موضع را باال می برد. بعد از 
اینکه اردوغان گردهمایی جهانی اقتصاد 
را با عصبانیت و فریاد ترك کرد، هزاران 
نفر برای اس��تقبال از هواپیمایش هنگام 
برگشت به خانه تجمع کردند که چیزی 
شبیه یک خوش آمدگویی هماهنگ بود.
انتقال هویت ترکی تحت تأثیر حزب 
عدال��ت و توس��عه نتایج ج��دی و قابل 
مالحظه ای خواهد داشت. تحت هدایت 
جهان بینی اسالم گرایانه، حمایت ترکیه 
از سیاس��ت خارجی غرب بیش از پیش 
غیرممک��ن خواهد ش��د حت��ی اگر این 
حمایت در راستای منافع ملی اش باشد. 
پیمان های ترکیه و اس��رائیل- که مدلی 
از ت��داوم رواب��ط همکارانه و دوس��تانه 
یک کش��ور مس��لمان با اس��رائیل بود- 
همچنان رو به اضمحالل هس��تند. چنین 
توس��عه ای از سوی افکار عمومی ترکیه 
مورد تأیید و اس��تقبال ق��رار می گیرد و 
نی��ز محبوبیت عمومی ح��زب عدالت و 
توسعه را بیشتر می س��ازد و این حزب 
خواهد توانس��ت با یک تیر دو هدف را 
بزند: فاصله گرفتن کش��ور از هم پیمان 
س��ابقش و تقوی��ت زیربن��ای قدرتش.
همچنین همین سازوکار برای روابط 

ترکی��ه با اتحادیه اروپ��ا و ایاالت متحده 
به کار می رود. حزب عدالت و توس��عه 
به موضوع پیوس��تن احتمال��ی ترکیه به 
اتحادی��ه اروپ��ا نگاهی تاکتیک��ی دارد. 
این حزب زمانی که مس��أله پیوس��تن به 
اتحادیه اروپا برایش تأیید عمومی کسب 
کن��د، بر آن تأکی��د می کند ام��ا نگاهی 
اس��تراتژیک به پیون��د نزدیک ب��ا اروپا 
ن��دارد. بنابراین این ح��زب اصالحات 
تحمیلی نامطلوب اتحادیه اروپا را جدی 
نمی گیرد و درنتیجه احتمال پیوس��تن به 
اتحادیه اروپا را کمتر و کمتر می س��ازد.
»ب��ی اخالق«  اظهارات��ی همچ��ون 
نامیدن غرب توس��ط اردوغان در س��ال 
حمای��ت  کاه��ش  اش  نتیج��ه   ،2008
عموم��ی از عضویت ترکی��ه در اتحادیه 
اروپا بوده است. سال گذشته حدود یک 
س��وم جمعیت ترکیه خواس��تار پیوستن 
کشورشان به اتحادیه اروپا بودند که این 
افت آش��کاری را نس��بت به 80 درصد 
س��ال 2002 که حزب عدالت و توسعه 
قدرت را به دست گرفت، نشان می دهد.
در این بین در حالی که ایاالت متحده 
بخش زی��ادی از نیرویش را معطوف به 
آن سوی مرزها و کشورهای مسلمان- از 
مبارزه با رادیکالیس��م اس��المی تا تقابل 
با برنامه هس��ته ای ایران- کرده اس��ت، 
حزب عدالت و توس��عه ب��ا لحنی تند و 
اجتناب از هر نوع همکاری، به مخالفت 
با ای��ن سیاس��ت ها خواه��د پرداخت.
بس��یاری می گویند که صعود حزب 
عدالت و توس��عه به ق��درت، فرصتی به 
ترکیه برای »بازگش��ت ب��ه خاورمیانه« و 
پذیرش هویت اس��المی بیش��تر داد. این 
امید وجود داشت که چنین تغییر مسیری 
ترکیه را ب��ه حالت طبیع��ی برگرداند و 
اصالحات ملی گرایانه و سکوالرگرایانه 
کمال آتاتورك- که در اوایل قرن بیس��تم 
جهت ترکیه را به سمت غرب چرخاند- 
را تعدی��ل خواهد ک��رد. اما با این وجود 
نتیجه خیلی مثبت نب��ود. تجربه ترکیه با 
حزب عدالت و توس��عه ثابت کننده این 
امر اس��ت که به هر حال اس��الم گرایی 
در سیاس��ت خارج��ی کش��ورها نم��ی 
توان��د با غرب س��ازگاری نش��ان دهد.
                                     پايان

شهردار کرج گفت: کرج در سال جاری به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. سیدعلی آقازاده 
در گفتگو با فارس در کرج اظهار داشت: اختصاص این اعتبار به غیر از هزینه های جاری است. 
وی ادامه داد: در این راستا باید درآمدزایی از طریق ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام 
شود تا بتوانیم در توسعه کالن شهر کرج گام برداریم. این مسئول گفت: امروز اگر ما بخواهیم 
به درآمدهای شهرداری متکی باشیم، نمی توانیم موفق عمل کرده، بلکه باید سعی کنیم از طریق 
جذب سرمایه گذاری این درآمدها را افزایش داده و از سرمایه های بیرون از شهر کرج استفاده 
کنیم. آقازاده تأکید کرد: حدود یک س��وم جمعیت کشور در هشت کالنشهر سکونت دارند و 
با توجه به این حجم جمعیت امروز دولت و مسئوالن می توانند از تجربیات اداره این شهرها 
استفاده مناسب کرده و برای رسیدن به خودکفایی و اداره کشور استفاده کنند. وی ادامه داد: در 
حال حاضر کالن شهرها با برنامه ریزی و مدیریت هزینه و درآمد توسط خودشان اداره می شوند 
و تجارب این مدیریت ها می تواند برای مدیریت کالن کشور تجربه خوبی باشد و این امر فقط 
در سایه حمایت قانونی و اراده و عزم جدی می تواند میسر شود. شهردار کرج در ادامه افزود: در 
شهرها تمام امور مردم با مدیریت شهری و با برنامه ریزی در حال انجام است، در مدیریت شهری 
بر خالف مدیریت دولتی هزینه ها و درآمدها همه ماهه توس��ط شهردار بررسی می شود و این 
مهم یعنی درآمدزایی و انجام هزینه ها با برنامه ریزی دقیق، بسیار سخت و حتی می توان گفت از 
اداره یک وزارتخانه هم سخت تر است. آقازاده در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در سازمان 
قطارشهری کرج اشاره کرد و از جذب یک میلیارد دالر فاینانس با حمایت شورای اسالمی شهر 
و همچنین 6 میلیارد دالر فاینانس از کنسرسیوم مالزی و چین خبرداد و اظهار امیدواری کرد که 
با جذب این س��رمایه ها پروژه های مهم شهرداری کرج از جمله خط دو و سه متروی کرج به 

سرعت انجام و گام های بسیار مثبت و مهمی در جهت جلب سرمایه گذاری برداشته شود.

مدیرکل حراست دانشگاه تهران از منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران، اجبار مقنعه 
در برخی دانشکده های دانشگاه تهران و برخورد با دانشجویان پسر بدحجاب در دانشگاه خبر 
داد. مصطفی خسروی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب از پیگیریهای رئیس دانشگاه تهران برای 
استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و قانونی در برخورد با بدحجابی خبر داد و گفت: بدحجابی در 
جامعه کاماًل نمود پیدا کرده و در دانشگاه نیز نمود داشته تا جایی که جو نارضایتی درباره پدیده 
بدحجابی به وجود آمد. بنابراین در جلساتی با رؤسای پردیسها و دانشکده های دانشگاه تهران 

خواستار کار فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف شدیم. 
مدیرکل حراس��ت دانشگاه تهران افزود: محیط دانش��گاه مقدس است بنابراین از رؤسای 
پردیسها و دانشگاهها خواستار شدیم تعداد انگشت شماری که بدحجاب هستند را نصیحت 
کنند و برخورد فرهنگی با پدیده بدحجابی را در دستور کار داشته باشند. همچنین جلوگیری 
از ورود افراد بدحجاب به محیط دانش��گاه مسیر دیگری در برخورد با بدحجابی با استفاده از 
ظرفیتهای قانونی است. البته اعتقاد داریم برخورد سلبی مکمل برخوردهای ایجابی است و اگر 
برخورد سلبی از برخوردهای فرهنگی پیشی بگیرد نتیجه واقعی و مطلوب حاصل نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: اکثر دانشجویان نسبت به رعایت حجاب و استفاده از پوشش های مناسب 
متعهد هستند اما تعدادی نیز که آدمهای مغرضی هستند و به عنوان »مبارزه« بدحجابی و استفاده 

از پوشش های نامناسب را در پیش گرفته اند، به کمیته انضباطی احضار می شوند. 
مدیرکل حراست دانشگاه تهران از اجباری شدن استفاده از پوشش مقنعه در دانشکده های 
زبان های خارجی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خبر داد و در پاسخ به اینکه آیا تا کنون پوشش 
مقنعه در محیط دانشگاه اجباری نبوده است به مهر گفت: پوشش مقنعه اجباری بوده اما ضابطه 
اجرایی که مدیریت دانشکده ها باید بر اساس آن اعمال قانون می کردند وجود نداشته است. 
خسروی افزود: فضای بیرون دانشگاه فضای بازی است و این فضا خود را در محیط دانشگاهی 
نیز نش��ان داده است. رئیس دانشگاه تهران در ش��ورای فرهنگی دانشگاه تأکید کرده که هم از 
ابزارهای قانونی و هم از راههای فرهنگی نسبت به پوشش های نامناسب واکنش نشان داده شود.
اعتقاد داریم فضای برخورد با بدحجابی باید دنبال شود اما برخورد سلبی باید آخرین برخورد 
باشد و برخورد فرهنگی و ارشادی باید در صدر قرار گیرد. یعنی ابتدا افرادی که پوشش مناسب 
ندارند را بخواهیم و با آنها صحبت کنیم، در صورتی که صحبتها مؤثر واقع نشد از ظرفیتهای 

قانونی برای برخورد استفاده کنیم. 

طرح قانون تجمیع انتخابات به مجلس می رودآيا تركيه در حال جدايی از غرب است؟ )قسمت دوم(

وزیر کشور با اعالم مخالفت با تجمیع 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراهای 
شهر و روستا، گفت: تجمیع انتخابات نیاز 

به کار کارشناسی بیشتر دارد. 
مصطفی محمدنجار در گفتگو با ایرنا، 
افزود: وزارت کش��ور طبق وظیفه قانونی 
خود آم��اده برگزاری انتخابات اس��ت و 
بر این اساس امس��ال انتخابات چهارمین 
دوره ش��وراهای اسالمی شهر و روستاها 

را برگزار خواهیم کرد. 
وی که پیش از این هم مخالفت خود 
را با تجمیع انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و ش��وراها اعالم کرده بود، اظهار داشت: 
وزارت کش��ور موظف به اج��رای قانون 
اس��ت و هر قانونی ک��ه تصویب و نهایی 

شود دولت آن را اجرا خواهد کرد. 
وزیرکش��ور ادام��ه داد: تاکنون هیچ 
قانون جدیدی درخص��وص انتخابات به 

وزارت کشور ابالغ نشده است.
انتخابات ریاس��ت جمهوری  تجمیع 

با شوراهای اس��المی شهر و روستاها در 
کمیسیون ش��وراهای مجلس به تصویب 
رس��یده و اکنون در نوبت رس��یدگی در 

صحن علنی قرار دارد.
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان نیز در 
نشس��ت خبری به خبرنگاران گفت: اگر 

مراجع قانونی تصویب کنند که انتخابات 
ش��وراهای اس��المی ش��هر و روس��تا در 
دوره دیگ��ری برگ��زار ش��ود، انتخابات 
میاندوره ای مجلس ش��ورای اس��المی و 
خب��رگان رهب��ری نیز به تعوی��ق خواهد 

افتاد. 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
با اشاره به کاهش 20 درصدی قیمت عرضه 
اینترنت برای ش��رکت های خصوصی ارائه 
دهنده اینترنت، ابراز امیدواری کرد: کاربران 
نهای��ی اینترنت نی��ز از ای��ن کاهش قیمت 
برخوردار ش��وند. محمود خس��روی افزود: 
قراردادهای جدید شرکت زیرساخت برای 
تأمین اینترنت با قیمت های پایین تری امضاء 
شده، از این رو می توانیم اینترنت را با قیمت 
ارزان تر به ش��رکت های خصوصی عرضه 
کنیم. وی افزود: البته توقع نداریم که قیمت 
اینترنت برای کارب��ران نهایی نیز 20 درصد 
کاهش یابد ولی این کاهش قیمت باید تأثیر 
خود را برای مشتری نهایی بگذارد. مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اتمام 
قرارداد سه پیمانکار تلفن اینترنتی با شرکت 
ارتباطات زیرساخت گفت: در مورد تمدید 
قرارداد این سه پیمانکار مذاکرات نهایی شده 
و طی یک هفته آین��ده قرارداد آنها به مدت 

یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
وی با اش��اره به فعالیت بی��ش از 114 

ش��رکت در حوزه تلفن اینترنت��ی که بدون 
پرداخت هیچگونه وجهی از امکانات کشور 
استفاده می کنند، افزود: زیرساخت در حال 
فراهم کردن امکانات فنی در قالب 2 تعاونی 

برای ساماندهی حوزه تلفن اینترنتی است. 
خس��روی گفت: ب��رای افزایش پهنای 
باند اینترنتی کشور در آینده نزدیک 30 خط 
STM1 جدید به ش��بکه اضافه می شود که 
به این ترتیب ظرفیت ش��بکه از تعداد 137 
 STM1 فعلی ب��ه 167 خط STM1 خ��ط

خواهد رسید. 
وی با اش��اره به قرارداد GBI نیز گفت: 
براساس این قرارداد این شرکت سالیانه حدود 
300 هزار دالر به ایران پرداخت خواهد کرد 
و همچنین ارتباط کشور با تمام کشورهای 
حوزه خلیج فارس برقرار می شود. خسروی 
یکی از برنامه های س��ال جاری را اجرایی 
شدن پروژه Core و super core دانست 
و تأکی��د کرد: با اجرای ای��ن پروژه ظرفیت 
شبکه زیرساختی کشور تا 10 برابر افزایش 
خواه��د یاف��ت. وی افزود: تجهی��زات این 

پروژه نصب و راه اندازی شده و تست های 
الزم در س��ه منطقه در حال انجام اس��ت و 
امیدواریم با تالش های در دس��ت اجرا این 
پروژه طی ش��ش ماه آینده ب��ه بهره برداری 
برسد. خسروی با اشاره به پروژه سیگنالینگ 
یکپارچه نیز اظهار داشت: این پروژه اجرایی 
ش��ده و ارتباط اپراتورها از طریق این شبکه 

برقرار شده است. 
خسروی با اشاره به قاچاق در مکالمات 
تلفن ه��ای ثابت و س��یار، گفت: هم اکنون 
قاچاق مکالمه از طریق تلفن ثابت کمتر شده 
و این معضل بیش��تر در تلفن همراه وجود 

دارد. 
وی در مورد نسبت قاچاق مکالمه تلفنی 
گفت: 60 درصد قاچاق مربوط به تلفن سیار 

و 40 درصد مربوط به تلفن ثابت است. 
وی افزود: آئین نامه ای در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( 
تصویب و به ش��رکت زیرساخت در مورد 
برخورد با قاچاق مکالمه تلفنی ابالغ ش��ده 

است. 

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: 
باید بتوانیم با نگاهی فراملی برای تمامی 
فارس��ی زبانان دنی��ا، رس��انه ای فراگیر 

منتشر کنیم. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از روابط 
عمومی امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، محمد 
علی رامین در نشستی با دست اندرکاران 
هفت��ه نامه همش��هری جوان با تش��ریح 
راهبردهای اساسی رسانه ها تصریح کرد: 
مطبوع��ات باید دید وس��یعی به گس��تره 
مخاطبان داش��ته باشند، واقعیت جامعه را 
ببینند و از دغدغه های اصلی مردم سخن 
بگوین��د، نه اینکه صرفًا ب��ه یک گروه یا 
قش��ر خاص در جامعه بپردازند، از طیف 

گسترده مخاطبان دیگر غافل شوند. 
وی اف��زود: ضریب نفوذ رس��انه ها 
در ح��ال حاضر در جامعه رضایت بخش 
نیس��ت و می تواند ارتقا یابد. رس��انه ها 

آنقدر باید مستدل، معتدل، منطقی و قابل 
اتکا باش��ند که مخاطبان ف��راوان فهیم و 
فرهیخت��ه را با خود همراه کنند و این امر 
برای نس��ل جوان و مؤمن رس��انه ای ما 

تحقق یافتنی است. 
مع��اون ام��ور مطبوعات��ی و اط��الع 
رس��انی وزارت ارش��اد ادام��ه داد: بای��د 
بتوانی��م با نگاه��ی فراملی ب��رای تمامی 
فارسی زبانان دنیا، رسانه ای فراگیر منتشر 
کنیم و این زمانی میس��ر اس��ت که نگاه 
دست اندرکاران رسانه ها وسیعتر، عمیقتر 
و دقیقتر شود. رامین با اشاره به ویژگیهای 
ملت ایران تأکید ک��رد: ایرانیان تنها ملتی 
در دنیا هس��تند که هویت اسالمی جامعه 
خود را با انتخاب یک حکومت اس��المی 
متجلی کرده و در جهان امروز شاخص و 

ممتاز شده اند. 
ای��ن حقیقت ظرفیت عظیمی را برای 
پیام رسانی اهالی رسانه های ما در جهان 

اسالم پدید آورده است. 

وی ادامه داد: امروز استمرار و تعالی 
نظام اس��المی را ب��ا تبیین اص��ل امامت 
ولی فقیه، بع��د از رحلت امام خمینی)ره( 
می توانیم دنبال کنیم تا مس��لمانان جهان 
را به عن��وان یک امت واح��ده در تعیین 
سرنوش��ت و هویت جمع��ی خود یاری 

رسانیم. 
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت ارشاد با تأکید بر گفتمان توحیدی 
امام خمینی)ره(، اظهار داش��ت: رسانه ها 
ه��م نق��ش ناظ��ر دارن��د، ه��م قضاوت 
م��ی کنند و ه��م برای مخاطب��ان تصویر 

منظور نظر خود را ایجاد می کنند. 
بنابرای��ن ش��ناخت اندیش��ه الهی و 
گفتم��ان توحیدی اگ��ر به مثاب��ه راهبرد 
رس��انه ها قرار بگیرد، هم از انحرافات و 
اشتباهات رایج مصون می مانند و هم در 
رشد و تعالی خود و مخاطبان خویش در 
دنیا و آخرت پیروز و سعادتمند خواهند 

شد.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
گفت: تحریم ها و صدور قطعنامه جدید 
در فض��ای تعاملی مناس��بی که جمهوری 
اس��المی ایران ایجاد کرده است، در شأن 

کشورهای قدرتمند نیست. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، محسن رضایی 
پس از جلس��ه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشس��تی خبری افزود: تحوالت 
اخیر سیاس��ی جهان، نشست سران گروه 
15 در تهران، موضوع هسته ای کشورمان 
و بیانی��ه تهران مورد بح��ث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 
وی اضاف��ه ک��رد: در ای��ن جلس��ه 
همچنی��ن گزارش�����ی از بیانی��ه تهران و 
تحریم های��ی که امری��کا و اروپا درصدد 
هستند در ش��ورای امنیت در قطعنامه ای 

علیه جمهوری اس��المی ای��ران تصویب 
کنند ارائه و بررسی شد. 

رضایی گفت: رئیس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام در جمع بن��دی مطالب 

مطرح ش��ده، حرکت کشورهای قدرتمند 
و برخ��ی اعضای ش��ورای امنی��ت را در 
اعم��ال تحریم ه��ای جدید علی��ه ایران 

تقبیح کرد. 
وی افزود: کسانی که ادعای دیپلماسی 
در روابط بین المللی را دارند چرا در پی 
صدور بیانی��ه تهران بای��د در پی تحریم 
و قطعنام��ه جدید علیه ایران باش��ند، در 
حال��ی که ایران همواره بر اس��تفاده صلح 
آمیز از انرژی هسته ای تأکید کرده است؟ 
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
گفت: این کار در ش��أن کش��ورهایی که 
مدعی صلح، حقوق بشر و رعایت قانون 
در عرصه ه��ای بین المللی هس��تند؛ در 
فض��ای مناس��ب تعاملی که ای��ران ایجاد 

کرده است، نیست.

گزارش کمیس��یون ش��وراها و امور 
داخلی کش��ور مجلس ش��ورای اسالمی 
درب��اره ط��رح اص��الح قان��ون تجمی��ع 
انتخابات دوره پنجم ش��وراهای اسالمی 
ب��ا دوره یازدهم ریاس��ت جمهوری، این 
هفت��ه در مجلس بررس��ی می ش��ود. به 
گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، همچنین 
گزارش کمیس��یون شوراها و امور داخلی 
کشور درباره الیحه تأسیس استان البرز و 
الیحه اصالح موادی از قانون تشکیالت، 

وظایف و انتخابات ش��وراهای اس��المی 
کش��ور و انتخاب شهرداران و اصالحات 
بعدی در دستور کار این هفته مجلس قرار 
دارد. وزرای بازرگان��ی و امور اقتصادی 
و دارای��ی این هفته ب��ا حضور در صحن 
علنی مجلس به سؤاالت نمایندگان پاسخ 

خواهند داد. 
سؤال مهدی سنایی، غالمعلی میگلی نژاد و 
عیس��ی جعفری نمایندگان مردم نهاوند، 
بوش��هر و به��ار و کبودرآهن��گ از وزیر 

بازرگانی و نیز س��ؤال مصطفی کواکبیان 
نماینده س��منان از وزیر ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی در هفته جاری در دس��تور کار 
مجل��س ق��رار خواهد گرف��ت. گزارش 
کمیس��یون اقتصادی درباره طرح اصالح 
مواد )38( و )39( قانون مالیات بر ارزش 
اف��زوده و گزارش ش��ور دوم کمیس��یون 
قضای��ی و حقوق��ی درخص��وص الیحه 
حمای��ت از خان��واده نیز در دس��تور کار 

مجلس قرار دارد.

دبی��رکل حزب اهلل لبنان س��فرهای پیاپ��ی و ف��راوان مقامات امریکای��ی، اروپایی و 
عربی به لبنان را س��ؤال برانگیز خواند و بر ض��رورت تدوین جامع تاریخ مقاومت بدون 
هرگونه دس��تکاری و حذف و اضافه کردن تأکید کرد. واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه 
تلویزیونی المنار لبنان، سید حسن نصراهلل در مراسم افتتاح اولین موزه مقاومت در منطقه 
ملیتا گفت: ما صحنه ای در دو س��وی مرزها نش��ان خواهیم داد، در یک س��و در جنوب، 
انتخابات را ش��اهد هس��تیم و در آن سوی مرزها، )صهیونیس��تها( به پناهگاهها می روند 
و به خاطر وحش��ت از مقاومت طرحه��ای اضطراری ارائه می کنن��د. دبیرکل حزب اهلل 
لبنان از همه مردم جنوب لبنان خواس��ت روز یکشنبه در انتخابات شوراهای شهر )که به 
صورت مرحله ای برگزار می ش��ود( بدون هیچ گونه ترس��ی شرکت و جشنهای آزادی 
برپ��ا کنند. سیدحس��ن نصراهلل افزود: ما همه پرس��ی برگزار نمی کنی��م چرا که انتخابات 
پارلمانی یک همه پرسی بود، حزب اهلل و جنبش امل )به ریاست نبیه بری رئیس پارلمان 
لبنان( نیازی به همه پرس��ی ب��رای محبوبیت مردمی خود ندارند، زیرا موقعیت سیاس��ی 
آنها در س��طح ملی و منطقه ای به رس��میت ش��ناخته شده اس��ت. دبیرکل حزب اهلل در 
ادامه پرس��ید: علت این س��فرهای پیاپی و گس��ترده مقامات امریکای��ی، اروپایی و عربی 
و س��رازیر ش��دن آنها به لبنان چیس��ت، چه اتفاقی در لبنان افتاده اس��ت؟ البته امروز به 
این س��ؤال پاس��خ نمی دهم و آن را به عید مقاومت و آزادی در 25 می موکول می کنم. 
وی ب��ار دیگ��ر ب��ا اش��اره ب��ه پایبن��دی ح��زب اهلل و طرفداران��ش ب��ه اص��ول و 
ارزش��ها خاطرنش��ان ک��رد: م��ا حزب��ی متعه��د و پایبند ب��ه عه��د و پیمانه��ا، توافقات 
و وع��ده ه��ای هس��تیم و از طرف��داران مقاوم��ت و نامزده��ای خ��ود می خواهی��م به 
فهرس��تهای وف��اداری و توس��عه پایبن��د باش��ند و در ای��ن انتخابات، هیچ محاس��بات 
دیگ��ری را در نظ��ر نگیرن��د، زیرا موفقی��ت این فهرس��تها ارزش سیاس��ی بزرگی دارد. 
نص��راهلل گف��ت: از نظ��ر م��ا، هی��چ مس��أله ای پش��ت پ��رده وج��ود ن��دارد و من 
ش��هادت می ده��م ک��ه رهب��ران ح��زب اهلل و جنب��ش ام��ل و اعض��ای آن در اجرای 
می کنن��د.  درك  را  آن  اهمی��ت  و  هس��تند  وف��ادار  و  ش��فاف  ص��ادق،  توافقنام��ه 
بهتری��ن هدی��ه ای ک��ه جنب��ش  لبن��ان خاطرنش��ان ک��رد:  دبی��رکل ح��زب اهلل 
ام��ل و ح��زب اهلل در انتخاب��ات ش��هرداریها ب��ه م��ردم می دهن��د، تواف��ق در ای��ن 
انتخاب��ات اس��ت و ای��ن بهتری��ن چی��زی اس��ت ک��ه می توانی��م ب��ه م��ردم بدهی��م. 
وی افزود: ما امروز تالش می کنیم یک گام ناچیز برای تاریخ کش��ور، مردم و تاریخ 
مقاومت برای حجم فداکاریهای انجام شده و پیروزیهای تاریخی به دست آمده برداریم و 
در راه حفظ و احیای تاریخ و ارائه تصویری درخشان و واقعی از این تاریخ تالش کنیم.

بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل متحد روز جمعه از رهبران سیاسی عراق خواست 
هرچه سریع تر برای تشکیل دولت جدید این کشور اقدام کنند. واحد مرکزی خبر به نقل 
از شینهوا، بان کی مون در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص 
عملکرد مأموریت کمک رسانی سازمان ملل در عراق، با اشاره به حضور دست کم دوازده 
میلی��ون نفر از مردم عراق در پای صندوق های رأی گیری در هفتم ماه مارس، ش��رکت 
م��ردم عراق را در این انتخابات گس��ترده و فراگیر ارزیابی کرد. ب��ان کی مون از رهبران 
سیاس��ی عراق خواست با وحدت ملی جهت ایجاد دولتی منسجم و غیر انحصاری با هم 
همکاری و هر چه سریعتر اقدام کنند. بان کی مون ضمن ترغیب همه جناح های سیاسی 
عراق برای مذاکره جهت تشکیل دولت براساس نتایج رسمی به دست آمده در انتخابات، 
از همه طرف های عراقی خواس��ت زمان را از دست ندهند. به زعم دبیرکل سازمان ملل 
وقتی که دولت جدید تشکیل شود، با مشکالت متعددی از قبیل آشتی ملی، تقسیم منابع 

طبیعی، حقوق بشر و بازسازی مواجه خواهد شد.

وزیر امور خارجه ارمنس��تان اعالم کرد که قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص قره باغ 
با توافقات بین المللی صورت گرفته در زمینه این مناقشه و حتی با مواضع اتحادیه اروپا 
مغای��رت دارد. ب��ه گزارش فارس به نقل از خبرگزاری نووس��تی، ادوارد نعلبندیان وزیر 
امور خارجه ارمنس��تان اعالم کرد که قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص قره باغ با اصول 
مادری��د، بیانیه آکویل و قطعنامه مس��کو مطابقت نداش��ته و حت��ی در مغایرت با مواضع 
اتحادیه اروپاست. پارلمان اروپا قطعنامه شماره 2216 در خصوص قفقاز جنوبی تصویب 
کرد که در آن یادآوری ش��ده است که وضعیت حقوقی قره باغ کوهستانی باید مشخص 
شود و نیروهای نظامی ارمنستان باید منطقه اشغال شده از خاك آذربایجان را ترك کنند. 
نعلبندی��ان در کنفران��س مطبوعاتی گفت: این قطعنامه حتی ب��ا مواضع اتحادیه اروپا که 
بارها به طور علنی اعالم شده است، مغایرت دارد. مواضع اتحادیه اروپا در بیانیه آتن در 
دس��امبر سال 2009 منعکس شده اس��ت و این موضعگیری دقیقًا مطابق با نظر ارمنستان 
اس��ت. در نشست س��ران گروه »جی-8« در ماه جوالی سال 2009 در شهر آکویل ایتالیا 
بیانیه مش��ترکی از سوی کشورهای عضو گروه مینس��ک منتشر شد که در آن تأکید شده 
بود که توافق بین رهبران ارمنستان و آذربایجان باید براساس اصول توافقنامه سال 2007 
مادرید حاصل ش��ود. همزمان با این مس��أله اصول اساسی برای حل و فصل مناقشه قره 
باغ مشخص شد که در میان آنها تعیین وضعیت حقوقی قره باغ از طریق مذاکرات آزاد، 
تأمی��ن ارتباط زمینی بین منطقه قره باغ و ارمنس��تان، تضمی��ن امنیت و خروج نیروهای 

نظامی از منطقه مورد مناقشه وجود داشت.

دیوید بکام فوتبالیس��ت سرش��ناس انگلیس به افغانستان سفر کرده است تا با نظامیان 
انگلیسی که روحیه خود را از دست داده اند دیدار کند.

 ارتش انگلیس اعالم کرد: دیوید بکام فوتبالیس��ت 35 س��اله این کشور به منظور باال 
رفتن روحیه نظامیان انگلیس��ی مس��تقر در افغانستان، به جنوب این کشور جنگ زده سفر 

کرده است. 
یکی از سخنگوهای ارتش انگلیس که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد: این سفر 
تنها به منظور باال رفتن روحیه نظامیان انگلیسی است که در حال حاضر در مناطق جنوبی 

افغانستان مستقر هستند. 
وزارت دفاع انگلیس نیز با تأیید این خبر اعالم کرد که دیوید بکام قرار است با تعداد 
زیادی از نظامیان انگلیس��ی مس��تقر در مناطق جنوبی افغانستان از نزدیک دیدار کند. این 
فوتبالیس��ت معروف انگلیس در حال حاضر از ناحیه پا دچار آس��یب دیدگی است و در 

استراحت به سر می برد.

نماینده روس��یه در س��ازمان کنفرانس اسالمی گفت: روسیه همیشه از سیاست حل  و 
 فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران پشتیبانی کرده و امروز نیز به این سیاست پایبند 
اس��ت. کامل اسحاق اف، نماینده دائمی روس��یه در سازمان کنفرانس اسالمی در گفتگو با 
فارس در دوش��نبه که در پایان س��ی و هفتمین اجالس ش��ورای وزرای خارجه سازمان 
کنفرانس اس��المی صورت گرفت، تصریح کرد: روس��یه قبل از دیگر کش��ورها پیش��نهاد 
غنی س��ازی اورانیوم مورد نی��از ایران در قلمرو خود را مطرح ک��رده بود و از اینکه این 
پیش��نهاد در رسیدن به راه حل مسأله اثر مثبت گذاشته و ایران و ترکیه در این موضوع به 
توافق رس��ید ند، خوشحالیم و احس��اس رضایت می کنیم. اسحاق اف با اشاره به اقدامات 
امریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران تأکید کرد: به  زودی فضای احساسی پیرامون این 
موضوع در امریکا و کشورهای دیگر فروکش خواهد کرد و ضمن آگاهی از جزئیات سند 
امضا ش��ده در تهران، این درك حاصل خواهد ش��د که ایران انرژی هسته ای را با اهداف 
صلح آمیز می خواهد. نماینده دائم روس��یه در سازمان کنفرانس اسالمی اجالس دوشنبه را 
در جهت رس��یدگی به مسائل و مشکالت جهان اسالم مهم خوانده اظهار  داشت: در این 
س��ازمان فضای حسن تفاهم، دوستی و اعتماد حاکم است و این ویژگی کمک می کند تا 
هر مس��أله ای از راه گفتگو حل و فصل شود و کشورهای عضو، موضع متضاد و مخالف 

نداشته باشند.

حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانیه تهران

وزيرکشور:
 با تجمیع انتخابات ریاست جمهوري و شوراها مخالفیم

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت:
 اینتــرنت ارزان شــد

باید براي تمامي فارسي زبانان دنیا رسانه اي فراگیر داشته باشیم

شهردار کرج:
كرج امسال به 300 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

ورود بدحجاب ها به دانشگاه تهران ممنوع شد

چه خبر از پايتخت

جهان نماايران نصف النهار
نصراهلل:

 مگر در لبنان چه اتفاقی افتاده است؟

 بان کی مون:
 دولت عراق سريعاً تشكيل شود 

 

اعتراض ارمنستان به قطعنامه پارلمان اروپا 
دربــاره قــره بــاغ

ديــويد بكــام در افغانستــان

روسيه از حل وفصل مسالمت آميز مسأله 
هسته اي ايران حمايت مي كند
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جامعه
اثرات مخرب رايانه بر گروههای مختلف 

در خــدمت و خیانت یک مــوجود مجـــازی 
مهدی فضیلت 

بدیهی اس��ت که شاید پدر بمب اتم نیز زمانی 
ک��ه به ق��درت حاصل��ه از تراک��م ذرات اورانیوم 
دس��ت یافت، هیچ��گاه فکر آن را نک��رده بود که 
روزی توس��ط اخت��راع او ه��زاران نف��ر در آتش 
خودکامگی مس��تبدان و تمامیت خواهان بس��وزند 
 و تنه��ا ب��ه ابعاد صلح آمیز و بشردوس��تانه آن نظر 

داشت.
 کامپیوتر نیز همانند س��ایر اختراعات بش��ر و 
در نوع خود، حتی مهمتر و حساس تر این کاربرد 
دوگانه را ایفا می کند. ش��اید فکر کنید که نگارنده 
از مرحله پرت اس��ت و دنیای پس��امدرن امروز را 
درك نکرده است، اما حقیقت آن است که رایانه در 
مسیر تکامل خود، خدمات فراوانی را به بشر ارائه 
داش��ته که از نظر هیچ کسی پوشیده نیست و بارها 
و بارها در مورد پیشرفت ها و تحوالت آن شنیده، 
خوانده و دیده ایم، ولی روی دیگر س��که ماجرای 
مضرات و صدماتی اس��ت که این اختراع جادویی 
قرن، به وجود می آورد و اس��تفاده های ناشایستی 
که سودجویان و ناقضان اخالق عمومی از آن بهره 
می برند و این را هم اولین س��ازندگان رایانه های 
اولیه نمی دانس��تند و باور نداش��تند روزی اختراع 
آنها تکامل یابد و صاحبان شرکت های کامپیوتری 
بزرگ جهان را جزء لیس��ت ثروتمندان جهان قرار 

دهد.
کامپیوتر علیه اخالق عمومی

متأس��فانه در فضای مجازی با ایجاد میلیون ها 
س��ایت، وبالگ، آگهی، امکان��ات ایمیل، چت و... 
به دنیایی متصل ش��دیم که ب��ا فرهنگ و مذهب و 
باورهای ما کیلومترها فاصله داش��ت، همانطور که 

از سرزمین ما، ساعت ها دور بود. 
نرم افزارهای ترجمه و س��ایت های فارس��ی 
غی��ر اخالق��ی ک��ه از داخل و ی��ا خ��ارج تغذیه 
می شوند، س��اعت های طوالنی می توانند جوانی 
را که در اوج بلوغ اس��ت در خود س��رگردان کرده 
و ب��ه او انواع خ��وراك ضداخالقی و مبتذل دهند. 
 سایت های دوستیابی، عکس ها و فیلم ها، امکانات 
 دانل����ود، امکان���ات عضوی��ت در کلوپ ه��ای
 زیرزمینی، تبلیغات گسترده آهنگ ها و فرهنگ های 
غربی، دس��تاوردی از صنعت رایان��ه برای جوانان 
 ای��ران بوده اس��ت که گس��تره فعالیت ای��ن قبیل 
س��ایت ها، جوانان کنجکاو را از اس��تفاده علمی و 
فن��ی دور کرده و آنها را مجاب به باوری موهوم از 
 کامپیوتر به عنوان یک وسیله تفریح و فعالیت ناسالم 

می کند.
کامپیوتر و کانون خانواده

چت روم ها، پیام های ناش��ناس و کلوپ های 
ش��بکه های  ب��روز  و  اینترن��ت  در  ضداخالق��ی 
اجتماع��ی فراگی��ری همچون فیس ب��وك، توتیتر 
و... ایرانیان تش��نه فناوری را به اس��تفاده کنندگان 
طراز اول این ش��بکه ها در جه��ان تبدیل کرد، اما 
چنانکه در حوادث خوانده ایم قضیه به اینجا ختم 
نمی ش��ود. گروهی سوءاس��تفاده کننده و سودجو 
براساس منافع خود و یا کینه جویی به عکس های 
خانوادگی، اطالعات محرمانه اش��خاص و فیلم ها 
و کلیپ های ش��خصی )مثل مراسم عروسی( و... 
دست یافتند و آنها را ناجوانمردانه بر روی اینترنت 
و ش��بکه های مذکور قرار دادن��د و موجب هتک 
حرمت و آبرو از خانواده ها شدند، زیانی اجتماعی 
ک��ه قابل جبران نخواهد ب��ود و چونان آب رفته به 
جوی باز نخواهد گشت و تا مدتها زیان آن از نظر 
اعتب��ار اجتماعی و آبروی فردی، مصالح ش��غلی و 
شخصیتی افراد و خانواده ها را تهدید می کند. چه 
خانواده هایی که بر اثر اینگونه رفتار از هم پاشیدند 
و موجب��ات ب��روز اخت��الف میان زوجی��ن فراهم 
آم��د. جوانان در حال بلوغ بر اثر تبلیغات س��وء و 
ضداخالقی این س��ایت ها، دچار فس��اد شدند، با 
خانواده خود اختالف پیدا کرده و از محیط خانواده 

رانده ش��دند. برابر، خانواده ها ه��م چاره ای جز 
قطع این ش��بکه و رس��انه نداش��تند که چه بسا با 
استفاده صحیح و کنترل شده می توانست موجبات 
 پیش��رفت فرزندانش��ان و موفقیت آنه��ا را فراهم 

کند.
رواج مدگرايی، مصرف گرايی و نابهنجاری 

فرهنگی
فیلم ه��ای ارائه ش��ده در بس��ترهای مختلف 
س��ایت ها که به آس��انی قابل دانلود است، پخش 
ترانه هایی که مدلهای م��و، لباس و فرهنگ غرب 
را تبلی��غ می کن��د و مج��الت و کاتالوگ های مد 
که به آس��انی در س��ایت ها قابل ورق زدن اس��ت 
و تروی��ج تبلیغ��ات کاالهای مبتذل و س��وق دادن 
کاربران به س��وی مصرف گرایی با تبلیغات مدرن 
کااله��ای خارجی که با عدم کنت��رل و نظارت در 
کشور به آس��انی به صورت آنالین قابل خریداری 
اس��ت از معضالت دیگری است که مردم، اقتصاد 
و فرهن��گ م��ا را از طریق رایانه ه��دف قرار داده 
اس��ت. حاال هم��ان زمان فرا رس��یده ک��ه همگان 
می گوین��د: هر کس��ی زبان التی��ن و کامپیوتر بلد 
نباشد بی سواد اس��ت و این جمله آنقدر یادگیری 
و باورپذیر ش��ده اس��ت ک��ه همگان را به س��وی 
فراگیری آن کش��انده و ی��ا حداقل به خاطر توجیه 
بی سواد نبودن، یک سیستم کامپیوتر در خانه قرار 
 داده اند تا در نزد دوس��تان و آش��نایان حداقل کم 

نیاورند)!(
ــری و عقیدتی  ــه تربیت فک ــوم رايانه ب هج

کودکان
ک��ودکان ک��ه از گروههای ه��دف، در هجوم 
رس��انه های غربی هس��تند با برنامه ری��زی دقیق 
مهاجم��ان و دش��منان فرهنگ، هم��واره در خطر 
تخریب ه��ای فراوان��ی همچون رواج خش��ونت، 
فس��اد و عقب ماندن از تربیت اصیل ایرانی هستند. 
بازیهای کامپیوتری که رواج چشمگیری در سالهای 
اخیر داش��ته است و توسط دس��تگاههای مختلف 
کامپیوتری به عنوان س��رگرمی به ک��ودکان ایرانی 
عرضه می شود، متأس��فانه اکثراً به صورت قاچاق 
و یا تکثیر غیرقانونی به دست خانواده ها می رسد. 
هر چند که گروههای سنی و عالئمی چون: )15+، 
18+( روی آنها درج شده، اما کنجکاوی و استعداد 
کودکان ایرانی باعث خریداری این فیلمها می شود 
و نظارت دقیقی هم بر فروش��گاهها، کافی نت ها 
و مراک��ز بازی رایانه ای وجود ندارد، بدین س��ان 
انج��ام این بازیها ک��ه عمومًا به ص��ورت رزمی و 
اکش��ن تبلی��غ فرهنگ غرب و خش��ونت گرایی و 
صحنه های کش��تار را تروی��ج می کنند، بر روح و 
روان ک��ودك تأثیر منفی گذاش��ته و جاذبه آنها به 
حدی اس��ت که ک��ودکان و نوجوانان را از مس��یر 
درس و تحصیل منحرف کرده و آسیب های جدی 
تحصیل��ی و تربیتی ب��ه آنها وارد می کن��د. آنها از 
قهرمان��ان بازیها الگو می گیرن��د و کارهای آنها را 

تکرار می کنند، اس��تفاده ابزاری از شخصیت های 
زن نی��ز در این بازیها س��بب انحرافات اخالقی در 

نوجوانان می شود.
کامپیوتر و اجماع خرده رسانه ها

تأثیر امنیتی و فرامرزی کامپیوتر و ش��بکه های 
مج��ازی نیز غیرقابل انکار اس��ت، چرا که با روی 
آوردن ارگانهای دولتی، سازمان امنیتی و اطالعاتی 
و کلیه بنگاهه��ا به ذخیره اطالعات بر روی رایانه، 
خطر حمله هکرها و سرقت های اینترنتی اطالعات 
محرمانه را به همراه دارد جاسوس��ی رایانه ای که 
توسط هکرهای حرفه ای انجام می شود، اطالعات 
امنیتی و مهم کشورها را در معرض دستبرد دشمنان 
خارجی قرار می دهد که این امر در دنیا مس��بوقه 

به سابقه است.
همچنین فضاهای عظیم اینترنتی و اجماع خرده 
رسانه های زیادی که کنترل و نظارت بر آنها ضامن 
هزینه های هنگفت مالی و انسانی است، اینترنت را 
به محلی برای اجماع فعالیت های حزبی و سیاسی 
قرار داده اس��ت که احزاب قدرت طلب در سراسر 
جه��ان از آن برای تخریب دولته��ا و افزون طلبی 
خود اس��تفاده می کنند و با تأثیر سراسری بر مردم 
یک کش��ور و حتی جه��ان، جنجال های تبلیغاتی، 
و خبری و ش��انتاژ رس��انه ای به راه می اندازند و 
باع��ث انحراف اف��کار عمومی، بره��م زدن امنیت 
مل��ی و ارتباطات نامعقول فرامرزی می ش��وند که 
عدم کنترل آنها باعث بروز آش��وب و بلوا و ارتباط 
مخفی گروههای ضد ارزش و س��ازماندهی مخفی 
آنها خواهد شد آسیبی جدی بر منافع ملی و مردمی 

کشورهاست.
و  ــاری  تبهکــ ــت  در خدمــ ــر  کامپیوتــ

کالهبرداری
کالهب��رداران و دالالن اینترنت��ی ب��ا تبلیغ��ات 
فریبن��ده بر روی س��ایت ها و گذاش��تن لینک ها 
و ایمیل ه��ای مختل��ف ب��رای کارب��ران در کمین 
س��رقت های مالی از طری��ق خریدهای قالبی و یا 
وعده های شغلی، تحصیلی و... هستند، به صورتی 
که در س��ال گذش��ته ی��ک آگهی این س��وداگران 
مبنی بر اقامت گرفتن در خارج از کش��ور تعدادی 
از هموطنان را عالوه بر س��رقت س��رمایه با خطر 
آدم ربای��ی و قاچاق انس��ان روبه رو کرده و از این 
حوادث کم در جهان اتفاق نیفتاده اس��ت. همچنین 
ش��بکه های اقتصادی هرمی که از ده سال پیش در 
کش��ور ما به صورت مج��ازی و زیرزمینی فعالیت 
می کردن��د و طی چند مرحل��ه عملیات اطالعاتی 
از ه��م پاش��یده ش��دند، میلیاردها تومان س��رمایه 
هموطنان و جوان��ان را از طریق وعده های خیالی 
و فریبکاران��ه بر باد داده و از کش��ور خارج کردند 
و به طوری فراگیر و س��رطانی ریش��ه دواندند که 
ط��ی چند س��ال، بیش از صد نوع ش��بکه هرمی با 
هزاران عضو و صدها خانه تیمی به وجود آوردند 
و لطمات فراوانی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کردند 

 که نقطه ش��روع تبلیغات آنها، آگهی های رایانه ای 
بود.

کامپیوتر علیه علم يا در خدمت علم
متأس��فانه کامپیوتر که باید مرک��ز مطالعات و 
افزودن اندیش��ه و مرکز مشاوره و تبادل نظر باشد 
بر اثر نبود فرهنگ سازی و استفاده ناصحیح از آن 
نتیجه معکوس برای بسیاری از کاربران داشته است 
و ضربه جدی به مطالعه و تحقیق و پژوهش واقعی 

وارد ساخته است.
دان��ش آموزان برای نوش��تن انش��اء و تحقیق، 
دیگر به سراغ مشاوره و مطالعه نمی روند و خیلی 
آس��ان با مراجعه به یک کافی نت و پرداخت هزار 
تومان چن��د صفحه تایپ ش��ده در مورد موضوع 
دلخ��واه دریاف��ت می کنند و یا دانش��جویان برای 
پای��ان نامه های خ��ود، چند مقال��ه اینترنتی را که 
حاص��ل س��الها مطالع��ه و تحقیق دیگران اس��ت، 
س��رهم کرده و به دنبال اصول تحقیقی و پژوهشی 
و تالش مطالعاتی نمی روند. این امر دامنه گس��تر 
از مهمترین مس��ائل و چالش های نظام آموزشی و 
 علمی کش��ور اس��ت که کمتر به آن پرداخته شده 

است.
حتی رس��انه های مکت��وب و روزنامه ها هم 
اکثراً به جای اس��تفاده از خبرنگار و گس��یل آن به 
مراکز هدف اخبار آماده را از س��ایت ها می گیرند 
و خ��ود تحقی��ق و تالش��ی ب��رای آن نم��ی کنند. 
حتی ب��رای کاهش مخارج اکث��ر مطالب صفحات 
را از اینترن��ت می گیرن��د و کمتر ب��ه آثار تولیدی 
و قلم��ی نویس��ندگان و روزنام��ه ن��گاران واقعی 
 ک��ه س��بب پرداخت ح��ق التألیف اس��ت مراجعه 

می کنند.
ادارات دولت��ی و مراکز دیگر نیز وظیفه روابط 
عمومی و اطالع رسانی خود را در داشتن یک وب 
س��ایت خالصه می کنند و گم��ان می برند که به 
پیش��رفته ترین شکل ممکن، رسالت خود را انجام 

داده اند. 
ــه جا از تکنولوژی  ــتفاده صحیح و ب و اما اس

مجازی
عل��ی رغ��م هم��ه اس��تفاده های ناصحیح و 
نامعق��ول از تکنولوژی مجازی باید اذعان داش��ت 
که اگر این تکنولوژی با نظارت در اختیار کودکان 
و نوجوان��ان ق��رار گی��رد به ط��وری که اس��تفاده 
علمی و کمک آموزش��ی از آن ش��ود، قطعًا راهی 
مفی��د در فرآیند تولید علم خواه��د بود. همچنین 
باید متذکر ش��ویم که اینترن��ت و تکنولوژی های 
مج��ازی تحولی عظیم در عرصه اطالع رس��انی و 
روابط عمومی به وجود آورده اس��ت و قطعًا نمی 
 توان از تأثیر ش��بکه های اجتماعی مجازی در امر 
اطالع رس��انی با بیش��ترین کاربر، نادیده گذر کرد. 
امروز باید فرهنگیان، دانش��مندان و کاربران هنری 
س��عی و تالش خود را در داشتن سهم و خط دهی 
در شبکه های اجتماعی جهانی به کار بسته و نهایت 
تالش خود را در القاء فرهنگ ایرانی و اس��المی و 
اهداف کش��ور و نیز شناساندن ابعاد تمدن اسالمی 
و ایران��ی به جهانی��ان انجام دهن��د و نباید دیدگاه 
 بس��ته برخی افراد آنها را از ورود به این عرصه باز

دارد. 
خوشبختانه دانشگاه های کشور و حوزه های 
علمیه و مراکز فرهنگی و اسالمی، نقش خوبی را در 
این زمینه ایفا کرده و علما نیز نگاه مثبتی به گسترش 
فرهنگ اس��المی توسط این ش��بکه ها و رسانه ها 
دارن��د ب��ه طوریکه ام��روزه س��ایت اینترنتی اکثر 
شخصیت های مذهبی و مراجع معظم تقلید، جزء 
به روزترین و بهترین سایتها از نظر فناوری رایانه ای 
و نیز امکان استفاده چندین زبان رایج دنیا است که 
این خود تحول و نقش��ه راهی برای س��ایر مراکز، 
ارگانها و افراد اس��ت تا با استفاده صحیح و کارآمد 
 از ای��ن ابزار در برابر هجمه های فرهنگی مقاومت 

کنند. 

حسین روزبهان
در س��الهای دور که هن��وز عرصه تبلیغات این 
قدر فراخ نش��ده بود و روزنامه ها و رس��انه های 
گروه��ی و تابلوه��ای بزرگ ش��هری، جای اعالن 
های��ی که ب��ا میخ به دی��وار کوبیده می ش��دند را 
نگرفته بود، امر اطالع رسانی، خبردهی و تبلیغات 
توس��ط افرادی انجام می گرفت که به آنها جارچی 
می گفتن��د: جارچی ها دو گ��روه بودند، یک عده 
جارچی حکومتی که تنها اخبار و مدح چاپلوس��انه 
ش��اهان و والیان را اش��اعه می دادند و عده دیگر 
جارچی های ش��خصی بودندکه ش��غل آنها تنظیم 
اخب��ار، اطالع��ات و ج��ار زدن آنه��ا در میادین و 
 کوچ��ه و ب��رزن ب��ه نح��وی خ��اص و تأثیرگذار 

بود. 
آنها خرده س��وادی داش��تند و در ازای گرفتن 
پول، اخب��ار مربوط به مرگ و میر افراد، تش��کیل 
جلس��ات مهم تصمیم گیری، تصمیمات قضات و 
افراد حکومتی و در کنار آن س��ایر اخبار و تبلیغات 
کاالها و نیز بازرگان هایی که به ش��هرها و قصبات 
می آمدند و آنچه در چنته آنها بود را به بانگ بلند، 

جار می زدند. 
جارچی ه��ا در آن زم��ان آنق��در مه��م بودند 
ک��ه ه��ر گاه ص��دای )م��ردم ب��ه گوش باش��ید( 
آنه��ا می آم��د همه دس��ت از کار می کش��یدند و 
 گوش��های خ��ود را تی��ز می کردن��د تا اخب��ار را 

بشنوند.
هنوز هم در بس��یاری از روس��تاهای کش��ور 
مرسوم اس��ت که اخبار مهم آبادی توسط خادمان 
مساجد و از بلندگوی مسجد روستا به اطالع عموم 
می رسد و این رسانه مهم هنوز در روستاهای دور 

و نزدیک برقرار است.
هن��وز در دوران��ی ک��ه تکنول��وژی و فناوری 

اطالعات و حضور صدها رسانه مکتوب، دیداری، 
ش��نیداری و مج��ازی وج��ود دارن��د، نمکی ه��ا 
ب��ه فری��اد زدن و تبلی��غ کار خ��ود می پردازن��د 
و ظهره��ا خ��واب م��ردم را آش��فته می س��ازند، 
 س��بزی ف��روش و دوره گرده��ا نیز همی��ن کار را 

می کنند. 
ــه بازارهای  ــا به صحن ــت جارچی ه بازگش

مدرن
آنچه جالب اس��ت! از بی��ن نرفتن این فرهنگ 
 و تأثیرگ��ذاری این ش��یوه بر تصمی��م گیری مردم 

است.
 وجود افرادی که در مراکز خرید و یا ورودی 
پاس��اژها و یا خیابانهای تجاری شهر به تبلیغ پرسر 
و صدای کاالها پرداخته و ب��ا به کارگیری بهترین 
الفاظ س��عی در کش��اندن رهگذران ب��ه مغازه ای 
خاص دارند و بعضی از آنها با تبلیغ کاالیی خاص 
ب��ه پخ��ش کارت ویزیت و ی��ا تراکت مخصوص 
آن کاال نیز می پردازند و رس��م دس��ت فروش ها 
را که دای��م داد می زدند: »بدو که حراجش کردم« 
را زن��ده می کنن��د؛ ام��ا این ب��ار در فضایی مدرن 
و برای اجناس��ی لوک��س و امروزی. بس��یاری از 
ای��ن افراد جزء بی��کاران جامعه و ی��ا کودکان کار 
 هس��تند که ب��ا حقوقی پایین س��اعتها در خیابان و 
پیاده رو تبلیغ کرده و سر و صدا به راه می اندازند. 
برخ��ی از این کودکان در ازاء چندین س��اعت در 
روز )بین 5 تا 10 س��اعت( انجام ای��ن کار تنها 3 
هزار تومان دس��تمزد دریاف��ت می کنند و عده ای 
افراد بیکار نیز از فرط ناچاری به دس��تمزد ساعتی 
500 توم��ان و یا هزار تومان بابت پخش هر کارت 
 ویزیت و یا برگه تبلیغ در رو به روی مغازه قناعت 

می کنند. 
ای��ن کار برای چنین افرادی به ش��غلی ناگزیر 

و موقتی برای آنها تبدیل ش��ده است به طوری که 
اکثر ارزان فروش های معمول و یا فروش��گاه های 
بزرگ ع��ده ای از این افراد را در اس��تخدام خود 
دارن��د و عمومًا به صورت روزانه ب��ه آنها حقوق 

ناچیزی می دهند.
چرا اين نوع تبلیغ شايع شده است؟

وج��ود ک��ودکان کار در جامع��ه ک��ه خانواده 
آنه��ا به س��بب نی��از مالی آنه��ا را مجب��ور به کار 
می کنن��د یک��ی از دالیل به وجود آم��دن این نوع 
تبلی��غ اس��ت. برخی دیگ��ر از مغازه ه��ا و مراکز 
فروش هم به س��بب داش��تن تعداد زیادی شاگرد 
و کارگ��ر، آنها را به صورت س��اعتی ب��ه این کار 
مجبور می کنن��د. کارگران مراکز خرید هم که این 
کار را پرهیجان ت��ر و آس��ان تر از نظاف��ت، حمل 
بار و اجرای دس��تورات مسئول فروشگاه می بینند
 و نی��ز در ای��ن کار نوع��ی آزادی بیش��تر از کار 
در مغ��ازه ح��س می کنند نس��بت به آن اش��تیاق 
خاص��ی نش��ان داده و حت��ی ب��ر س��ر اینکه چه 
 کس��ی بی��رون مغ��ازه تبلی��غ کن��د ب��ا ه��م دعوا

 می کنند.
 از دالی��ل دیگ��ر ب��ه وج��ود آمدن این ش��غل که 
قطع��ًا جزء مش��اغل کاذب طبقه بندی می ش��ود، 
وج��ود بی��کاری در جامعه اس��ت، به ط��وری که 
برخی اف��راد برای داش��تن درآمدی ه��ر چند کم 
حاضر ب��ه انجام هر کاری می ش��وند و گاهی هم 
در مراکز فروش، لباس��های عروس��کی می پوشند 
و در پوس��ت یک موج��ود عجیب یا ش��خصیت 
کارتون��ی ب��ه تبلیغ کااله��ا می پردازن��د و با زدن 
ی��ک صورت��ک و ی��ا ماس��ک موجب��ات جل��ب 
 توج��ه افراد و تبلیغ ب��رای فروش��گاهی را فراهم 

می کنند. 
از طرف��ی مغ��ازه داران ه��م ک��ه ای��ن کار را کم 

هزین��ه و موجب باال رفتن ف��روش خود می بینند، 
قطع��ًا از حض��ور این افراد ب��رای تبلیغ اس��تفاده 

 

می کنند.
ــورت  ــه صـ ب ــده  ــن پدي اي از  ــتفــاده   اس

سازمان يافته
عده ای افراد که ای��ن معضل کاری در جامعه 
را حس کردن��د اخیراً با دادن آگه��ی و یا مراجعه 
حضوری افراد بیکار را شناسایی می کنند و به آنها 
وعده حقوقی ثاب��ت در ازای انجام مأموریت های 
خ��ود را می دهن��د، س��پس با بس��تن ق��رارداد با 
ش��رکت ها و مراک��ز ف��روش به نام یک ش��رکت 
تبلیغاتی و یا اطالع رس��انی، افرادی را برای تبلیغ 
کاال در ورودی مراک��ز خری��د ب��رای پخش اقالم 
 تبلیغاتی و نیز چسباندن پوسترها به آن مراکز معرفی 

می کنند.
 به طور مثال یک شرکت غیرمجاز با بستن 20 
قرارداد 100 هزار تومانی، پخش تبلیغات آن مراکز 
و نیز امور دیگر تبلیغاتی آنها را عهده دار می شود. 
مسئول شرکت سهمی برابر کل افراد استخدامی از 
 این کار می برد بدون اینکه فعالیت خاصی را انجام 

دهد. 
تنها مه��ارت این افراد جلب توجه مس��ئوالن 
فروش��گاه ها و فش��ار بر ای��ن کارگ��ران جویای 
کار اس��ت، در گفتگ��و ب��ا یکی از ای��ن کارگرانی 
ک��ه تبلی��غ پوش��اك ی��ک فروش��گاه در چهارباغ
  ب��ه ص��ورت پخ��ش کارت و تراک��ت هم��راه با 
جار زدن است)!( متوجه شدیم که او تنها به خاطر 
یک جای خ��واب در زیرزمین نمور فروش��گاه و 
س��ه وعده غذا و دریافت تنها 3 ه��زار تومان پول 
برای خرید مواد و رفع احتیاج خود روزی 8 تا 11 
 ساعت، س��رپا به پخش کارت و جار زدن مشغول 

است. 

    سپهر اوحدی
نیازمند واقعی و با شرف شاید هیچگاه دست 
نیاز به س��وی خل��ق دراز نکند چرا که التماس را 
تنها س��زاوار حق می داند و التم��اس به خلق را 
باعث ذل��ت و منت و بس��یارند نیازمندان واقعی 
که قناعت و توکل پیش��ه می کنند و باز بس��یارند 
افرادی که در کمال اقناع باز ولع سیری ناپذیرشان 
و آزمن��دی ب��ی حد و حص��ر، آنها را به بیش��تر 
خواستن و التماس به خلق خدا وامی دارد چرا که 
چهل درویش در گلیمی بخوابند و دو پادش��اه در 
 اقلیمی نگنجند، اما حقیقت گفته ش��اعر است که 

می گوید:
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است
با لبان تشنه مردن بر لب دریا خوش است

داش��ته ها را متأس��فانه قدر نداریم و دایم بر 
نداشته ها اندوه و بر کمی ها حسرت می خوریم 
و تا به آنها می رس��یم و دس��ت واسع خداوندی 
آنها را به ما می بخش��د، جاذبه اش جز دو روزی 
نیست و این است ارزش مادیات دنیوی و پوچی 

جاذبه های زمینی. 
بله از فقر تا گدایی فاصله ای اس��ت اگر چه 
شاید دست تقدیر فردی را کوته زمانی به این کار 
وادارد ول��ی اصرار بر مان��دن در این کار و عدم 
تالش و دعا برای گش��ایش کار آن می شود، که 
فرد خود می خواهد گدا باش��د و به قول معروف 

گدا به طمع، فرزند خود را نیز کور می خواهد.

نشان تمایز گدایان و تکدی گران از نیازمندان 
واقعی یکی همین کم توقع بودن آنان اس��ت، اما 
گ��دا را اگر رو دهی خویش��اوند می ش��ود و هر 
 روز توق��ع او ب��اال م��ی رود و همین اس��ت که 
 م��ی گویند: ف��الن پ��ول را دیگر گدا ه��م قبول 
نمی کند. تکدی گران امروز هم برای خود شیوه 
ه��ای گوناگونی دارند، یکی از آنها اخیراً ش��یوه 
رندانه ای ب��رای گدایی انتخاب ک��رده بود و آن 
تکدی گری از نوع گرفتن بنزین بود! هر روز در 
خیاب��ان پرترددی، با دهها چهارلیتری و ظرف در 
صندوق عقب ماش��ینی مس��تهلک می ایستاد و با 
التماس از اتومبی��ل های گذری و افراد خیرخواه 
چند لیتر بنزین می گرفت و بعد کمی ماش��ین را 
عق��ب و جلو می کرد و باز کار خود را ادامه می 
داد، ای��ن ه��م روش جدید تکدی گ��ری بود که 
با چش��مان خود دیدیم و ب��اور کردیم که گدا را 
چ��ه یک نان بدهی و چه یک ن��ان بگیری، بر او 
یکس��ان است.  برکت ندارد، اگر چه هر خوردنی 
پس دادنی دارد، اما گدایی از آن مس��تثنی اس��ت. 
ش��اید این روزها گدایان ش��یک پوش و تمیز با 
ش��یوه های جدید به سراغ ش��ما هم آمده باشند 

مثاًل با این لفظ:
)آقا، خانم س��الم ش��ما آدم محترمی هستید، 
آب��رو دارم کیف پول��م را زدند، ده ه��زار تومان! 
کرایه به من بدهید، با آدرس و شماره تلفن، فردا 

برمی گردانم!(

گدايی ديروز، تكدی گری امروز

با ت��الش مأم��وران مب��ارزه با م��واد مخدر 
شهرستان نائین دو قاچاقچی مواد مخدر دستگیر 
و مقدار 115 کیلوگرم از این مواد کشف و ضبط 

شد.
به گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی پلیس، 
س��رهنگ محمدعلی یوس��لبانی فرمانده انتظامی 
 شهرس��تان نائی��ن ب��ا اعالم ای��ن خب����ر اظهار 
داش��ت: در پی کس��ب خبری مبنی بر ورود مواد 
مخدر از مرزهای ش��رقی کشور به استان موضوع 

در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

این مقام مس��ئول گفت: مأموران موفق شدند 
در بازرس��ی از دو نفر ک��ه قصد دور زدن گلوگاه 
ش��هید ش��رافت را به صورت پیاده داشتند مقدار 
115 کیلو و 50 گرم مواد مخدر از نوع تریاك که 
به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف 

و ضبط کنند.
وی در پای��ان اف��زود: پ��س از دس��تگیری، 
دو نف��ر قاچاقچ��ی ب��ه هم��راه پرون��ده جهت 
 س��یر مراح��ل قانون��ی تحوی��ل مراج��ع قضایی 

شدند.

پلیس اصفهان در پی دستگیری 7 نفر موفق به 
کشف و ضبط 81 کیلوگرم مواد مخدر شد.

به گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی پلیس، 
سرهنگ محسن عقیلی فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان ب��ا اعالم این خبر اظهار داش��ت: در پی 
کس��ب خبری مبنی بر تهی��ه و توزیع مواد مخدر 
توسط فردی به نام »شیر احمد- ن« 34 ساله تبعه 
افغانستان موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 

رهنان قرار گرفت.
ای��ن مق��ام انتظام��ی اف��زود: در تحقیق��ات 
و بازجوی��ی ه��ای ب��ه عم��ل آم��ده از مته��م 
مش��خص ش��د 6 نفر تبع��ه افغان در ای��ن رابطه 
ب��ا وی همکاری داش��ته ک��ه پ��س از هماهنگی 
 ب��ا مقام قضای��ی به محل س��کونت آن��ان اعزام 

شد.
وی خاطرنشان کرد: مأموران در یک عملیات 
غافلگیرانه موفق به دستگیری تمامی متهمان شده 

و در بازرس��ی از داخل محل سکونتش��ان مقدار 
81 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك را کش��ف 

و ضبط کردند.
س��رهنگ عقیلی در پایان بیان داشت: در این 
راستا ضمن تشکیل پرونده، متهمان به همراه مواد 

کشف شده تحویل مراجع قضایی شدند.

دو کی��ف قاپ که پس از س��رقت کیف یکی 
از شهروندان در حال ش��مردن پول های وی در 
 یک��ی از پارك های ش��هر اصفه��ان بودند به دام 

گشتی های پلیس افتادند.
به گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی پلیس، 
سرهنگ محسن عقیلی فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان اظهار داش��ت: در پ��ی تماس تلفنی یکی 
از ش��هروندان با مرکز فوری��ت 110 مبنی بر یک 
مورد کیف قاپی توس��ط دوسرنشین یک دستگاه 
موتورس��یکلت موض��وع بالفاصل��ه در دس��تور 
 کار مأم��وران کالنت��ری 15 ای��ن فرماندهی قرار 

گرفت.
وی افزود: پس از حض��ور مأموران در محل 
مرد مالباخته به آنان گفت: در حاش��یه خیابان در 

حال تردد بودم که ناگهان کیف دستی من توسط 
دو سرنش��ین یک دستگاه موتورس��یکلت ربوده 

شد.
این مقام مس��ئول گفت: مأموران با در دست 
داشتن مش��خصات دو سارق اقدام به گشت زنی 
کردند که پس از ساعتی سارقان در حال شمردن 
وج��ه نق��د کیف در پ��ارك حوالی مح��ل وقوع 
سرقت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر 

دو دستگیر شدند.
سرهنگ عقیلی در ادامه بیان کرد: در بازرسی 
از متهمان کیف مس��روقه به همراه یک دس��تگاه 
گوش��ی تلفن همراه و یک عدد کیف پول کشف 
 ش��د که تمامی آنه��ا ب��ه مالباخته تحوی��ل داده 

شد.

حوادث !

 كشف بيش از 115 كيلوگرم مواد مخدر 
در نائين اصفهان

كشف بيش از 80 كيلوگرم مواد مخدر در اصفهان

با تالش پلیس اصفهان: 
كيف قاپها در حال شمردن پول  به دام افتادند
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جــارچی هـــا به صحنــه بازگشتند

خشت و آينه
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شهرستانها

رئیس کانون نخبگان استان چهارمحال و بختیاري:
چهارمحال و بختياري رتبه سوم اختراعات و ابتكارات 

كشور را دارد

مدير گروه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان:
آلودگي هوا 10 درصد زوج هاي اصفهان را عقيم كرده است

برگزاري همايش روابط عمومي 
رسانه و توسعه در چهارمحال و بختياري

150 پرونده شكار غيرمجاز در سال گذشته تحويل 
مراجع قضايی شد

آيت اهلل  ناصري  در نشست شوراي فرهنگ   چهارمحال و بختیاري:
تقويت روحيه ديني جوانان گام مهمي براي 

مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن است 

حمام دزک در فهرست آثار ملی

افتتاح آزمايشگاه پژوهشكده زيست فناوري 
دانشگاه شهركرد

   زاينده رود
ون��دی  الم��اس  علیرض��ا  مهن��دس 
مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت منابع آب 
ای��ران در گفتگو با خبرن��گار زاینده رود، 
اخبار سال گذش��ته برخی از رسانه ها در 
مورد خشکس��الی زاینده رود و برداشت 
بی روی��ه در باالدس��ت را اغ��راق آمیز و 
شایعه پراکنی عنوان کرد. وی زاینده رود 
را شاهرگ حیاتی کشور توصیف کرد که 
نقش سازنده اقتصادی، معیشتی و فرهنگی 
در اس��تانهای اصفه��ان و چهارمح��ال و 
بختی��اری دارد. وی ب��ا اش��اره ب��ه اتمام 
برخ��ی طرحهای تونل س��وم کوهرنگ و 
اتمام نهایی حفاری آن در س��ال جاری و 
نیز میزان ذخی��ره 250 میلیون مترمکعبی 
س��د زاینده رود، سال آبی بهتری را برای 
استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
پیش بینی کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب کشور، اعتبار مناسب بودجه ای 
برای پروژه های آبی دو استان اصفهان و 
چهارمح��ال و بختیاری را از نکات مثبت 

ارزیابی کرده و تداوم پرآبی زاینده رود را 
مبتنی بر بارش برف و باران در ارتفاعات 

چهارمحال و بختیاری دانست.
مهن��دس الم��اس وندی با اش��اره به 
سازمان دهی گشت های ویژه بازرسی در 
کلیه حواش��ی زاینده رود جهت شناسایی 
عوام��ل برداش��ت های غیرمج��از و نیز 
مب��ارزه ب��ا آالیندگی آب، اذعان داش��ت 
که متخلفان ای��ن امر طبق قانون به دادگاه 

معرفی می شوند و در این امر شرکت های 
حقوقی و اشخاص حقیقی تفاوتی نخواهند 
داش��ت. وی همچنین با اش��اره به برنامه 5 
ساله توسعه عنوان کرد: ما به مراجع ذیصالح 
پیشنهاد داده ایم که مراکزی از صنعت کشور 
ک��ه موجب آلودگی رودخانه ها ش��ده و یا 
پس��اب خود را براساس استاندارد دفع نمی 
کنند مورد اعمال قانون از طریق قطع شبکه 

آب اصلی قرار گیرند.

مدیر گ����روه پزش���کی � اجتماعی 
اصفه��ان  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
گفت: براس��اس نتایج تحقیقات به دست 
آمده، آلودگی هوا س��بب نازایی و عقیمی 
10 درصد زوج های اصفهانی شده است.
رض��ا اس��حاقی در گفتگو با ف��ارس در 
اصفهان با اش��اره به اینکه مجموعه ای از 
بیماری های  آلرژیک،  تنفسی  بیماری های 
جس��می، روانی و اجتماعی ب��ه آلودگی 
هوا نس��بت داده شده اس��ت، بیان داشت: 
آلودگی هوا باعث افزایش بیماری شکاف 
لب و کام، عقیم��ی و نازایی، بیماری های 
گوارش��ی، پوس��تی و بیماری های روانی 
مانند افس��ردگی، اضطراب و پرخاشگری 
اس��ت که این بیماری های روانی بیش��تر 
از دو عام��ل دیگر زندگی انس��ان ها را در 
مع��رض تهدید ق��رار داده اس��ت. وی با 
بیان اینکه تعامل دانش��گاه علوم پزش��کی 
و دس��تگاه های اجرایی در کاهش آلودگی 
زیست محیطی مؤثر اس��ت، افزود: برای 
جابه جایی س��نگی که در راه س��المت و 
بهداش��ت جامعه قرار گرفته است نیازمند 

کار تیم��ی و گروهی بوده ک��ه این کار با 
هم��کاری دس��تگاه های اجرای��ی محقق 
می ش��ود. مدیر گروه پزش��کی دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفه��ان اظهار داش��ت: 
سیاس��ت گذاری کالن دول��ت در افزایش 
و توس��عه وس��ائل حمل و نقل عمومی و 
افزایش سطح آگاهی فردی و افزایش باور 
اجتماعی مردم در این زمینه راهگشا است. 
وی ادامه داد: زمانی که فردی بداند حمل 
و نقل خودرو تک سرنشین سبب افزایش 
آلوگی محیط زیست شده و تبعات آن او 
و خانواده را نیز درگیر می کند، از وس��یله 
حمل و نقل عمومی اس��تفاده کرده و این 

کار در کاهش آلودگی هوا مؤثر است.
اسحاقی با اشاره به اینکه دوچرخه سواری 
در اصفهان ریش��ه تاریخی داش��ته است، 
تصریح کرد: با گس��ترش فرهنگ استفاده 
از دوچرخه و اختصاص مکانی در ش��هر 
برای تردد دوچرخه، می توان در گسترش 
این فرهنگ تالش کرد. وی با بیان اینکه با 
توجه به اینکه کم تحرکی در جامعه و در 
قش��ر بانوان در حال افزایش است، گفت: 

استفاده از دوچرخه می تواند در این زمینه 
مؤثر واقع ش��ود. اس��حاقی بیان داش��ت: 
امیدوارم ب��ا طراحی دوچرخه هایی که در 
عین حفظ حجاب بانوان امکان اس��تفاده 
از دوچرخه را برای زنان فراهم کند شاهد 
افزایش اس��تفاده بانوان دوچرخه س��وار 
در سطح ش��هر اصفهان باشیم. مدیرگروه 
پزشکی � اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفه��ان تصریح ک��رد: اصفه��ان از نظر 
رعایت مس��ائل زیست محیطی در کشور 
مقام نخس��ت را دارد اما ب��ه دلیل وجود 
برخ��ی کارخانج��ات در غ��رب اصفهان 
آلودگ��ی هوا در حال افزایش اس��ت. وی 
با اش��اره به اینکه باید ب��رای جا به جایی 
ای��ن کارخانه ها فکری ک��رده و مکانی را 
در نظ��ر گرفت، خاطرنش��ان کرد: با عدم 
جا ب��ه جایی این کارخانه ه��ا در آینده ای 
نه چندان دور ش��اهد افزایش بیماری های 
حاصل از آلودگی هوای اصفهان توس��ط 
ای��ن کارخانه ها ب��وده و هزینه درمان این 
بیم��اران چندین براب��ر هزینه جا به جایی 

کارخانه است.

به گ��زارش ف���ارس از ش����هرکرد 
ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی اس��تانداری 
چهارمحال و بختی��اری، کیومرث مرادی 
دبیر ش��ورای اطالع رس��انی چهارمحال 
و بختی��اری اظهار داش��ت: ای��ن همایش 
ب��ه منظور معرفی جای��گاه روابط عمومی 
و رس��انه در توس��عه برگزار خواهد شد. 

وی افزود: در همای��ش روابط عمومی و 
رس��انه نقش روابط عمومی ها در توسعه 
ملی و انعکاس فعالیتهای صورت گرفته با 
هدف افزایش آگاهی افکار عمومی بررسی 
می شود. مرادی تأکید کرد: در همایش یاد 
شده روابط عمومی های برتر دستگاههای 
اجرایی چهارمح��ال و بختیاری معرفی و 

تجلیل خواهند شد. 
دبی��ر ش����ورای اطل����اع رس��انی 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در 
این همایش کارگاه آموزش��ی یک روزه با 
موضوع روابط عمومی الکترونیک و نقش 
روابط عمومی در موفقیت دستگاه اجرایی 

برگزار می شود.

کارش��ناس مس��ئول نظارت و بازرسی 
اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان گفت: در سال گذشته، 150 پرونده 
تخلف شکار و صید غیرمجاز توسط مأموران 
اجرایی این اداره کشف و ضبط و به مراجع 
قضایی تحویل داده ش��د. ب��ه گزارش واحد 
مرکزی خبر اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان، پژمان کاووسی تصریح کرد: 
شکارچیان متخلف با توجه به نوع جرمی که 
مرتکب می شوند مجازات می شوند، داشتن 
اسلحه قاچاق و شکار گونه های در معرض 
خطر بر سنگینی پرونده این متخلفان می افزاید.
وی اضافه کرد: با وجود جریمه هایی که برای 
متخلفان صادر می شود، معتقدیم این جرایم 

با توجه ب��ه ارزش اکولوژیکی این گونه ها 
ه��م خوانی ندارد و بای��د در قوانین مربوطه 
تجدیدنظر صورت بگیرد.کارشناس مسئول 
نظارت و بازرس��ی اداره کل حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه پیش��نهادهای این اداره 
کل به س��ازمان حفاظت محیط زیست ارائه 
و در حال بررس��ی است، افزود: امیدواریم با 
تصویب و اجرایی شدن این پیشنهادها قوانین 
س��خت گیرانه تری ب��رای متخلفان محیط 
زیست به اجرا دربیاید.کاووسی به قرار گرفتن 
حداقل 46 درصد از کل حیات وحش کشور 
در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: به واسط 
حمایت های مدی��رکل و برنامه ریزی های 
خوبی که ص��ورت گرفته، اس��تان اصفهان 

امروز به عنوان یکی از برترین اس��تان ها در 
زمینه حفاظت از تنوع زیس��تی شناخته شده 
است، در بازدید کارشناسان و مقامات سازمان 
حفاظت محیط زیست این نکته به تأیید آنها 
رس��ید که اصفهان در حفظ محیط زیس��ت 

پیشرو است.
وی ادامه داد: در س��ال ج��اری درصدد 
هستیم تا در درجه اول از جمعیت خوبی که 
حیات وحش استان اصفهان برخوردار شده 
محافظت کنیم و در گام بعدی جمعیت حیات 
وحش را افزایش دهی��م، این هدف اجرایی 
نمی ش��ود جز با برنامه ریزی و هماهنگی با 
سایر مدیران که در اداره کل حفاظت محیط 

زیست در حال انجام است.

رئیس کانون نخبگان استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: این اس��تان رتبه س��وم 
اختراعات و ابتکارات را به خود اختصاص 
داده است. علی ربیعی در حاشیه نخستین 
نمایشگاه اختراعات مجمع عالی نخبگان 
ایران در گفتگو با فارس، با اشاره به اینکه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با هش��ت 
غرفه در این نمایشگاه شرکت کرده است، 
بی��ان داش��ت: در این غرفه ه��ا 10 نفر از 
مخترع��ان و نخبگان اس��تان به نمایندگی 
از 160 نخبه و مخترع اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری حضور داش��ته و اختراعات 
خ��ود را در مع��رض نمایش گذاش��تند. 
وی حمای��ت مال��ی و رفاه��ی نخب��گان 
را عام��ل مؤثری در رش��د و ش��کوفایی 
استعدادهای آنان دانست و اظهار داشت: 

با حمایت مادی نخبگان آنان می توانند با 
آرامش خاطر به تحقیق و پژوهش مش��غول 
شده و هیچ گونه نگرانی برای تأمین معاش 
و زندگی نداش��ته باش��ند. رئی��س کانون 
نخب��گان اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
افزود: حمایت های معنوی زیادی در استان 
چهارمحال و بختیاری از طرف سازمان ملی 
نخبگان بسیج استان، ادارات و مؤسسات 
انجام ش��ده است و حتی س��رمایه گذاری 
زیادی به کارهای تحقیقاتی و پژوهش��ی 
قائل ش��ده و این اقدام��ات قابل تقدیر و 
س��تایش اس��ت. وی در مورد چگونگی 
شناس��ایی نخب��گان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: با برگزاری جش��نواره ها، 
همایش و س��مینارهای مختلف مخترعان 
و مبتکران فعال را شناسایی و سازماندهی 

کرده و در بخش ه��ای مختلفی آنان را به 
کار و فعالیت مش��غول و در واقع با ایجاد 
امکانات به نخبگان و مخترعان استعدادها 
را ش��کوفا و آنها را ب��رای اهداف صحیح 
راهنمایی می کنیم. ربیعی با بیان اینکه استان 
چهارمح��ال و بختیاری ب��ه فرهنگ غنی 
مجهز ب��وده و دارای رتبه های مختلفی در 
حوزه هنری است، تصریح کرد: این استان 
در بخش هنری رتبه نخس��ت کشوری و 
در بخش اختراعات و ابتکارات رتبه سوم 
کش��وری را به خود اختصاص داده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: این اس��تان با توجه 
به موقعیت جغرافیایی اس��تانی نخبه پرور 
بوده و توجه زیاد مسئوالن به مخترعان و 
مبتکران و ایجاد زمینه مساعدت نیز مزید 

بر علت شده است 

پیش بینی سال بهتر آبی برای استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

اصفهاناصفهان

اصفهان

اصفهان

رئیس پست بانك  اردل:
42 دفتر خدمات ارتباطي روستايي در اردل 

فعال است

برگزاري چهارمين كارگاه كشوري ترجمه 
در دانشگاه شهركرد

فعاليت های شهرداری منطقه10 چهره 
شمال غرب اصفهان را دگرگون كرده است

مديرکل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان اصفهان:
استــانداردسازي محصــوالت 

شاه كليد توسعه پايدار است

رئیس پس��ت  بان��ک اردل گفت: 42 
دفتر خدم��ات ارتباطی روس��تایی در این 
شهرس��تان فعال است.  هاشم سیفی امروز 
در گفتگو با فارس در اردل اظهار داشت: در 
حال حاضر در س��طح این شهرس��تان 42 
 )ICT( دفتر خدمات ارتباطی روس��تایی
فع��ال و به ش��هروندان خدم��ات الزم در 
زمینه مخابرات، پس��ت و پس��ت بانک را 

ارائه می دهد. 
وی پس��ت بانک را ی��ک بانک دولتی 
وابس��ته به فناوری اطالعات معرفی کرد و 
گف��ت: تمام خدمات بانک��ی با چارچوب 

بانک مرکزی انجام می شود. 
س��یفی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 
خدماتی از قبیل افتتاح انواع حس��اب های 
پس انداز، جاری، س��پرده، پرداخت س��ود 

س��هام عدالت، پرداخت حقوق مستمری 
بگی��ران کمیته امداد در ش��عب این مرکز 

ارائه می شود. 
رئی��س پس��ت بانک شهرس��تان اردل 
پرداخت تسهیالت به صورت قرض الحسنه 
را یکی دیگر از اقدامات این مراکز برشمرد 
و گفت: ارائه تس��هیالت فروش اقساطی، 
صدور کارت ای تی ام، پرداخت تسهیالت 
در قالب عقود اسالمی و خدمات اینترنتی 
فعال نیز از دیگر فعالیت های انجام گرفته 
در این مراکز اس��ت. وی نقطه قوت پست 
بانک را وجود دفاتر روس��تایی برشمرد و 
افزود: دفاتر روس��تایی به عنوان پیشخوان 
دولت ش��ناخته ش��ده و با داشتن خطوط 
ارتباط��ی آن الین تم��ام کارهای بانکی را 

زیرنظر شعبه ناظر انجام می دهند.

چهارمی��ن کارگاه کش��وري ترجمه با 
حضور اساتید برجسته مترجمي کشور به 
همت انجمن علمي، دانشجویي مترجمي 
زبان انگلیسي در دانشگاه شهرکرد آغاز به 

کار کرد.
محم��د ش��ایاننژاد مع��اون فرهنگ��ي 
دانشگاه ش��هرکرد، دانشگاه را از نهادهاي 
تأثیرگزار جامعه برشمرد و گفت: برهمین 
اس��اس نی��از اس��ت در بخ��ش فرهنگي، 
دانش��گاهها گام ه��اي بس��یار مؤثرت��ري 

بردارند. 
وي ب��ا بیان اینک��ه در برنام��ه ریزي 

بخش فرهنگي تمام عناصر فرهنگي یعني 
دانشجو، اس��تاد، نظام آموزشي و مدیریت 
دانشگاه باید ش��رکت داشته باشند، گفت: 
این در حالي است که محدوده هاي عمل 
ک��ردن یکي از آس��یبهاي مه��م در بخش 

فرهنگي است. 
ش��ایان نژاد تصریح ک��رد: بنابراین ما 
بای��د در برنامه ریزي ه��اي فرهنگي خود 
چند هدف را دنب��ال کنیم که مهمترین آن 
در برنامه فرهنگ��ي تعمیق باورهاي دیني، 
اعتقادي و تالش در راستاي اسالمي شدن 

دانشگاه ها است.

بنای تاریخی حمام دزك در شهرستان 
کیار ثبت ملی ش��د. این بنا با بیش از200 
سال قدمت متعلق به دوره قاجاریه است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، ابعاد حمام 
20در 15 مت��ر و در مج��اورت قلعه دزك 
ساخته شده است و ورودی این بنا درضلع 
غربی قرار دارد که از طریق دهلیز مستطیل 

شکل به داخل حمام راه دارد. 
در معم��اری ای��ن بنا از چهارس��تون 
س��نگی با اس��تفاده ازطاق آجری استفاده 
ش��ده که ارتفاع سر س��تون حمام کوتاه و 

فاقد رختکن است.

مصال��ح ب��ه کار رفته در ای��ن حمام، 
سنگ، خش��ت، آجر، مالط گل و ساروج 
اس��ت. این حم��ام حدود80 س��ال پیش 

بازسازی شد. 
مس��ئول ثب��ت آث��ار س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری گفت: این حمام به 
ش��ماره ثبتی 24221 در فهرست آثار ملی 

چهارمحال و بختیاری قرارگرفت. 
پرن��اك گفت: روس��تای دزك در 40 
کیلومتری مرک��ز چهارمحال و بختیاری و 

در شهرستان کیار واقع شده است.

آزمایشگاه پژوهشکده زیست فناوری 
دانشگاه شهرکرد با حضور رئیس و معاون 
پژوهشی این دانشگاه و همچنین مسئوالن 
پژوهشکده در دانشکده علوم پایه دانشگاه 

شهرکرد برگزار شد. 
در این مراس��م اسماعیل اسدی رئیس 
دانش��گاه ش��هرکرد با تقدیر از مس��ئوالن 
پژوهش��کده زیس��ت فناوری نس��بت به 
توسعه روزافزون آن ابراز امیدواری کرد. 

بهزاد ش��ارقی مع��اون پژوهش����ی 
دانش��گاه ش��هرکرد، عصر جدید را دوران 
بیوتکنول��وژی و نانوتکنولوژی عنوان کرد 
و گف��ت: برهمین اس��اس الزم اس��ت تا 
دانش��کدهها با پژوهش��کدهها در راستای 

ارتقای کیفیت نس��بت به همکاری بیشتر 
بذل توجه داشته باشند. 

همچنی��ن در این مراس��م بهناز صفار 
مسئول پژوهش��کده به برخی از طرحهای 
در  دانش��جویی  تحقیق��ات  و  پژوهش��ی 
دس��ت اقدام پژوهش��کده اش��اره کرد و 
گفت: اجرای طرحهای پژوهشی از جمله 
تولید آنزیم ها ب��ا کاربرد صنعتی، اصالح 
نژاد گون��ه های باارزش، تولی��د آنتیبادی 
نوترکیب تش��خیصی و درمانی، تولید کود 
و س��موم بیولوژیک و ح��ذف آلودگیهای 
محیط زیس��ت با روشهای زیست فناوری 
به عنوان اهداف درازمدت این پژوهشکده 

است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: تقویت روحیه دین��ی جوانان گام 
مهمی ب��رای مقابل��ه با تهاج��م فرهنگی 
دشمن است . به گزارش فارس از شهرکرد، 
آی��ت اهلل محمدرض��ا ناصری در نشس��ت 
شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال 
و بختی��اری اظهار داش��ت: مقوله فرهنگ 
یک پدیده گسترده و چند بعدی است که 
جلس��ات زیادی را باید ب��ه آن اختصاص 
داد. وی عملکرد ش��ورای فرهنگ عمومی 
چهارمح��ال و بختی��اری را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: گروه های تحقیق این ش��ورا، 
حرکت ها و تحقیقات میدانی گس��ترده و 
خوبی انجام داده اند که با عملیاتی ش��دن 
آنها شاهد رش��د و توسعه فرهنگ جامعه 
خواهیم ب��ود. ناصری بر ضرورت رش��د 
عقل��ی و فکری جوانان کش��ور تأکید کرد 
و گفت: با رش��د فک��ری و عقلی جوانان 
بس��یاری از مسائل و مش��کالت فرهنگی 
آنه��ا برط��رف ش��ده و به رش��د و تعالی 
فرهنگی می رسند. رئیس شورای فرهنگ 
عموم��ی چهارمحال و بختی��اری باالبردن 
ق��درت انتخ��اب جوان��ان را مهم تری��ن 
اقدام در راس��تای رشد و ارتقای فرهنگی 
این قش��ر از جامعه دانس��ت و اف��زود: با 
افزایش ق��درت تفکر و تعق��ل جوانان و 
دادن آگاهی ه��ای الزم، ق��درت انتخ��اب 
جوان��ان باال رفته و در نتیج��ه آنان فریب 

تبلیغات و برنامه های ضد فرهنگی دشمن 
را نمی خورن��د. ناصری تهاجم فرهنگی را 
مهم ترین معضل اجتماع��ی جامعه عنوان 
ک��رد و گف��ت: تقوی��ت روحی��ه دینی و 
باورهای مذهبی جوان��ان، بصیرت دهی و 
آش��نایی آنها با ارزش ه��ای والیی و الهی 
گام های مهمی در راستای مقابله با تهاجم 
فرهنگی دش��من اس��ت. وی ب��ر میدانی 
کردن مق��االت و تحقیقات کتابخانه ای در 
جامع��ه تأکید ک��رد و اف��زود: تالش ها و 
مطالعات فرهنگ��ی نباید در قالب کتاب ها 
و مق��االت کتابخانه ای متوقف ش��ود بلکه 
باید به صورت میدانی در جامعه عملیاتی 
و اجرای��ی ش��ود. ناصری نقش ش��ورای 
فرهنگ عمومی کش��ور را در این راس��تا 
بسیار مهم و گسترده دانست و خاطرنشان 
کرد: بسیاری از مسائل و تصمیمات مهمی 
وجود دارد که باید در س��طح کالن توجه 
ویژه ای به آنها صورت گیرد و الزم اس��ت 
که ش��ورای فرهنگ عمومی کشور در این 
مرکز تالش بیش��تری در راس��تای ارتقای 
سطح فرهنگ در سطح کشور داشته باشد. 
وی ب��ر ضرورت توجه ب��ه فرهنگ کار و 
تالش در جامعه تأکید و تصریح کرد: کار 
و ت��الش مضاعف و همگانی از دغدغه ها 
و مسائل فرهنگی جامعه است که با تحقق 
آن بسیاری از مسائل و مشکالت فرهنگی 

برطرف  می شود.

    زاينده رود
شهردار منطقه10 اصفهان در یک نشست 
خبری پذی��رای اصحاب رس��انه ب��ود. وی 
بودجه جاری امسال شهرداری منطقه10 را که 
توسط شهرداری و شورای شهر به این منطقه 
اختصاص یافته 210 میلیارد تومان برآورد کرد 
و افزود: 70 درصد این بودجه عمرانی و مابقی 
بودجه جاری خواهد بود. شهرداری منطقه 10 
ب��ا محقق کردن 85 درص��د از اهداف خود و 
پیشبرد طرح های الزم جزء 4 شهرداری برتر 

اصفهان بوده است.
بهمن احمدی، شهردار منطقه10 در این 
نشست به تشریح طرح های عمرانی، اجتماعی 
و فرهنگی این ش��هرداری در سال گذشته و 
امسال پرداخت و افزود: قطعاً حجم پروژه های 
امس��ال این شهرداری بیش��تر از سالهای قبل 
خواهد بود و در این طرحها س��عی ش��ده 
به��ره وری الزم از ت��وان بخش خصوصی، 
پیمانکاری و بودجه شهرداری به نحو احسن 
انجام ش��ود.احمدی ش��هردار منطقه10، این 
طرحها را به شرح زیر تشریح کرد: احداث 9 
کتابخانه و سالن مطالعه، برگزاری همایش های 
فرهنگ��ی و جش��ن های اعیاد و مس��ابقات 
فرهنگ��ی، ایجاد چندین پ��ارك و تجهیزات 
ورزشی و بازسازی فضاهای ورزشی روباز در 

طرحهای پارك ملکوتی، پارك انقالب، پارك 
الل��ه، پارك نفیس و مجموعه های ورزش��ی 
حص��ه و ورزش��گاه خیابان میث��م. در بخش 
عمرانی شهردار منطقه10 از بازسازی بخشی 
از بافت های فرسوده سخن گفت که احداث 
خیابان هدایت یا هفتون دوم، آزادسازی خیابان 
اوحدی و طرحه��ای خیابان گلچین، جدول 
کش��ی و روکش آسفالت کلیه معابر از جمله 

آنها بوده است. 
وی اف��زود: پروژه باغ بانوان ش��ماره 4 در این 
منطقه در کنار اتوبان شهید آقابابایی از طرحهای 
مهم و ارزنده این شهرداری است که در فضای 
12 هزار مترمربع تا پایان سال به بهره برداری 
خواهد رس��ید. وی س��امان ده��ی طرحهای 
ترافیک��ی را از اهداف عمده این ش��هرداری 
برشمرد و از تحقق آن در آینده نزدیک در این 

منطقه خبر داد.
احمدی، منطقه10 را جزء اولین مناطقی ذکر کرد 
که به ایجاد ایستگاه دوچرخه پرداخته است. از 
دیگر خدمات ارائه شده در شهرداری منطقه10، 
نصب سیس��تم های آبیاری قطره ای و بارانی 
ب��رای آبیاری و نگهداری فضای س��بز منطقه 
است که ساالنه یک میلیارد تومان هزینه داشته 
و موجب بهینه سازی مصرف و صرفه جویی 

شده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان گفت: با استانداردسازی تمام 
محصوالت می توانیم به شاه کلید و کوتاه ترین 
راه برای رس��یدن به توسعه پایدار در جامعه 
برسیم. به گزارش فارس، غالمحسین حسینی 
در سمینار آموزشی اس��تاندارد، فرآیندهای 
جدی��د استانداردس��ازی، نق��ش و اهمیت 
اس��تاندارد در زندگ��ی، مش��اغل و اقش��ار 
مختل��ف جامع��ه ویژه رس��انه های اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: در ط��ول دهه های 
گذشته اس��تاندارد معنا و مفاهیمی متفاوت 
نس��بت به حال حاضر داش��ت و به تدریج 
این معنا تغییر کرد. وی ادامه داد: در گذشته 
اداره استاندارد فعالیت های خود را محدود به 
مصرف کنندگان می کرد، اما با گذشت زمان 
این امر به تولیدکنندگان ثابت شد که آنها نیز 
باید استانداردهای را رعایت کرده تا بتوانند 
حقوق بهتری در بازار داشته باشند. مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در کنار مباحث دینی و رعایت 
حق الناس که هر تولیدکننده ای باید رعایت 
کند، نظ��ارت بر بازار نیز باید انجام ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه در دوره 
جدیدی زندگی می کنیم، استاندارد مفهومی 
اساسی و مهم را در اقتصاد، سالمت و ایمنی 
دارد و در این راستا همه مردم و مسئوالن باید 
هماهنگی ها و کمک های الزم را انجام دهند. 
وی با اش��اره به اینکه در ص��ورت رعایت 
نکردن اس��تانداردهای بین المللی و کشوری 
دچار خسارت ها و زیان های جبران ناپذیری 
می شویم، بیان داشت: پرونده های فراوانی در 
این راستا به مراجع قضایی ارجاع داده شده و 
خسارت های زیادی نیز متوجه تولید کنندگان 
به ویژه تجار در امر صادرات ش��ده اس��ت. 
حسینی در مورد استاندارد سازی مواد غذایی 
در استان اصفهان و اجرای آن به بهترین نحو 
ممکن تصریح ک��رد: در صورت��ی که اداره 
استاندارد نیز این امر را نادیده بگیرد، سالمت 
بسیاری از مردم در معرض خطر قرار می گیرد 
و باید دانست که پیش��گیری بهتر از درمان 
است. مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی 
که بتوان س��المتی و ایمنی مردم را در مورد 
وسایل به ویژه محصوالت خوراکی که مورد 

استفاده قرار می گیرد، تأمین کنیم، می توانیم 
موجبات الزم را در زمینه افزایش صادرات و 
توان تولید محصوالت با کیفیت بیشتر فراهم 
کنیم. وی با اشاره به اینکه شعار مقام معظم 
رهبری با نام همت مضاعف و کار مضاعف 
و حضور در ش��رکت ایران خودرو، بهانه ای 
برای گفتن مس��ائلی اس��ت که در جامعه ما 
فراموش شده و یا در مورد آنها کم کاری هایی 
صورت گرفته، بیان داشت: حضور مقتدرانه 
رهبر در این مکان ها در روزهای نخس��تین 
سال جاری، نشان از این امر است که ارتقای 
کیف��ی محصوالت حت��ی در بحث خودرو 
را بای��د جدی گرف��ت. حس��ینی در مورد 
ارتقای کیفی محصوالت در کشور، تصریح 
کرد: رئیس جمهور با حضور در کاشان نشان 
داد که باید کیفیت در محصوالت خودروی 
خ��ود را مضاعف کنیم و برای بهتر ش��دن 
وضعیت جامع��ه خود، راه گری��زی به جز 
این نداریم. مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات 
صنعتی اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
مورد محصول خودرو، ترمز ABS مشمول 
استاندار اجباری شده و در پی آن هستیم که 
دیگر فراورده های آن را نیز مشمول استاندارد 
اجب��اری کنیم. وی در مورد اس��تانداردهای 
مصالح س��اختمانی گفت: استان اصفهان از 
ابتدای سال 1385، به استاندارسازی مصالح 
ساختمانی پرداخت و در این راستا برای 70 
واح��د پروانه صادر کرد و در ادامه این روند 
در سال جاری حدود 650 پروانه صادر شده 
اس��ت. حس��ینی تصریح کرد: در استفاده از 
مصالح س��اختمانی و استاندارسازی آن باید 
ارگان ه��ای فراوانی اقدام کنن��د اما این کار 
صورت نگرفته و اداره استاندارد وظیفه خود 
دانسته تا این کار را با توجه به اینکه در حیطه 
وظایف آن نیست، انجام دهد و خواستار این 
اس��ت که سالمت و ایمنی مردم مورد توجه 
ارگان های مسئول قرار بگیرد. وی با اشاره به 
اینکه باید نام ایران و ایرانی را بیش از گذشته 
در بین جهانیان بدرخش��انیم، اظهار داشت: 
اس��تان اصفهان این را به همه کشورها ثابت 
کرده که در بیش��تر زمینه ها در امر به نمایش 
گذاشتن توان جوانان و نوجوانان خود پیشتاز 
بوده و برای درخشان کردن ایران و رفاه حال 

ایرانیان هر کاری را انجام می دهد.  
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بيش از 27 هزار دام عليه بيماری تب برفكی 
واكسينه شدند

رئیس اداره دامپزشکی نجف آباد: 27 
هزار دام سبک و سنگین علیه بیماری تب 

برفکی واکسینه شدند.
رئیس دامپزشکی شهرستان نجف آباد 
از واکسیناسیون 27 هزار دام علیه بیماری 

تب برفکی در نجف آباد خبر داد.
دکتر ناص��ر براتی گفت: ب��ا توجه به 
شیوع بیماری تب برفکی بین دام های این 
شهرس��تان از ابتدای سال تاکنون 11 هزار 
رأس دام س��نگین ش��امل گاو و گوساله و 
16 هزار رأس دام سبک شامل گوسفندان 
علیه این بیماری واکس��ینه شده اند که این 

واکسیناسیون دام ها همچنان ادامه دارد. 
وی به تلفات دام ها بر اثر بیماری تب 
برفکی اش��اره کرد و گفت: در شهرس��تان 
نج��ف آباد 550 رأس ب��ره و بزغاله و 20 
رأس گاو و گوس��اله ب��ه دلیل این بیماری 

تلف شده اند.
مدیر ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان 
نج��ف آب��اد گف��ت: ای��ن اداره در جهت 
پیش��گیری از ش��یوع بیم��اری ع��الوه بر 
واکسیناس��یون دام ه��ای شهرس��تان علیه 

بیم��اری تب برفکی دوره های آموزش��ی 
ویژه دامداران و ش��رکت تعاونی دامداران 
اعضای س��تاد بح��ران و مدیری��ت جهاد 
کش��اورزی و همچنین جلس��اتی با دیگر 

نهادهای مربوطه انجام داده است.
مراک��ز  ک��ردن  ضدعفون��ی  از  وی 
جمع آوری ش��یر شهرس��تان برای کنترل 
بیماری ت��ب برفکی خبر داد و گفت: پس 
از جمع آوری و حمل ش��یر در این مراکز 

عمل ضد عفونی انجام می شود.
در  دام  ایس��تگاه   3 گف��ت:  برات��ی 
شهرس��تان نجف آباد وج��ود دارد و این 
مراکز و کش��تارگاهها نیز ضدعفونی شده 
و همچنی��ن از خروج دام های مش��کوك 

جلوگیری می شود.
وی از دامداران درخواس��ت کرد تا با 
مدیریت دامپزشکی شهرستان و دامپزشکان 
همکاری و برای واکس��ینه کردن دام های 

خود اقدام کنند.
در شهرس��تان نج��ف آب��اد بی��ش از 
110 ه��زار دام س��بک و س��نگین وجود 

دارد.

کاشان
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اقتصاد امروز

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ نسخه ثانی اعتراضیه و ضمائم به احمد نصوحی دهنوی فرزند 

مصطفی – مجهول المکان
تاریخ: 89/2/21

شماره: 700/870 ح/6
در خصوص اعتراض شرکت عمران شهر جدید بهارستان به دادنامه 88/12/8 
/1316 ص��ادره از ش��عبه 6 حقوقی اصفهان، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
تجدیدنظ��ر خوانده و در اجرای مواد 73 و 346 قانون آیین دادرس��ی مدنی و 
لزوم ابالغ نس��خه ثانی اعتراضیه و ضمائم به تجدید نظر خوانده، مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج تا تجدید نظر خوانده ظرف 
مهلت 10 روز از تاریخ انتش��ار در روزنامه نس��بت به حضور در دفتر دادگاه 
اقدام و ضمن دریافت نسخه ثانی اعتراضیه و ضمائم و ادله آدرس کامل پستی 
خ��ود، چنانچه در جوابیه اعتراض تجدید نظ��ر خوانده الیحه ادله کتبًا به دفتر 

دادگاه ارائه نماید.
 2516/ م الف

مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

تاریخ: 1389/2/20
کالسه پرونده: 880797 ح7

خواهان: احمدرضا محجوب فرزند مرتضی با وکالت عباس قجاوند
خوانده: شرکت پارس کامل واشر به مدیریت رضا عبد یزدان

موضوع: مالحظه نظریه کارشناسی
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود که خوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناسان و اظهار هر مطلبی یقینًا یا اثباتًا در 

این دادگاه حاضر شود.
2524/م الف

مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980350600142

دادنامه: 88/8/14-8809970350600854
مرجع رسیدگی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نمایندگی سجاد سلطانیان و آقای 
مجید جمش��یدیان همگی به نشانی اصفهان خ پروین چهارراه صباحی مجتمع 

اداری نیروی انتظامی طبقه دوم واحد 3
خوانده: آقای مهدی ریاحی مجهول المکان

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
دع��وی خواهان فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با نمایندگی آقایان س��جاد 
س��لطانیان و مجید جمش��یدیان بطرفیت خوانده آقای مه��دی ریاحی صدور 
حک��م مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبل��غ 1800000 ریال بابت مطالبه 
طلب ناش��ی از اضافه دریافتی بانضمام کلیه خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه 
بش��رح دادخواست تقدیمی می باش��د نظر به اینکه خوانده با آگاهی از جریان 
دادرس��ی و موضوع آن در جلسه دادرسی مقرر حضور نیافته و در قبال دعوی 
مطروحه و مستندات تقدیمی دفاعی را بعمل نیاورده و نظر به اینکه مستندات 
تقدیمی خواهان را لحاظ تعهدنامه عادی مورخ 87/9/9 که وصول ش��ده ایراد 
تکذیب خوانده دعوی می باش��د حکایت از اش��تغال ذمه خوانده را بخواهان 
م��ی نماید و خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش بدادگاه اقامه 
و ابراز ننموده اس��ت فلذا دادگاه نظر بمرات��ب مرقوم دعوی خواهان را ظهور 
در صح��ت تش��خیص خوانده و مس��تنداً به م��واد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 1800000 ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت مبلغ 30000 ریال بابت خس��ارات دادرس��ی و پرداخت خس��ارت 
تأخیر تأدیه احتس��ابًا از تاریخ تقویم دادخواس��ت 88/2/27 لغایت زمان ابطال 
حکم صادره براساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید. رأی صادره غیابی و در مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی 
واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
2518/ م الف

حمصیان- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر آقای جمشید مقدم

تاریخ: 89/2/19
ت ح/19( 22

89/2/16 ( 880510ح/19
496 شماره: 

خانم فخرالس��ادات هفت ش��هیدان با وکالت مسعود فضائلی دری دادخواست 
تجدیدنظرخواه��ی از دادنام��ه ش��ماره 88/12/4 / 1987-88 به طرفیت آقای 
جمشید مقدم به این دفتر تقدیم که به کالسه 89/2/16 /22ت ح/ 19 تجدیدنظر 
ثب��ت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و تقاضای تجدیدنظر 
خواه و به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخوانده 
دع��وت می گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر، الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال 

به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه نماید.
2531/ م الف

ادیبی- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 1389/2/20
کالسه پرونده: 881665 ح12

وقت رسیدگی: 89/4/28 – ساعت 10 صبح
خواهان: شرکت صنایع برش ورقهای فلزی به مدیریت علی ادیبی نیا با وکالت 

ایوب رضائی 
خوانده: حسین پیرستانی فرزند اسماعیل  

خواسته: مطالبه وجه چک 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 

بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 2520/م الف

مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/16

شماره: 890164 ک110
چ��ون آقای رضا مظاهری فرزند منوچهر ش��کایتی علیه آقای اصغر خدادادی 
مبن��ی بر تخریب و تهدید و توهین و ممانعت مط��رح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890164 ك110 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1389/4/28 
س��اعت 10:30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2528/ م الف

مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/21

شماره: 880725 ک121
چون آقای مهدی جمش��یدیان فرزند علی ش��کایتی علیه آقای ابراهیم صابری 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880725 ك121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1389/4/23 ساعت 9 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2526/ م الف

توکلی - مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای جمشید مقدم 

فرزند کرمعلی  
تاریخ: 1389/2/20

کالسه پرونده: 89 – 239 ح26
وقت رسیدگی: دوشنبه 89/4/21 – ساعت 9 صبح

خواه��ان: 1- خان��م فخرالس��ادات هفت ش��هیدان 2- امیررضا مق��دم فرزند 
جمشید

خوانده: آقای جمشید مقدم فرزند کرمعلی – مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه معوقه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 2530/م الف

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای امیرحسین گودرزی

تاریخ: 89/2/12
شماره: 890158 ک107

خانم مرضیه داودی ش��کایتی علیه آقای امیرحس��ین گ��ودرزی مبنی بر ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی ناش��ی از بی احتیاط��ی در رانندگی مطرح نموده که به 
کالس��ه 890158 ك107 این ش��عبه ثبت و بوقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 
89/4/6 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول المکان بودن 
نامبرده و به اس��تناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در 
این ش��عبه واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان حضور به هم رساند. بدیهی 

است در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود.
 2330 / م الف

مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/15

شماره: 890160
چون آقای کاظم عبدالهی فرزند س��عادت اله شکایتی علیه آقای بشیر احمدی 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890160ك117 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/4/26 ساعت 8 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
2336/ م الف

مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/30
شماره: 159/89

در خصوص پرونده کالسه 159/89 خواهان غالمرضا توانایی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خودروی کامیون به شماره انتظامی 15321 / 
شهرکرد -92 مقوم به پنجاه میلیون ریال به طرفیت اسداله صفی خانی و رستم 
عس��گری پردنجانی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 89/4/2 س��اعت 5:30 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
– مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاد می شود. 
2822/ م الف

مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/20

شماره: 890183 ک118
چ��ون خانم بیگم محمدی فرزند محمدعلی ش��کایتی علی��ه آقای علی محمد 
قربان��ی مطرح نموده اند که پرونده آن به کالس��ه 890183 ك118 این دادگاه 
ثب��ت، وق��ت رس��یدگی ب��رای روز 1389/5/20 س��اعت 10:30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باش��د لذا حس��ب ماده 
180 قان��ون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود.
2526/ م الف

اکباتانی - مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
چون خانم شیدا ش��یروانی فرزند ناصر شکایتی علیه خانم آزاده اعلمی فرزند 
حمید مبنی بر فحاش��ی و رابطه نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
8810005 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/5/20 س��اعت 8:30 
صب��ح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب 
م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد

 نمود.
2326/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان

7 توصیه برای موفقیت بلند مدت در بازار سهام
با وجود اینکه هیچ قاعده مش��خصی برای خرید 
و فروش بازار س��هام وجود ندارد، ولی قواعد خاصی 
وج��ود دارد که قابل رد کردن نیس��ت. در این مقاله، 
چند قاعده عمومی که می تواند به سرمایه گذاران درك 
بهتری از ش��رایط بازار با دی��د بلند مدت بدهد مرور 
می ش��ود. توجه داشته باش��ید که این توصیه ها بسیار 
عمومی هس��تند و هر کدام نس��بت به شرایط ممکن 
است کاربردهای متفاوتی داشته باشند، ولی هر کدام از 
توصیه ها دارای مفاهیم پایه ای هستند که می توانند شما 

را به یک سرمایه گذار آگاه تبدیل کند.
1- فروش سهام زيان ده و نگهداری سهام سودده

معموالً سرمایه گذاران سهامی را که افزایش قیمت 
پیدا می کنند می فروشند ولی سهامی که با کاهش قیمت 
مواجه ش��ده اند را به امید ب��اال رفتن قیمت نگهداری 
می کنند. اگر س��رمایه گذار زمان صحیح برای فروش 
سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده اند را تشخیص 
نده��د ممکن اس��ت که س��هام پس از مدت��ی کاماًل 
بی ارزش شود. البته نگهداری سهام ارزشمند و فروش 
سهام کم ارزش از نظر تئوریک ایده جالبی است ولی 
در عمل مشکل است. اگر سیاست شما برای فروش 
س��هام، پس از یک میزان افزایش مشخص )به عنوان 
مثال 2 برابر( باش��د ممکن است هرگز در بازار سهام 
موفق نباشید. توصیه می شود سهامی که آینده خوبی 
دارند را به واسطه سیاست های غلط شخصی دست کم 
نگیرید. اگر شما درك خوبی از پتانسیل سرمایه گذاری 
خود دارید ممکن است سیاست های غلط شما باعث 
محدود کردن س��ود شما ش��ود. در مورد سهامی که با 
کاهش قیمت مواجه می شوند واقع بین باشید و در عین 
حال پتانسیل های سهم را نیز در نظر بگیرید. مهم این 
است که اگر در تشخیص سهامی که انتظار آینده خوب 
برای آن را داشته اید، دچار اشتباه شده اید واقع بین باشید. 
از فروش سهام زیان ده نترسید زیرا ممکن است برای 
جبران ضرر زمان را از دس��ت بدهید. در هر صورت 

مهم این اس��ت که ش��رکت ها را با توجه به امکانات 
و توانمندی هایشان ارزیابی کنید. فقط به خاطر داشته 
باشید که اجازه ندهید ترس بازده شما را محدود کند 

یا باعث زیان بیشتر شود. 
2- شايعات بازار را جدی نگیريد

شایعات موجود در بازار را جدی نگیرید حتی اگر 
از طرف دوست شما و یا شخص مطلع در بازار باشد. 
زیرا هیچ کس نمی تواند پیش بینی درستی از آینده یک 
سهم داشته باشد. زمانی که شما سهمی را برای خرید 
انتخاب می کنید مهم این است که دلیل انجام این کار را 
بدانید. تحقیق کنید و شرکت مورد نظر را ارزیابی کنید. 
تکیه بر شایعات دیگران به نوعی شبیه قمار است. پیش 
از تصمیم به خرید ممکن است در برخی موارد تکیه بر 
صحبت های دیگران سودده باشد ولی این عمل شما را 
از تبدیل شدن به یک سرمایه گذار مطلع باز می دارد و 

این آگاهی تنها رمز موفقیت درازمدت است.
3- با نوسانات جزئی دلسرد نشويد

در بند 1 اهمیت تشخیص به موقع سودآوری سهام 

بیان ش��د. به عنوان یک سرمایه گذار با دید بلندمدت، 
نگران تغییرات قیمت در کوتاه مدت نباشید. به خاطر 
داش��ته باش��ید که به جای نگرانی نسبت به نوسانات 
اجتناب ناپذیر در کوتاه مدت به س��رمایه گذاری خود 
مطمئن باشید. یک سری از سرمایه گذاران از نوسانات 
روزانه سهم به دنبال سود هستند ولی سود بلندمدت 
وابس��ته به تغییرات دیگری در بازار است که ممکن 
است چند ماه به طول بینجامد. پس دید خود را برروی 

نظرات و تحقیقات خود متمرکز کنید.
4- به دام سهام ارزان قیمت نیفتید 

ممکن اس��ت برخی تصور کنند که س��هم ارزان 
قیمت زیان کمتری دارد. در حقیقت سهام ارزان قیمت 

بسیار ریسکی  تر از سهام با قیمت باال هستند. 
ــتراتژی مشخص و تمرکز  5- انتخاب يك اس

روی آن 
افراد مختلف روش ه��ای مختلفی برای خرید یا 
فروش سهام در بازار بر می گزینند. روش های مختلفی 
ب��رای موفقیت در بازار وجود دارد و روش هیچ کس 

بر دیگران ارجحیت ندارد. س��رمایه گذاری که روش 
مشخصی برای خرید سهام نداشته باشد ممکن است 

در بلندمدت با زیان مواجه شود.
6- آينده نگر باشید 

سخت ترین بخش س��رمایه گذاری در بازار سهام 
این است که سرمایه گذار تصمیماتی را اتخاذ می کند 
که نتایج آن در آینده مش��خص می شود نکته ای که 
باید مدنظر داش��ت این اس��ت که با وجود استفاده از 
اطالعات گذشته برای تصمیم گیری،  آینده همه چیز را 
مشخص می کند. اگر پس از اینکه سهام یک شرکت 
با رشد قیمت مواجه شد این سؤال را از خود بپرسید 
که آیا این سهم می تواند باالتر رود. این سؤال شما را 
گمراه می کند. درحالی که س��رمایه گذار باید با بررسی 

وضعیت شرکت نسبت به خرید آن اقدام کند. 
7- ديد بلند مدت داشته باشید 

س��ودهای کوتاه م��دت اغلب باع��ث گمراهی 
سرمایه گذاران جدید می شود و داشتن دید بلندمدت 

برای یک سرمایه گذار ضروری است. 
این بدان معنی نیس��ت که خرید و فروش سهام 
منجر به کسب س��ود نمی شود ولی همانطور که قباًل 
اشاره شد سرمایه گذاری در بازار سهام و مبادله در بازار 
س��هام روش های متفاوتی برای کس��ب سود هستند. 
مبادله نیاز به ریس��ک پذیری باال دارد. در نظر داشته 
باش��ید که این مب��ادالت نیاز به مناب��ع مالی، دانش و 

ریسک پذیری باال دارد. 
نتیجه گیری

در این مقاله توصیه هایی برای س��هامداران با دید 
بلند مدت ارائه ش��د. در نظر داشته باشید که در همه 
موارد فوق اس��تثناهایی وجود دارد. ممکن است یک 
س��رمایه گذار با توج��ه به ش��رایط در جهت عکس 
برخی از موارد فوق عمل کند ولی امید این اس��ت که 
توصیه های فوق در تصمیم گیری س��رمایه گذاران در 

بازار سهام مفید باشد.

اقتصاد، بیکاری، تعطیلی ش��رکت ها، افرادی که 
خانه هایشان را از دست می دهند باعث شد که بسیاری 
از مصرف کنندگان نسبت به شرکت ها بی اعتماد شوند. 
فقدان اعتماد مشتریان نیازمند تبلیغاتی مستقیم و صادقانه 
است تا بتوان امنیت محیط بازار را از نو برقرار کرد. شاید 
بیش از هر زمان دیگری، از عبارات و کلماتی استفاده 
کنید که یا باعث فروش محصوالتتان می شوند یا باعث 

می شوند که مشتریانتان را از دست بدهید.
10 کلمه ای که بايد در آگهی های خود از آنها 

بپرهیزيد.
ــگان: آگهی های��ی که ش��امل پیام هایی  1- راي
درباره فروش محصوالت یا خدمات رایگان هستند، 
می توانند در زمان رکود اقتصادی کارآیی خوبی داشته 
باشند، اما مصرف کنندگان باید عملکرد خوب آنها را 
به چشم ببینند. بخش هرزنامه های )spam( ایمیل ها 
مملو از پیام هایی هستند که می توان این کلمه را در آنها 
مشاهده کرد. در حالی که استفاده از عباراتی همچون 
»اکنون درهای خود را به روی خدمات رایگان باز کنید« 
وسوسه  کننده هستند، اما این یک پیام الکترونیکی است 
که بسیاری از کاربران آن را به بخش هرزنامه های خود 
می فرستند. وقتی شرایط اقتصادی دشوار است، شما 
نمی توانید ریس��ک کنید و پیام های الکترونیکی خود 
را برای کسانی ارسال کنید که تمایلی به پذیرش آنها 
ندارند. عبارتند: »رایگان« را با کلماتی همچون »اهدایی« 
یا »افتخاری« جایگزین کنید تا اثربخشی پیام هایتان از 

میان نرود.
2- ضمانت: ام��روزه، افراد اندکی به ضمانت ها 
 اعتق��اد دارند مگ��ر این ک��ه بتوانید اثب��ات کنید که 
ضمانت شما واقعی است. در این صورت باید مستغالت 
یا امالکی ارزشمند را در آگهی خود بگنجانید تا بتوانید 
 پیامی اثربخش را به دس��ت مش��تریان خود برسانید 
که احتماالً آن را باور کرده و در قبال آن دست به اقدام 

خواهند زد.
3- واقعاً: اگر می خواهید فضای آگهی های خود را 
هدر بدهید، این کلمه را در آن بنویسید. این کلمه هیچ 
کمکی به پیام شما نمی کند. در عوض، توجه مشتریان 
به شما را کم کرده و احتماالً باعث می شود که آنها حتی 
پیام ش��ما را به طور کامل نخوانند. با استفاده از چنین 
کلماتی، فضای آگهی خود را از میان نبرید. مطمئن شوید 
که هر کلمه ای در آگهی شما به دلیل خاصی ذکر شده 

است.
4- خیلی: آیا استفاده از این کلمه باعث جذاب تر 
ش��دن یک آگهی می شود؟  آیا تبلیغ »وقتی به گل های 
خیلی تازه نیاز دارید با فروش��گاه گل ABC تماس 
بگیرید«، اثربخش تر از این عبارت است که »وقتی به 
گل های تازه نیاز دارید، با فروشگاه گل ABC تماس 
بگیرید«؟ اگر پاس��خ شما به این س��ؤال مثبت است، 

پاراگراف آخر را دوباره بخوانید. 
5- که: وقتی نگارش متن آگهی یا بازاریابی خود 

را تم��ام کردید، یک بار آن را بازخوانی کنید و هر بار 
که از کلمه »که« استفاده کرده اید را یادداشت کنید. این 
احتمال وجود دارد که شما تا 90 درصد کلمات استفاده 
شده را حذف کنید زیرا »که« کلمه ای است که فقط متن 
را پر کرده اما توجه مشتری را به پیام شما جلب نمی کند. 
در عوض، این امر زمان خواننده را کاهش می دهد. پیامی 
را ارائه کنید که مخاطب به آن پاسخ خواهد داد. بنابراین 

پیام هایتان را سریعاً ارائه کنید.
6- خیلی زياد: هرگز از کلماتی همچون »خیلی 
زیاد« اس��تفاده نکنید که باعث تمایز کسب و کار شما 
از دیگران نمی شود. در عوض، غنای پیامتان را افزایش 
دهید. اگر 20 نوع گل رز در گلفروشی خود دارید، آن را 
بگویید. اگر در عرض پنج دقیقه به تماس های مشتریان 
پاسخ می دهید، این را به مردم بگویید. کدام یک جذاب تر 
است: »شما می توانید از بین انواع خیلی زیاد کفش ها در 
فروشگاه کفش سالی انتخاب کنید« یا »می توانید بیش 
از 100 نوع کفش را از فروش��گاه کفش سالی انتخاب 
کنید«؟ »خیلی زیاد« می تواند معانی متفاوتی برای افراد 
متفاوت داشته باشد. فضایی را برای حدس و گمان در 
آگهی خود ایجاد نکنید. پیام ش��ما باید آن قدر روشن 

باشد که جایی برای سردرگمی باقی نماند.
ــت: وقت��ی از کلمه فرصت اس��تفاده  7- فرص
می کنید، عمالً هیچ کمکی به مشتری خود نمی کنید. 

 

مصرف کنندگان خواهان فرصت نیستند. آنها می خواهند 
اعتماد کنند که پول حاصل از دسترنج آنها درست هزینه 
شده است. آنها می خواهند به نتایج مد نظرشان دست 

یابند نه فرصت های دستیابی به آنها.
ــت: آگهی  ــأله اين اس 8- بودن يا نبودن، مس
یا پیام بازاریابی خود را به صورت معلوم بنویس��ید نه 
مجهول. اگر از کلمات فوق استفاده کرده اید، متن خود را 
بازخوانی کنید. استفاده از زبان مجهول، به اقدام نخواهد 

انجامید. متن خود را به صورت معلوم بنویسید.
9- همیاری: مدت ها است که از این واژه استفاده 
می ش��ود اما اکنون زمان آن فرا رس��یده که دیگر از آن 
عبور کنیم. این گونه کلمات ارزش مالی ندارند. در متن 
خود از کلمات تخصصی استفاده نکنید زیرا مشتری 
باید برای درك معنای آنها به سراغ فرهنگ لغات برود. 
مصرف کنن��دگان توجهی به جای��گاه منحصر به فرد 
ارزش��ی شما ندارند. آنها می خواهند در ازای پولی که 
می پردازند همان محصول یا خدماتی را که می خواهند، 
دریافت کنند.10- قابلیت مصرف: شرکت بودوایزر 
همواره از این عبارت استفاده می کند. توجه داشته باشید 
که نباید از رقبا تقلید کنید. در عوض، محصول و کسب 
و کارتان را با پیام های منحصر به فرد متمایز سازید که 
احتماالً مخاطبان هدف شما را ترغیب می کنند تا به شما 
پاس��خ دهند. قواعد تبلیغات موفق سال به سال تغییر 
نمی کنند اما چون بازاریابی و محیط تغییر می کنند، شما 
باید پیام های خود را تغییر دهید. از فهرست باال به عنوان 

یک راهکار در قبال روش تبلیغات خود استفاده کنید.

 از واژه هايی همچون »خيلی زياد« و »ضمانت« 
در آگهی های خود پرهيز كنيد

آزيتا گل زاده قشالقچايي
به گواه آمار منتش��ره از س��وي وزارتخانه ها و 
نهادهاي اقتصادي امریکا، این کشور با وجود خروج 
از بحران و حرکت در مسیر احیاي اقتصادي نیازمند 
اتخاذ تدابیر و اجراي سیاست هایي است تا احتمال 
وقوع بحران دوب��اره در امریکا را به حداقل ممکن 
برساند. یکي از اصلي ترین و مهمترین زمینه هایي 
که دول��ت امری��کا در آن به تکاپوي ج��دي افتاده 
اس��ت، نرخ مالیاتي اس��ت که از سوي شرکت هاي 
امریکایي پرداخت مي شود. بسیاري از شرکت هاي 
امریکایي به واسطه کسب سودهاي کالن مورد انتقاد 
قرار دارند، چون امروز در بس��یاري از کش��ورهاي 
جهان گفته مي ش��ود هر دالر س��ودي که به نوعي 
مالیات آن پرداخت نش��ود، کمکي به اش��تغال زایي 
و گس��ترش فعالیت هاي تجاري نمي کند و نقشي 

در حفظ فرصت هاي شغلي نخواهد داشت. تحقیق 
جدیدي که از س��وي مؤسسه کائو انجام شده نشان 
 مي دهد که نرخ مالیات ش��رکتي مؤثر در امریکا در 
س��رمایه گ��ذاري هاي جدی��د این کش��ور یکي از 
باالترین نرخ هاي موجود در میان کشورهاي عضو 
 ،)DECD( س��ازمان همکاري اقتصادي و توسعه
یعني با احتس��اب کانادا و مکزیک در میان بیش از 
30 کشور توسعه یافته، است. البته برخي کارشناسان 
امریکایي معتقدند باال بودن بیش از حد نرخ مالیات 
 شرکتي نیز به مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي آسیب 
مي رس��اند. نرخ مالیات ش��رکتي فدرال در امریکا 
 حدود 35 درصد اس��ت. البت��ه این نرخ در برخي از 
ایال��ت هاي این کش��ور باالتر نیز هس��ت. در عین 

حال، در یک نگاه و مقایس��ه بی��ن المللي این نرخ 
در ژاپ��ن 33/5 درصد، کان��ادا 28 درصد، انگلیس 
27/5 درصد، آلم��ان 24/4 درصد، چین 16 درصد، 
مکزیک 15درصد و س��نگاپور 8/8 درصد اس��ت. 
تحقیقات نشان مي دهد که میانگین مالیات شرکتي 
در 80 کشور مورد مطالعه حدود 18/2 درصد برآورد 
ش��ده که این رقم تقریباً نصف نرخ رایج در امریکا 
اس��ت. تنها کش��وري که نرخ مالیات شرکتي در آن 
نسبتاً زیاد به نظر مي رسد، هند با 35/7 درصد است. 
اما آیا واقعا اخذ مالیات از مؤدیان تنها راهکار حفظ 
پیشرفت رشد و احیاي اقتصادي است؟ قطعاً چنین 
نیست، چون وابستگي یا تأکید شدید بر یک راهکار 
ممکن است مشکالت مضاعفي را در پي داشته باشد 

و اجراي برنامه هاي اقتصادي را دشوارتر سازد. در 
واقع در چنین ش��رایطي اگر تولید مبتني بر مالیات 
افزایش بیابد، خطر افزایش ناکارآمدي و از بین رفتن 
انگیزه تولید نیز تش��دید خواهد ش��د. در واقع بهتر 
است دولت اوباما به جاي تجویز نسخه هاي سیاسي 
و اقتصادي براي جهان و کشورهاي آن با تأمل بیشتر 
و درایت الزم، نرخ مالیات شرکتي ر ا کاهش بدهد 
تا امکان رقابت جهاني شرکت هاي فعال در عرصه 
هاي اقتصادي فراهم شود و چرخه تولید و صادرات 
روان تر به حرکت درآید و به تبع آن اش��تغال زایي 
نیز ایجاد ش��ود. در شرایط حاضر، اقتصاد امریکا به 
هیچ وجه به نقطه قوت و احیاي کامل حتي نزدیک 
هم نیست و رسیدن به رش��د پایدار اقتصادي براي 
این کشور دور از انتظار است، به همین خاطر بروز 

بحران دوباره در امریکا هنوز محتمل است. 

ماليات شركتي، چالش دولت اوباما در مسير احياي اقتصادي
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فرق عروسی رفتن پسرها و دخترها!...

تحول و شکل گیري عزت نفس در کودکان
عـــزت نفسش را حــــراج نكنيد! 

برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب 
در زندگی زناش��وئی، ارتباط س��الم سازنده 
میان زن و مرد، نیاز اصلی است و حرف اول 
را می زند. در این عرصه موانعی بر س��ر راه 
قرار می گیرد، که البته رفع آنها تنها به خود 
همسران بستگی دارد و کاماًل دو طرفه است. 
در این مقاله به بیان و بررس��ی برخی از آنها 

می پردازیم.
ــخت گیـــری و بی اعتمادی:  1- س
س��خت گیری در خانواده مصادیق مختلفی 
دارد. از جمله آنها می توان به بهانه گیری در 
امور خانه اشاره کرد. سخت گیری جزئی از 
منفی نگری اس��ت که از نظر دین و اخالق 
نکوهش شده است. در گفتار و کردار آدمی 
هم��واره عیوب و نقایصی وج��ود دارد، هر 
اندازه انسان منفی نگرتر باشد، از این عیوب 
برای بهانه گیری بیشتر، بهره می جوید. گاهی 
در اثر عوامل مختلفی از قبیل عالقه افراطی 
و یا بدبینی ممکن است زن یا مرد نسبت به 
هم حساسیت بی مورد پیدا کنند، به طوری 
که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و 
سخت گیری بی جا شوند. این گونه رفتارها 
و کنترل های افراطی زمین��ه روانی را برای 
سقوط انس��ان به سمت فس��اد و بی قیدی 
فراهم می کن��د. زیرا روح انس��ان در برابر 
فشار، عکس العمل نش��ان می دهد و شانه 
خالی می کند. پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: 
»تعلیم دهید و آسان گیرید، سخت نگیرید و 

نوید دهید و دیگران را طرد نکنید.«
ــرويی: کس��ی که ناراحتی و  2- ترش
خس��تگی روحی دارد، ناخودآگاه آثار آن در 
چهره اش نمایان می شود، اما اسالم به پنهان 
داش��تن ناراحتی درون دستور می دهد. آزار 
زبان بدترین آزارها است. سرزنش، تهمت، 
دش��نام و ش��ماتت، هر کدام موج��ب آزار 
دیگری می ش��ود؛ که عالوه بر کیفر الهی و 
عقوبت اخروی، آرامش و س��المت زندگی 
را ه��م، به هم می ریزد. اگر یکی از زوجین 
عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درك 
موقعیت، از تحریک عصبانیت او خودداری 
کند و با سکوت و خویش��تنداری، او را در 

کنترل هیجان عصبی خویش کمک کند.
ــمی: برخالف  ــم  چش ــم و ه 3- چش
آن چه در عرف جا افتاده اس��ت، این مسأله 
ه��م از جانب زن و هم از س��وی مرد پیش 
می آی��د. تنه��ا نتیجه ای��ن اخ��الق، ایجاد 
اختالفات زناش��وئی اس��ت در صورتی که 
راه پیش��گیری از این بیماری خیلی آسان تر 
است. طبق نظریه قرآن، مؤمن کسی است که 
به تمام تجمالت و چش��م و هم چشمی ها 
و اسراف ها پشت پا می زند. سادگی، اساس 
دین و شیوه بزرگان اخالق بوده است. برخی 
همسران، پیوس��ته زندگی دیگران را به رخ 
همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر 
می کنند. زن و ش��وهر موظف هستند برای 

حفظ روابط صمیمانه و مهرآمیز، یک بار و 
برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر 
بردارند و به این وسیله، موجبات آزردگی یا 
تحقیر طرف مقابل را فراهم نیاورند. گاه این 
نوع مقایسه ها به خانواده های زن و شوهر 
نیز کش��یده می شود و هر یک از دو طرف، 
خانواده و بس��تگان خود را با بستگان طرف 
مقابل مقایسه می کند و امکانات و امتیازات 
آنها را به رخ همس��ر می کشد. در حقیقت 
این گونه رفتارها از ضعف های ش��خصیتی 
دو طرف حکایت می کند و نشان می دهد 
که این قبیل افراد هنوز به رشد و بلوغ فکری 
و روحی الزم نرس��یده و راه و رسم زندگی 
مش��ترك را نیاموخته اند. امام سجاد)ع( در 
ای��ن رابطه می فرمایند: تمامی خیر و خوبی 
در چشم نداشتن به دستان مردم جمع شده 

است. 
4- لجاجت: یکی از شاخه های منیت، 
لجاجت اس��ت. خطر این رذیل��ه به حدی 
بزرگ اس��ت که می تواند اساس زندگی را 
مختل کند. برای درمان مسأله، خود را وادار 
ب��ه رفتار خالف آن کنید. جر و بحث آثاری 
مخربی بر روابط انسانی بر جای می گذارد 
و موجب دور ش��دن از ه��م و دلخوری و 
رنجش خاطر همس��ران می شود، اغلب زن 
یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری، 
قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد، هر چند 
آن نظر ممکن اس��ت دقیق و درست نباشد. 
ط��رف مقابل هم برای ف��رار از این تحمیل 
با تمام وج��ود در برابر آن موضع می گیرد. 
تجربه نشان داده در همه این موارد، معموالً 
جدال بر سر حق و باطل نیست؛ بلکه بر سر 
»خود« و به کرسی نشاندن حرف خود است. 
لذا فخرفروشی بر برتری های خود، از موانع 
خوشبختی است و دین ما خودخواهی را از 

وسوسه های شیطانی می داند.
5- توقعات بی جا: زندگی زناش��ویی 
میدان مش��ترك کمال زن و مرد محس��وب 
می ش��ود. بنابراین برای داش��تن آرامش و 
رضایت از زندگی، باید میزان خواسته ها و 

انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت 
و توان طرف مقابل باشد. در غیر این صورت 
فش��ارهای روانی بر زندگی حاکم می شود. 
به گونه ای که زحمات و محبت های طرف 
مقابل را درك نک��رده و یا برای آن اهمیتی 
قائل نش��ده و ای��ن برخورد به م��رور زمان 
اختالف ش��دید در روابط همس��ران ایجاد 

می کند.
6- انتقاد ناپذيری: اسالم و تربیت دینی 
کاماًل روحی��ه انتقادپذیری را تأیید می کند. 
ام��ام جواد )ع( می فرمایند: »مؤمن نیاز دارد 
ب��ه توفیقی از طرف خدا و ب��ه پندگویی از 
طرف خودش و به پذیرش از کسی که او را 
نصیحت کند.« خطر انتقادناپذیری، این است 
که با از بین بردن محبت میان زن و ش��وهر، 

حس لجاجت را در آنان تقویت می کند.
ــم: در س��خن گفت��ن  ــوء تفاه 7- س
باید روش��ی را در پیش گرف��ت که از بروز 
س��وءتفاهم جلوگیری ش��ود. چه بسا اتفاق 
می افتد که گفته ها با ش��نیده ها همخوانی 
ن��دارد. برخ��ی افراد ب��ه جه��ت دارا بودن 
روحیه ای خاص، برای داش��تن سوءتفاهم 
به ش��دت آماده هس��تند و ذه��ن آنها از هر 
سخنی، برداش��تی نامطلوب دارد. این افراد 
از خ��وش بین��ی بی بهره هس��تند و حفظ 
روابط با آنها بس��یار دش��وار اس��ت. برخی 
روانشناسان عامل اصلی اختالفات زناشویی 
را سوءتفاهم می دانند. بنابراین همسران باید 
از گمان های بی اساس، تعبیر و تفسیرهای 
منفی و وسواس های فکری خودداری کنند 
تا آسیبی به روابط زناشویی شان وارد نشود. 
در یک ارتباط سالم گالیه ها و دلخوری ها 
و رضایت ها و خش��نودی ها نی��ز به طور 
مناسب مطرح می شود. مطرح کردن گالیه 
هرچند در جای خود الزم اس��ت، اما نباید 
در بی��ان آنها زیاده روی کرد و برای بیان آن  
باید موقع ش��ناس بود و فرصت مناسبی را 
برای این کار در نظر گرفت. امام سجاد )ع( 
می فرماین��د: »هیچ جرعه ای با ارزش تر از 

جرعه خشمی که فرو برده شود، نیست!« 

زمان��ی ک��ه ک��ودکان از خ��ود درکی 
پیدا می کنند و هوی��ت خود را می یابند، 
در مقاب��ل برای خصوصی��ات خود ارزش 
مثبت ی��ا منفی قائل می ش��وند. مجموعه 
ای��ن ارزیابی ها که ک��ودك از خود دارد، 
عزت نفس او را تش��کیل می دهد. ع�زت 
نفس باال یکی از پش��توانه های مح�کمی 
اس��ت ک�ه می تواند ک�ودك را در مقابل 
چالش های دنیای خ�ارج اس��توار سازد. 
ک�ودکانی که احس��اس به�تری نسبت به 
خودش��ان دارند، راحت ت��ر می توانند از 
پس مشکالت بربیایند و در برابر فشارهای 
منفی خیلی راحت تر از سایرین م�قاومت 
می کنن��د. آن�ها بیش��ت�ر لبخن��د می زنند 
و از زندگ��ی لذت بیش��تری می برند. این 
ک���ودکان واق�ع گ��را و عمومًا خوش بین 
هس��تند. از سوی دیگر کودکانی که دارای 
عزت نف��س پایینی هس��تند، ه��ر چالش 
کوچکی می تواند س��بب ایجاد اس��ترس، 
اضطراب و ناامیدی آنها شود. کودکانی که 
به خود اعتماد ندارند، به سختی می توانند 
برای مشکالت خود راه حل های کاربردی 
پیدا کنند. اغلب افکار منفی نظیر: »من آدم 
خوبی نیستم« یا »نمی توانم هیچ کاری را 
به خوبی انجام دهم« به سراغ آنها می آید 
و پس از آن مانند افراد غیرفعال و افسرده 
می ش��وند. فقط کافی است با یک چالش 
روبه رو ش��وند، اولین واکنش��ی که نشان 

می دهند: »من نمی توانم است.«
البته این نکته ضروری است که عزت 
نفس خودپنداره نیس��ت، زیرا ارزیابی در 
آن دخال��ت دارد. خودپنداره مجموعه ای 
اس��ت از عقاید فرد درباره خود که بیشتر 
بر مبنای توصیف است تا قضاوت. ممکن 
است برخی از بخشهای خودپنداره خوب 
یا بد تلقی ش��ود ولی بعضی از بخشها نه 
خ��وب تلقی ش��ود و نه بد. اینکه کس��ی 
موی س��یاه ی��ا صدای نرمی دارد بخش��ی 
از خودپنداره اس��ت ولی این خصوصیات 
ن��ه مثبت هس��تند و ن��ه منف��ی. از طرف 
دیگر عزت نفس ب��ه ارزیابی های فرد از 
خصوصیاتش اطالق می ش��ود. به عنوان 
مثال: یک پسر بچه 8 ساله ممکن است از 
خودش این تصور را داش��ته باشد که زیاد 
دعوا می کند. اگر برای این توانایی ارزش 
قائل باش��د و به خودش ح��ق بدهد، این 
خصوصیت به عزت نف��س او می افزاید، 

ول��ی اگر از اینکه دائمًا دع��وا راه انداخته 
ناخشنود باشد این خصوصیت او احتماالً 

عزت نفسش را کاهش می دهد.
اندازه گیری عزت نفس

وقتی از کودکان می پرس��یم که چقدر 
خودشان را دوست دارند و یا توانایی های 
خ��ود را چگونه ارزیاب��ی می کنند؟ غالبًا 
پاسخهایی می دهند که خالی از جانبداری 
نیس��ت. اندازه گیری عزت نفس کودکان 
زیر 7 س��ال دشوار اس��ت. اگر از کودکان 
پیش دبستانی سؤال شود که چه احساسی 
در م��ورد توانایی های خ��ود دارند؟ غالبًا 
می گوین��د که از خود رضایت دارند و در 
ضم��ن حالتی حاک��ی از تعجب و حیرت 
به خود می گیرند. کودکان 9 یا 10 س��اله 
موق��ع ارزیابی خ��ود، غالبًا گزارش��هایی 
حاکی از دس��ت کم گرفتن خود می دهند 
و احتماالً حس مشخص و روشن تری در 
مورد توانایی خود در حوزه های مختلف 
دارن��د. البته حتی ک��ودکان بزرگتر ممکن 
اس��ت نپذیرند که خصوصی��ات نامطلوبی 
دارن��د و ش��اید ندانن��د ک��ه خصوصیات 
معینی از س��وی دیگران نامطلوب قلمداد 
می ش��ود. در تحقیقی در م��ورد ارزیابی 
ک��ودکان از خ��ود ب��ا ارزیاب��ی معلمان و 
همساالن از آنان مورد مقایسه قرار گرفت. 
بس��یاری از ارزیابی های کودکان از خود 
ب��ا ارزیابی های دیگ��ران از آنان همخوان 
ب��ود، ول��ی تقریبًا یک س��وم کودکانی که 
همس��االن و معلمانش��ان آنان را ناتوان یا 
غیرمحبوب ارزیابی کرده بودند؛ خودشان 
را توانا و محبوب ارزیابی می کردند. شاید 
عزت نفس این کودکان بیش از آن بود که 
دیگ��ران فکر می کردند و یا اینکه بیش از 
آنچ��ه واقعًا فکر می کردند تصور مثبتی از 

خود داشتند.
 از مقیاس��ی که ب��رای کاهش تعصب 
در پاسخ طرح ریزی شده، مقیاس استنباط 
خود اس��ت. براس��اس این مقیاس در هر 
پرس��ش دو نوع کودك توصیف می شود 
و ازکودکان پرس��یده می شود که به کدام 
ن��وع تعلق دارن��د. این مقی��اس در اندازه 
گیری ادراك کودکان از خود در مقایسه با 
مقیاس��های قبلی با موفقیت بیشتری همراه 
اس��ت. عزت نفس در ک��ودکان چند بعد 
دارد. ه��ر چند به نظر می رس��د که افراد 
احس��اس کلی در مورد ارزش خود داشته 

باش��ند؛ عزت نفس در قلم��رو رفتارهای 
مختلف فرق می کند. برای مثال براس��اس 
مقیاس اس��تنباط ک��ودك از توانایی خود 
برای س��ه حوزه امتیازهایی در نظر گرفته 
می ش��ود؛ مهارتهای شناختی، اجتماعی و 
جسمانی. کودکان خود را در این سه حوزه 
به نحو متفاوتی درجه بندی می کنند. البته 
بزرگساالن ممکن است بتوانند با تأکید بر 
حوزه هایی که کودکان در آن توانا هستند 
به ایجاد عزت نف��س در آنان کمک کنند. 
از سوی دیگر نباید انتظار داشته باشند که 
ارزیابی مثبت کودك از خود در یک زمینه 

مستقیمًا به قلمروهای دیگر منتقل شود.
خودپنداره کودک

 یک��ی از دالی��ل توجه زی��ادی که به 
عزت نفس کودکان می ش��ود، این تصور 
اس��ت که ممکن اس��ت ضعف بعضی از 
کودکان در مدرس��ه ناش��ی از کمی عزت 
نفس آنان باشد. چندین برنامه تربیتی برای 
ب��اال بردن عزت نفس ک��ودك به این امید 
طرح ریزی ش��ده است که بتواند عملکرد 
او را در مدرسه نیز پیش ببرد. عزت نفس، 
اطمینان به خود و ارزش قائل ش��دن برای 
خ��ود را به همراه م��ی آورد. مردم منطبق 
با خودانگاره خود و توقعات خودش��ان و 
دیگران رفتار می کنند. تصور ش��خص از 
خودش، تعیین کننده سرنوشت او خواهد 
ب��ود. انتق��اد مثب��ت، توج��ه و حمایت از 
کودك در ایجاد خودانگاره، در دس��تیابی 
ب��ه یک حس مطلوب از خ��ود و انگیخته 
باقی ماندن کم��ک می کند. هنگام تمجید 
از فرزندت��ان با اس��تفاده از تعاریف متنوع 
می توانی��د ب��ر او تأثیر گذاش��ته و اعتبار 
بیشتری به او بخشید. نه فقط این تعاریف، 
عزت نفس فرزندتان را بهتر می کند، بلکه 
با اس��تفاده بیشتر از آنها به نحو مثبت تری 
ش��اهد رشد کیفیات و عملکردهای خوب 
در او خواهید بود. کمک به رشد یک عزت 
نف��س مثب��ت ب��ه دور از محدودیت های 
تص��ور قالبی، گام مهمی در جهت صحیح 
است. کودکی با عزت نفس خوب، انضباط 
شخصی بیش��تری دارد و برای یادگیری و 
ارتقای سطح مهارت هایش انگیزه بهتری 
دارد. برای ارتقای خودان��گاره فرزندتان، 
اعتقاد داش��ته باشید که او مهمترین کودك 
دنیا است، سپس او را تشویق به قبول این 

مطلب کنید.

مواد الزم:   
پنیر: 250 گرم
نعناع: 75 گرم

ترخون: 75 گرم
پیاز سبز خرد شده: 75 گرم
جعفری شاخه ای: 75 گرم
روغن زيتون: نصف فنجان

گردو: نصف فنجان
طرز تهیه:

پنیر را می ش��وییم و خش��ک کرده و 
رن��ده می کنیم. بعد س��بزی را به دقت و 
تمیز می شوییم و داخل صافی می ریزیم 
تا آب آن به کلی گرفته ش��ود. س��پس آن 
را ریز خ��رد می کنیم بعد روغن زیتون را 
به تدریج داخل پنیر رنده ش��ده می ریزیم 
و بهم می زنیم تا روغ��ن زیتون کاماًل در 
پنیر جذب شود. گردو و سبزی خرد شده 

را داخل پنی��ر می ریزیم و خوب مخلوط 
می کنیم. در صورت تمایل ممکن اس��ت 
یک��ی دو پر س��یر کوبیده و ن��رم را هم با 
پنیر و س��بزی مخلوط کنیم. این مایه را در 
ظرف اردورخوری می ریزیم و اطراف آن 

را با پیازچه تزئین می کنیم.
در صورت رعای��ت مقادیر مواد اولیه 

این اردور برای 4 تا 6 نفر کافی است.

نام فارسی: مارانتا
 Prayer plant :نام انگلیسی

Maranta leuconeura :نام علمی
سالهای متمادی مارانتا را برای نگهداری 
در آپارتمان مناسب نمی دانستند ولی اکنون به 
خوبی با محیط سازگار شده است. خانواده آن 
مارانتاسه و بومی آفریقا است. برگها منقوش 
و گرد اس��ت. رگبرگ اصلی به رنگ روشن 
درآمده و هاله ای رنگین بخش مرکزی را از 
سایر قسمتها متمایز می سازد. رگبرگها کاماًل 
نمایان و منظره دلفریب��ی به برگ می دهند. 
گیاهی مناسب برای کاشت گروهی است و 
مقایس��ه جالبی در رنگ به وجود می آورد و 

در سبد آویزان رواج فراوان دارد.
نیازها

نور: نور غیرمستقیم بهترین شرایط نوری 
برای این گیاه زیبا اس��ت. در تابستان سایه را 
ترجیح می دهد. این گیاه در زمستان تمایل به 
زندگی در نور بیشتری دارد. از اشعه مستقیم 
آفتاب به خصوص در ظهر تابستان و از پشت 

شیشه بیزار است.
ــا: در صورتی که اجازه دهید بین دو  دم
آبیاری س��طح خاك خشک ش��ود تا درجه 
ح��رارت 10 درجه س��انتی گ��راد مقاومت 
می کند ولی بهترین درجه حرارت حدود 16 
درجه سانتی گراد است، در درجات نزدیک 

به 30 درجه احتیاج به غبارپاشی دارد.
ــاری: در هر ح��ال خاك را مرطوب  آبی
نگ��ه دارید به جز هنگامی که درجه حرارت 
پایین تر از 10 درجه اس��ت. آبیاری 2-3 بار 
در هفته در تابس��تان و یک بار در زمستان و 
هر 10 روز یک بار در درجات نزدیک به 10 
درجه سانتی گراد آبیاری پیشنهادی این گیاه 

دوست داشتنی است.
رطوبت: غبارپاش��ی روزانه در تابستان 
و هفتگی در زمس��تان جهت تأمین رطوبت 

پیشنهاد می شود. کاش��ت گروهی و همراه 
با گیاهان دیگ��ر در یک گلدان روش جالب 
در تأمین نیاز رطوبتی اس��ت. افزودن آب به 
زیر گلدان همراه با سنگ ریزه یکی دیگر از 

راههای تهیه رطوبت پایدار است.
ــه: تغذیه ب��ا کودهای مای��ع و یا  تغذي
جامد محل��ول در آب مخص��وص گیاهان 
زینتی طبق دس��تور و ه��ر دو هفته یکبار با 
نصف میزان پیش��نهادی از طرف فروش��نده 
 ی��ا س��ازنده در رش��د گی��اه تأثی��ر مثب��ت 

دارد.
ــب: خاك باید کاماًل سبک  خاک مناس
باشد، کمپوست بهترین خاك برای این گیاه 

است.
ــض گلدان: با ش��روع رش��د در  تعوي
بهار گل��دان را با یک درجه بزرگتر تعویض 
کنید. مواظب باش��ید خاك را زیاده از اندازه 
فشار ندهید و آن را متراکم نکنید. در کاشت 
گروه��ی و همراه با گیاهان دیگر به تعویض 

خاك سطحی با خاك نو و غنی اکتفا کنید.
تمیز کردن برگها: غبارپاش��ی برگهای 
گیاه را تمیز می کند. در صورت نیاز از پارچه 
و اسفنج مرطوب نیز می توانید استفاده کنید. 
از مواد ب��راق کننده به هیچ عنوان اس��تفاده 

نکنید.
تکثیر: با تقسیم ساقه های زیرزمینی در 

بهار می توان مارانتا را افزایش داد.

طبق داده های یونیسف، 60 درصد از 
110 میلیون کودك 6 تا 11 س��اله محروم 
از مدرسه در جهان، دختر هستند.طبق آمار 
صندوق کودکان س��ازمان ملل )یونیسف( 
65 میلی��ون دخت��ر در سراس��ر جه��ان از 
آم��وزش و تحصی��ل محرومن��د ک��ه این 
موضوع خط فقر مف��رط، مرگ در دوران 
کودک��ی، ایدز و همچنین خط��ر انتقال به 
نس��ل آینده را افزایش می ده��د؛ این در 
حالی است که اگر یک دختر بدون آگاهی 
بزرگ ش��ود و اطالعات��ی از مهارت های 
زندگی نداشته باشد، خطرات بیشتری او را 
نسبت به همتا های تحصیلکرده اش تهدید 
می کند و ای��ن دختر ناقل این خطرات به 

نسل های آینده نیز خواهد بود. 
مدی��رکل دفتر ام��ور بان��وان وزارت 
آموزش و پرورش با اش��اره به زمینه های 
فرهنگ��ی، اقتصادی در رس��اندن امکانات 
آموزش��ی ب��ه ک��ودکان در محرومیت از 
تحصیل دختران می گوید: به نظر می رسد 
عم��ده دلیل محرومیت از تحصیل دختران 
مشکالت اقتصادی خانواده ها باشد، از این 
رو وزارت آموزش و پرورش در این زمینه 
طرح آموزش از راه دور را برای این کودکان 
در نظر گرفته تا ش��اید از نظر اقتصادی و 
فرهنگی برخی مشکالتشان حل شود. این 
 اظهارات در حالی است که به گفته محققان 
ب��زرگ ترین مان��ع تحصیل دخت��ران در 
کشور های مختلف ش��هریه های مدارس 
اس��ت. زمان��ی ک��ه خان��واده مجب��ور به 
پرداخت ش��هریه برای آموزش فرزندانش 
باش��د، ترجیح می دهد که پسران خود را 
به مدرس��ه بفرس��تد و از تحصیل دختران 
صرف نظر کند؛ هر چند که فی نفسه نمی 
خواهد مان��ع رفتن دخترانش به مدرس��ه 
شود. مش��اور امور بانوان وزیر آموزش و 
پرورش در سیس��تان و بلوچستان با اشاره 
ب��ه فراهم ب��ودن بازار کار در کش��ورهای 
ح��وزه خلیج فارس بی��ان می کند: گاهی 
اوق��ات پ��در خان��واده ب��رای کار به این 
کشورها می رود و خانواده وی در کشور 
رها می ش��ود؛ در نتیجه مشکالت فراوانی 
برای زنان ب��ه عنوان سرپرس��ت خانواده 
و ک��ودکان آنه��ا ایجاد می ش��ود بنابراین 
چن��دان رغبت��ی ب��رای ادام��ه تحصیل به 
 دلیل مش��کالت ایجاد ش��ده از خود نشان 

نمی دهند.
یک مقام مس��ئول ب��ا بی��ان اینکه در 
برخ��ی مناط��ق، دوری از تحصی��ل تنه��ا 
دامنگی��ر دخت��ران نب��وده و حتی پس��ران 
 نی��ز از تحصی��ل محروم هس��تند تصریح 
می کند: زمان��ی که مس��أله اقتصادی، در 
محرومی��ت از تحصی��ل مطرح می ش��ود 
پس��ران را هم درگیر می کند، به گونه ای 
که خانواده ها ترجیح می دهند پسرانشان 
به سمت مشاغلی مثل کشاورزی بروند و 
حتی در برخی اس��تان ها ب��ا روی آوردن 
به س��وی کار های خالف تحصیل را رها 

می کنند.
به گفته وی بع��د اقتصادی محرومیت 
از تحصیل در اس��تان های محروم کشور 
بیش��تر به چشم می خورد که طبیعتًا ناشی 
از فرهن��گ غلط و فق��ر فرهنگی موجود 
در این استان هاس��ت که پدران آنها نیز با 
آن دس��ت به گریبان ب��وده و آنها نیز فکر 
می کنن��د که تحصیل مان��ع از درآمدزایی 
آنها می شود. علی رغم امکانات الزم برای 
پوش��ش تحصیلی دانش آموزان در برخی 
مناطق روس��تایی مح��روم، خانواده ها به 
دلی��ل فقر فرهنگی حاضر به ادامه تحصیل 
فرزندان خود نیس��تند. این مقام آگاه عمده 
دالی��ل فرهنگ��ی محرومی��ت از تحصیل 
دختران را ازدواج در س��نین پایین، وجود 
نگرش هایی مبنی بر اینکه »دختر آموزش 
را می خواه��د چه کند؟« می داند و اظهار 
می کند: محرومیت از تحصیل در استان هایی 
مانن��د سیس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان 
جنوبی و اس��تان های محروم بیشتر دیده 
می ش��ود.یک مس��أله نیز تعصبات قومی، 
ضعف فرهنگی، ازدواج دختران در سنین 
پایین، پراکندگی روستا ها و به حد نصاب 
نرسیدن دانش آموزان برای تشکیل کالس، 
ع��دم آگاهی و فقر فرهنگی، کمبود و نبود 
مدارس راهنمای��ی دخترانه در محل، نبود 
نیروی متخصص زن در مدارس راهنمایی 
 دختران��ه، مخالف��ت والدی��ن، آم��ار ک��م 
دان��ش آم��وزان و ع��دم ام��کان افتت��اح 
آموزش��گاه، نبود وس��یله نقلی��ه و صعب 
العبور بودن جاده ها در مناطق روس��تایی، 
بعد مسافت روستا ها تا محل تحصیل را از 
دیگر عوامل محرومیت از تحصیل خواند.
وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر برخی 
از نگرش های خانواده ها درباره تحصیل 
فرزندان خود و به ویژه دخترانش��ان تغییر 
کرده می گوید: در س��ال های گذش��ته ما 
ب��ا اجبار و خواهش و تمن��ا از خانواده ها 
می خواس��تیم که دانش آموزان دختر خود 
را وارد مدرس��ه کنند، اما آنه��ا به ویژه از 
مقطع ابتدایی ب��ه بعد تمایل چندانی برای 

ادامه تحصیل دخترانشان نداشتند. 
مش��اور وزیر آم��وزش و پرورش در 
سیس��تان و بلوچستان خاطرنشان می کند: 
اگ��ر در جای��ی م��دارس دختران��ه نبود 
خانواده ه��ا مایل نبودن��د دختر خود را از 
منطق��ه ای به منطقه دیگر ب��ا این دلیل که 
ضرورت��ی برای ادامه تحصیل دختر وجود 
ندارد بفرس��تند، از س��وی دیگ��ر ازدواج 
زودرس نیز باع��ث محرومیت از تحصیل 
دختران می ش��د. مش��اور وزیر آموزش و 
پرورش وجود تفکراتی مانند اینکه »دختر 
باید بیشتر در خانه بنشیند، چرا که با بیرون 
رفتن چش��م و گوشش باز می شود« را از 
دیگ��ر دالیل فرهنگی دخیل در محرومیت 
از تحصی��ل می دان��د می گوی��د: زمانی 
که تحصیل برای پس��ران مطرح می ش��ود 
خانواده ه��ا آن را راهی ب��رای درآمدزایی 
می دانند اما در قب��ال دختر بیان می کنند 
ک��ه آنه��ا تحصی��ل را می خواهن��د چ��ه 
 کنن��د، دختر ازدواج می کن��د و کنج خانه 

می نشیند.
 وی ب��ا اش��اره به اجرایی ش��دن این 
باوره��ای فرهنگ��ی غل��ط در برخ��ی از 
روستاهای کشور تصریح می کند: اجرای 
ای��ن باوره��ا ب��ه محرومی��ت از تحصیل 

دختران دامن می زند.
مش��اور وزیر آموزش و پرورش ادامه 
می ده��د: متأس��فانه ما در می��ان برخی از 
مسئوالن نیز با این امر اما با شکلی متفاوت 
روب��ه رو هس��تیم؛ چرا ک��ه محرومیت از 
تحصیل برای دختران دیگر بس��یار قدیمی 
شده و در حال حاضر صحبت از این است 
که آموزش و تحصیل برای همه باشد؛ اما 
خطر در جای دیگری احس��اس می شود؛ 
مواردی دیده می ش��ود ک��ه القائاتی مبنی 
بر اینکه چه کس��ی گفته زنان وارد جامعه 

شوند دیده می شود.
 به گفته وی این دسته از افراد تحصیل 
زن��ان را می پذیرن��د و معتقدن��د که اگر 
مادر باسواد باش��د در تربیت فرزندان هم 
مؤث��ر خواهد بود، اما تا همین مرحله قانع 
هس��تند؛ به عبارتی دیگ��ر، آنها با تحصیل 
موافق ولی با مشارکت زنان مخالفند قدس 
با اش��اره به ض��رورت تغیی��ر نگرش در 
برخی مس��ئوالن، به بحث افزایش حضور 
دختران در دانش��گاه ها اش��اره می کند و 
ادامه می دهد: جنجال��ی که به دلیل ورود 
بیش��تر دختران به دانش��گاه ها راه افتاد و 
طرح مس��ائلی از قبیل این که پسران دیگر 
با دختران تحصیلکرده ازدواج نمی کنند و 
آس��مان و ریس��مان هایی که در این زمینه 

بافته شد، ناشی از این باورها است.
مدی��رکل دفتر ام��ور بان��وان وزارت 
پ��رورش خاط���رنش���ان   آم����وزش و 
می کن��د: ح��ال اگر تع��داد دخت��ران در 
دانشگاه ها بیش��تر است، چرا ما نمی آییم 
ریش��ه یابی کنیم که پس��ران ب��ه چه دلیل 
کمتر س��راغ تحصیل می رون��د و ترجیح 
می دهند تحصیل را رها کنند و وارد بازار 
کار ش��وند؛ از این رو برخی به جای ریشه 
یابی این قضیه سریع نگران شدند که چرا 
دختران بیش��تر وارد دانش��گاه شده اند. به 
گفته وی ایجاد چنین مباحثی خاص اقشار 
محروم نیست چرا که آنها را می توان طی 
یک یا دو جلس��ه توجیه کرد و با اقدامات 
فرهنگی به تش��ریح لزوم تحصیل دختران 
پرداخت؛ چرا که اگر مش��کالت اقتصادی 
آنها بر طرف شود سریع آن را می پذیرند 

اما نگرانی در جای دیگر است.  
قدس معتقد اس��ت که وجود تفکراتی 
که موج��ب محرومیت از تحصیل دختران 
می ش��ود باعث انتقال همین شیوه تربیت 
و نگ��رش به نس��ل بعدی توس��ط همین 
دختران می ش��ود، این در حالی است که 
نم��ی توان منکر تأثی��ر آموزش و تحصیل 
حتی برای کس��ی که می خواهد کنج خانه 
بنش��یند، در تربیت نسل بعدی باشیم. وی 
کمتری��ن فایده تحصیل در میان دختران را 
عدم ممانع��ت از تحصی��ل فرزندان خود 
می دان��د و اظهار می کن��د: این در حالی 
اس��ت که اهمیت دانش تنها برای دختران 
نبوده و نمی ت��وان آن را خاص آنها کرد، 
اما به دلیل اینکه محرومیت بیشتر در میان 
دختران در تاریخ قدیمی کشور دیده شده، 
تأکید بیشتری بر روی دختران می شود در 
غی��ر این صورت کس��ب دانش برای همه 

الزم است.
در این زمین��ه »پیرانی« مش��اور وزیر 
آم��وزش و پرورش در اس��تان سیس��تان 
و بلوچس��تان بیان می کند: آس��یب های 
ناش��ی از محرومی��ت از تحصیل، در دراز 
مدت خود را نش��ان می دهد؛ به گونه ای 
 ک��ه تحقیقات نیز نش��ان می ده��د از نظر 
روح��ی - روان��ی کودکان��ی که ش��رایط 
ادام��ه تحصی��ل برایش��ان فراه��م نب��وده 
اکثراً دچار افس��ردگی ش��ده اند و از نظر 

 

روح��ی - روان��ی، موقعی��ت اجتماع��ی، 
 ش��غلی و آس��یب های��ی آنه��ا را تهدید 

می کند.

عروسی رفتن دخترها
دو، س��ه هفته قبل از عروسی، دغدغه 
خاطرش اینه که، من چی بپوش��م؟! توی 
این م��دت هر روز ی��ا دو روز یه بار پرو 
لباس داره... اون دامن رو با این بلوز ست 
می کنه، یا اون شلوار رو با اون شال!! ممکنه 
به نتایجی برسه یا نرسه! آخر سر هم می ره 
لباس می خره!! بعد از اینکه لباس موردنظر 
رو انتخاب کرد... حاال متناسب رنگ لباس، 
رنگ آرایش صورتشو تعیین می کنه... اگر 
هم توی این مدت قبل از مهمونی، چیزی 
از ل��وازم آرایش مثل الك و س��ایه و... که 
رنگ هاش��و نداره رو تهیه می کنه... حتی 
م��دل مویی که اون روز می خواد داش��ته 
باش��ه رو تعیی��ن می کنه... مث��اًل ممکنه 
ش��ینیون کنه یا مدل دار سش��وار بکشه...! 
البته سعی می کنه با رژیم غذایی سفت و 
سخت تناسب اندامشم رو حفظ بکنه... یه 
رژیمی هم برای پوست صورت و بدنش 
می گیره...! مثل پرهیز از خوردن غذاهای 
گرم! ماس��ک های زیادی هم می زاره، از 
شیر، تخم مرغ، هویج، خیار، توت فرنگی 
و گوجه فرنگی )اینا دس��تور غذا نیستا!!( 
گرفته تا لیموترش )ای��ن لیموترش واقعًا 
معجزه می کنه، به یه بار امتحانش می ارزه!( 
خوب، روز موعود فرا می رسه! ساعت 8 
صبح از خواب بیدار می شه )انگار که یه 
ق��رار مهم داره( بع��د از خوردن صبحانه، 
می پره تو حموم... باالخره س��اعت 10 تا 
10:30 می یاد بیرون... )البته ممکنه یه بار 
هم تو حموم ماس��ک بزاره... که تا ساعت 
11 در حمام تشریف داره!( بعد از ناهار...! 
لباس می پوشه می ره آرایشگاه، چون چند 
روز قبل��ش زنگ زده و وقت آرایش��گاه 
گرفته برای س��اعت 1:30 بع��د از ظهر... 
توی آرایشگاه کلی نظرخواهی می کنه از 
اینو اون که چه مدل مویی براش بهتره، هر 
چی هم ژورنال آرایشگر بنده خدا داره رو 
می گرده... آخر س��ر هم خود آرایشگر به 
داد طرف می رسه و یه مدل بهش پیشنهاد 
می کن��ه و اونم قبول می کنه!! س��اعت 3 
می رسه خونه...! بعد از پوشیدن لباس که 

خیلی محتاطانه صورت می گیره )که مدل 
موهاش خراب نش��ه( یه عکس یادگاری 
از چهره زیباش می گیره که بعداً به نامزد 
آینده اش نش��ون بده!! ساعت 8 عروسی 
شروع می شه... یه جوری راه می افته که 

نیم ساعت زودتر اونجا باشه!!
عروسی رفتن پسرها

اگر دو، س��ه هفته قبل بهشون بگی یا 
دو، س��ه ساعت قبل هیچ فرقی نمی کنه!! 
روز عروسی، س��اعت 12 ظهر از خواب 
بیدار می شه... خیلی خونسرد و ریلکس! 
صبحانه خورده و تمام برنامه های تلویزیون 
رو می بینه! س��اعت 6 بعد از ظهر اون هم 
حتماً با تغییر جو خونه که همه دارن حاضر 
می شن یادش می افته که بعله... عروسی 
دعوتیم...! بعد از خبردار شدن انگار که برق 
گرفته باشنش...! می پره تو حموم... توی 
حموم از هولش، صورتشم با تیغ می بره...! 
)بستگی به عمق بریدن داره، ممکنه مجبور 
بشه با همون چس��ب زخم بره عروسی(! 
ریش هاش زده نزده )نصف بیشترش رو 
تو صورتش جا می زاره!!( از حموم می یاد 
بیرون... ساعت 6:30 بعد از ظهره... هنوز 
تصمیم نگرفته چه تیپی بزنه، رسمی باشه 
یا اسپرت...! تازه یادش می افته که پیرهنشو 
که االن خیلی به اون شلوارش می یاد اتو 
نکرده! شلوارشم که نگاه می کنه می بینه 
چن��د روز پیش درزش پاره ش��ده بوده و 
ی��ادش رفته بوده که بگه ب��دوزن...!! کلی 
فح��ش و بد و بیراه به همه می ده که چرا 
بهش اهمیت نمی دن و پیرهنشو تو کمد 
لباس��اش بوده رو پیدا نکردن و اتو نکردن 
و چرا از علم غیبش��ون استفاده نکرد، که 
بدونن ش��لوارش نیاز به دوخت��ن داره...! 
خالصه... باالخره یه لباس مناسب با کلی 
هول هول کردن پیدا می کنه و می پوش��ه 
)البته اگر نی��از بود که حتماً به کمد لباس 
پدر و برادر هم دستبرد می زنه!!( ساعت 8 
شب عروسی شروع می شه، ساعت9:30 
شب به شام عروسی می رسه...! البته اگر از 
عجله زیادش، توی راه تصادف نکرده باشه 

دیرتر از این به عروسی نمی رسه!!

اردور سبزي و پنير 

مارانتا

خالصه با هم بسازیددختر تحصيل را می خواهد چه كند؟!

پیشبند

گلخند



پژمان سلطانی
مجمع عمومی س��االنه هیأت های والیبال استان اصفهان در تاالر افتخارات اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان با حضور علیرضا غیور، معاون توسعه ورزش استان برگزار 
ش��د. غیور در این مراس��م گفت: از مجموع��ه خانواده والیبال آنهای��ی که در این هیأت 
زحمات زیادی را متحمل ش��دند قدردانی می کنم. به نظر من کاری که در والیبال استان 
صورت گرفت یک عمل اعتقادی بود که توسط پشنگ رئیس هیأت استان و همکارانش 
در شهرس��تانها انجام شد و اگر کاس��تی ها و کمبودهایی بود کارشان را متوقف نکردند 
و با جان و دل به فعالیتش��ان ادامه دادند. وی ادامه داد: باید از کمترین امکانات بیشترین 
بهره را برد و این مهم فقط با تعامل، همکاری و مشارکت بین هیأت استان و دیگر هیأت 
شهرس��تان ها ایجاد می ش��ود. وی هدف کلی تربیت بدنی استان را حمایت الزم از این 
رش��ته دانسته و گفت: با این حمایت شاهد موفقیتهای فراوانی خوهیم بود. غیور جایگاه 
رشته والیبال را بهتر از این دانست و اظهار داشت: ظرفیت،  توانمندی و پتانسیل والیبال 
اصفهان بیش از این است که شاهد آن هستیم و باید جایگاه آن را در سطح کشور ارتقاء 
بخشیم که با حضور افراد متخصص و عالقه مندی همچون محمدصادق پشنگ می توان 
به موفقیت دس��ت یافت. معاون مدیرکل تربیت بدنی تأکید کرد: زیرس��اختارهای اصلی 
برای توسعه و پیشرفت در این رشته را در اختیار داریم. باشگاه ها باید این رشته را مورد 

حمایت خود قرار دهند تا این رشته رشد کند.
پشنگ: برهوت والیبال اصفهان تمام شد

محمد صادق پشنگ رئیس هیأت والیبال استان اصفهان در جمع رؤسای هیأت های 
شهرستان اظهار داشت: موفقیتهای والیبال استان مرهون زحمات شما عزیزان است. سال 
گذش��ته تیم امید اصفهان قهرمان کش��ور و تیم جوانان و نوجوانان به ترتیب دوم و سوم 
شدند، وی ادامه داد: حضور علیرضا نصراصفهانی در تیم ملی نوجوانان و امیر غفور در 
اردوی بزرگس��االن از دیگر افتخارات این رش��ته ورزشی در استان است که به زحمات 

رؤسای هیأت ها و همکارانشان برمی گردد.
پش��نگ ابراز خوشحالی کرد و افزود: والیبال اصفهان رشد کرده و برهوت این رشته 

ورزشی به پایان رسیده که این فقط با تعامل و همکاری با شما به وجود آمده است. 

پسر 13 ساله امریکایی با فتح اورست به عنوان جوان ترین فاتح این قله لقب گرفت. 
تیم کوهنوردی جوردن رومه رو پس از فتح این قله 8 هزار 850 متری خبر صعود خود 

را با تلفن ماهواره ای اعالم کرد. 
س��خنگوی رومه رو اظهار داش��ت: رویای آنها به واقعیت پیوسته است. همه به طور 
باورنکردنی ش��ادمان هستند. این پسر نوجوان، وقتی تنها 10 سال داشت قله کلیمانجارو 
را فتح کرد. او می گوید زمانی که تصویر قله اورس��ت را در راهروی مدرس��ه اش دیده، 

تصمیم به فتح آن گرفته است. 
جوردن پیش از این در وبالگ خود نوشت: هر گامی که برمی دارم به سوی بزرگ ترین 
هدف زندگی ام اس��ت. می خواهم بر بلندای جهان بایستم. رکورد قبلی فتح این قله در 

اختیار تامبا تشری، پسر 16 ساله نپالی بود. 
جوردن را در این سفر، پدرش، یک زن و سه شرپا )راهنما( همراهی می کردند.

پژمان غفاری 
تیم والیبال باریچ اس��انس کاش��ان به س��وپر لیگ کش��ور صعود کرد تا اصفهان مثل 
س��الهای نه چندان دور در س��طح اول کش��ور نماینده ای داشته باش��د. به همین دلیل با 
حس��ین فتاحی رئیس هیأت شهرس��تان کاش��ان در مورد این تیم گفتگویی انجام شد که 
وی پیرامون حضور در سوپر لیگ کشور گفت: این تیم با رهبری سید مصطفی شجاعی 
بازیکن اس��بق تیم ملی با 26 بازی به این مهم رس��ید. امیر غفور یکی از ملی پوشان تیم 
کاشانی است. این تیم از 12 بازیکن که 10 بازیکن آن اصفهانی هستند، تشکیل شده که 
این برای اس��تان ما افتخار است. فتاحی ادامه داد: کاشان یک شهرستان صنعتی است که 
می تواند خود را اداره کند. کارگاه باریچ اسانس یک کارگاه گیاهی است که مسئوالن آن 
دوس��ت ندارند تیم را رها کنند. و این تیم از نظر مالی و اسپانس��ر مشکل خاصی ندارد. 
وی به باریچ اسانس نوین اشاره کرد و گفت: مهندس حسین حجازی مدیرعامل باشگاه 
با راه اندازی تیم دوم والیبال باعث شده که تیم اول تکاپوی الزم را داشته باشد و جوانان 
جویای نام در تیم نوین باش��گاه تالش خود را زیاد می کنند، برای حضور، در تیم یک 
باش��ند. فتاحی در پایان تأکید کرد: مهندس حجازی تقاضای زمین کرده تا سالنی 6 هزار 
نفری در کاشان احداث کند. وی ادامه داد: در بازی آخر این تیم که در کاشان برگزار شد 
به علت کوچک بودن س��الن بازی 3 ساعت مانده به شروع بازی درهای سالن بسته شد 

و نزدیک به 2 هزار نفر پشت درهای بسته ورزشگاه ماندند.

مس��ابقات جهانی تنی��س روی میز در 
شرایطی از امروز در مسکو آغاز می شود که 
تیم های ملی تنیس روی می��ز مردان و زنان 
ایران ناامید از رسیدن به مدال، تنها در اندیشه 
کسب عناوین جهانی و صعود به دسته های 
باالتر هستند. به گزارش مهر، شهر مسکو در 
روسیه از دوم خردادماه میزبان پنجاهمین دوره 
پیکارهای تنیس روی میز قهرمانی جهان است 
که با حض��ور 460 بازیکن در بخش مردان 
و 329 پینگ پنگ ب��از در بخ��ش بانوان آغاز 
می شود. نخستین دوره مسابقات تنیس روی 
میز قهرمانی جهان س��ال 1926 با حضور 7 
تیم برگزار شد. البته فدراسیون تنیس روی میز 
ایران درسال 1951 با اعزام سه بازیکن )امیر 
احتشام زاده، پرویز خاموشی، احمد مبارکی( 
به اتریش، تجربه اولین حضور در رقابت های 
جهانی بزرگس��االن را به دس��ت آورد و این 
بار تیم ملی این رش��ته را ب��رای نوزدهمین 
بار عازم این میادین کرده است. در این میان 
پینگ پنگ بازان ایرانی از سال 1977 و پس از 
سفر به انگلستان به خاطر جنگ در مسابقات 
جهانی شرکت نکرد اما پس از غیبت 14 ساله 
عازم ژاپن شدند تا در رقابت های سال 1991 
حضور داشته باشند. مهران احدی )کاپیتان( و 
محمدرضا اخالق پسند با تجربه ترین بازیکنان 
اعزامی به چین هس��تند ک��ه در رقابت های 
2001 ژاپن، 2004 قطر، 2006 آلمان و 2008 
چین به ترتیب عناوین پنجاه و هفتم، سی و 
هشتم، چهل و یکم و چهلم جهان را به دست 
آوردند. البته افشین نوروزی که از سال 1380 
به جمع ملی پوشان بزرگسال پیوست، پس از 
قطر، آلمان و چین چهارمین حضور متوالی 
خود در مس��ابقات جهانی را تجربه خواهد 
کرد. این بازیکن همراه با احدی و اخالق پسند 
عضو همیشگی تیم ملی در رقابت های جهانی 
سه دوره پیش بوده است. در این میان نوشاد 
عالمیان کم تجربه ترین بازیکن جوان تنیس 
روی میز کش��ورمان اس��ت که برای دومین 
ب��ار در این روی��داد مهم ش��رکت می کند. 
مه��ران احدی هم پس از ی��ک دوره غیبت 
در ترکیب تیم جهانی ایران قرار گرفته است. 
این 5 بازیکن به سرمربیگری فؤاد کاسب و 
محمدرضا میرالماسی از چند ماه پیش و پس 
از شرکت در مسابقات انتخابی گردهم آمدند و 
تا قبل از اعزام، تمرینات فشرده ای را در تهران 
پشت سر گذاشتند. تیم ملی تنیس روی میز 
مردان کشورمان در دسته 2 مسابقات قهرمانی 
جهان با تیم های انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، 
تایلند و لوکزامبورگ همگروه ش��ده است. 

رقابت های این دس��ته برای تعیین رده بندی 
تیم های 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد. 
در صورتی که نمایندگان پسر کشورمان در 
پایان دیدارهای مرحله مقدماتی جزء سه تیم 
برتر گروه C باش��ند دیدارهای خود را برای 
کس��ب عنوان بیست و پنجم تا سی و ششم 
جه��ان دنبال می کنند در غیر این صورت و 
اگر تیم چهارم تا ششم جدول باشند باید به 
یکی  از رده های سی و هفتم تا چهل و هشتم 
جهان اکتفا کنند. پینگ پنگ بازان پسر کشورمان 
که در دوره گذشته پیکارهای جهانی )چین( 
در جای چهلم جهان ایس��تادند و در بین 33 
کشور آسیایی شرکت کننده عنوان دهم را به 
خود اختصاص دادند، در صورتی که در پایان 
مسابقات یکی از دو تیم اول دسته دوم شوند، 
مجوز ملحق شدن به جمع 24 تیم برتر دنیا 
را که در دس��ته یک بازی می کنند، به دست 
می آورند. اما بانوان پینگ پنگ باز کش��ورمان 
هم که توسط فرشته سموعی هدایت شده اند 
برای س��ومین دوره متوالی )بعد از انقالب( 
در رقابت ه��ای جهان��ی ش��رکت می کنند. 
فدراسیون تنیس روی میز ایران در سال های 
1965، 1969 و 1973 دختران این رش��ته را 
به مسابقات جهانی صربستان، آلمان و مجدداً 
صربستان اعزام کرد. اما بعد از پیروزی انقالب 
اس��المی در س��ال 2006 اولین حضور زنان 
پینگ پنگ باز ایرانی در مسابقات جهانی رقم 
خورد که نتیجه آن کسب عنوان 69 در میان 
76 کشور و صعود به دسته سوم دنیا به عنوان 
تیم نخست دسته چهارم بود. دسته ای که در 
رقابت های 2008 چین در آن باقی ماندند و 
عن��وان 62 را در میان 79 کش��ور از آن خود 
کردند. ندا شهسواری تنها بازیکنی بوده که در 
مسابقات آلمان و چین حضور داشته و امسال 
ه��م در قالب ترکیب تیم مل��ی تنیس روی 
میز به مصاف حریفان جهانی خود می رود. 
پریس��ا صمدی، محجوبه عمران��ی و مریم 
صامت نیز هم تیمی های وی در مس��ابقات 

روس��یه خواهند بود. دختران پینگ پنگ باز 
کش��ورمان در دسته س��وم این رقابت ها به 
مصاف حریفانی از سوئیس، کنگو، آرژانتین، 
ارمنستان و اسکاتلند می روند. رقابت های این 
دس��ته هم برای تعیین رده بندی تیم های 49 
تا 72 برگزار خواهد شد. زنان پینگ پنگ باز 
کشورمان هم مانند پسران این رشته اگر موفق 
ش��وند در پایان رقابت ها، خ��ود را به عنوان 
یکی از دو تیم اول دس��ته سوم معرفی کنند 
به دسته ای باالتر صعود می کنند تا در دوره 
آتی مسابقات جهانی به عنوان یکی از 24 تیم 
دسته دوم برگزار کننده دیدارهای خود باشند. 
در مجموع عنوان بیس��ت و پنجم و چهل و 
نهم بهترین مقامی است که ورزشکاران مرد 
و زن کش��ورمان می توانن��د در رقابت های 
جهانی چی��ن آن را تصاحب کنند. در واقع 
بازیکنان ما هیچ فرصتی برای مدال آوری 
ندارند اما آنها می توانند با ایستادن بر روی این 
پله ها و یا حتی ی��ک رده پایین تر، به عنوان 
پدیده مسابقات پای سندی را امضاء کنند که 
حکم صعودش��ان به دسته ای باالتر را صادر 
می کند و این خود مدالی است برای ورزش 
و تنیس روی میز ایران، البته از نوعی ویژه و با 
جنسی متفاوت از طال، نقره و یا برنز.مسابقات 
تنیس روی میز قهرمانی جهان تا 9 خردادماه 
ادامه خواهد داش��ت. با احتس��اب برگزاری 
همزمان دیدارهای تیم��ی، دوبل و انفرادی، 
این پنجاهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
است. البته از سال 2001 و براساس تصمیم 
مدیران ITTF مسابقات تیمی از انفرادی و 
دوبل جدا ش��د. مس��ابقات امسال در بخش 
تیمی برگزار می ش��ود. اردیبهش��ت ماه سال 
آینده نیز مس��ابقات دوبل و انفرادی در هلند 
برگزار می شود.50 داور از کشورهای مختلف 
دیدارهای مسابقات تنیس روی میز قهرمانی 
جهان در مس��کو را قض��اوت خواهند کرد. 
سیمین رضایی و پروانه چوپان نژاد تنها داوران 

ایرانی شرکت کننده در این رقابت هاهستند.

ژاپن قصد دارد به کمک کارشناسان خبره در زمینه فن آوری، امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال جام 
جهانی 2022 را کسب کند. به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
فیفا قرار است روز 2 دسامبر به طور همزمان میزبان جام های جهانی 2018 و 2022 را انتخاب 
کند. از این رو کشورهای انگلیس، روسیه، امریکا، استرالیا و همچنین کشورهای اسپانیا، پرتغال و 
هلند، بلژیک که به طور مشترك نامزد برگزاری جام های جهانی 2018 و 2022 شده اند و قطر، 
کره جنوبی و ژاپن که پیشنهاد خود را فقط برای مسابقات 2022 مطرح کرده اند، اسناد مربوط 
به میزبان��ی خود را به فیفا تحویل دادند. اعضای کمیته پیگیری برگزاری جام جهانی 2022 در 
ژاپن پس از بازگشت از زوریخ در مورد برخی از تکنولوژی های پیشرفته ای که قصد دارند در 
جریان میزبانی این رقابت ها استفاده کنند، توضیح داده اند. موتوآکی ایوکای، رئیس اتحادیه فوتبال 
ژاپن در اینباره گفت: پیشنهاد ما مورد توجه رسانه های بین المللی و همچنین سپ بالتر رئیس 
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( قرار گرفته است. بنابراین گزارش، یکی از این برنامه ها استفاده 
از سیستم پخش تلویزیونی پیشرفته با 200 دوربین کیفیت باال برای ثبت حرکات توپ و تمامی 
بازیکنان درون زمین از تمامی زوایا است تا بیننده خود را در وسط زمین احساس کند. استفاده از 
یک سیستم 3D ویژن به بیننده این اجازه را خواهد داد بدون استفاده از عینک مخصوص، بازی را 
به صورت 3D در صفحات بزرگ مسطح ببیند. همچنین کمیته پیشنهاد نامزدی ژاپن اعالم کرده 
است که تماشاگران بلیت های دیجیتال دریافت کرده و راه خود به سوی ورزشگاه ها را از طریق 
یک سیستم GPS دستی پیدا خواهند کرد. پروفسور جون مورای رئیس هیأت مطالعات محیطی 
و اطالعاتی دانشگاه کیو در اینباره گفت: ما حدود 12 سال برای تکمیل کامل این فن آوری ها 
فرصت داریم با وجود این مرحله تحقیقاتی را تمام کرده ایم و این سیستم ها تا سال 2016 قابل 
استفاده خواهند بود. ژاپن که ابتدا قرار بود برای برگزاری مسابقات 2018 هم نامزد شود، در نهایت 
تصمیم گرفت تمام توجه خود را روی جام جهانی 2022 متمرکز کند، اعالم کرده است تمامی 
مسابقات جام جهانی 2022 را در ورزشگاه های موجود این کشور برگزار می کند ولی ورزشگاه 

جدیدی را برای بازی افتتاحیه و فینال در اوزاکا خواهد ساخت.

لوت��ار ماتیوس با 25 بازی در جام جهانی، بیش از هر بازیکن دیگری در بزرگترین رویداد 
فوتبال دنیا حضور داشته است. سایت فیفا در فاصله 25 روز مانده به جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی با اشاره به 25 بازی ماتیوس برای آلمان در این رقابت ها نوشت: او از سال 1982 تا 1998 
در پنج جام حضور پیدا کرده است. ماتیوس در جام جهانی 1990 نیز به همراه تیم آلمان به قهرمانی 
در خاك ایتالیا دست یافت. ستاره سابق تیم های بایرن مونیخ و اینترمیالن که 150 بازی ملی در 
20 سال دوران بازیگری اش در کارنامه دارد، یکی از بهترین بازیکنان نسل خود به شمار می رود. 
وی در سال 2000 پس از مدت کوتاهی بازی در امریکا، کفش هایش را آویخت و از آن به بعد 

مربیگری تیم هایی چون سالزبورگ، پارتیزان بلگراد و تیم ملی مجارستان را بر عهده گرفت.

  تنیس روی میز ايران در انديشه صعود جهانی 

دور از مــدال اما امیــدوار
مجمع عمومی ساالنه هیأتهای والیبال استان اصفهان 

عليرضا غيور: واليبال اصفهان را بايد 
در سطح كشور ارتقاء دهيم

پسر 13 ساله امريكايی جوان ترين فاتح 
اورست لقب گرفت

حسن فتاحی: 

باريچ اسانس مشكل اسپانسر ندارد

 لوتار ماتيوس با سابقه ترين بازيكن جام جهانی

ژاپن به كمک فن آوری های پيشرفته 
ميزبانی می خواهد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7یکشنبه 2خرداد ماه 1389 / 9 جمادی الثانی 1431  Sunday 23 May 2010

ورزش

آگهی مزایده
ش��عبه 13 اجرای اح��کام حقوقی دادگس��تری اصفهان در خص��وص پرونده 
اجرایی کالس��ه 14/89 ج/13 لها خانم نرگس س��راجی علیهم آقایان و خانمها 
1- غالمرض��ا 2- محمدرضا هر دو س��راجی 3- بت��ول )طلعت( امینی همگی 
ساکن اصفهان، خیابان شمس آبادی، پاساژ کازرونی، بن بست طباطبایی، پشت 
کانون قرض الحس��نه، منزل اول - دست راست 4- علیرضا سراجی به آدرس: 
ملک ش��هر، خیابان نقش جهان، کوی پی��روزی، کوچه نگین2، طبقه اول، منزل 
آقای سیدمحمود موسوی مبنی بر دستور فروش شش دانگ پالك ثبتی 560/2 
به انضمام ده حبه مش��اع از 72 حب��ه راهرو 560/5 بخش یک ثبت اصفهان در 
نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز چهارش��نبه مورخ 89/3/12 از ساعت 9 الی 
10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
سوم اتاق 358 به منظور فروش شش دانگ پالك ثبتی شماره 560/2 که مصون 
از اعتراض طرفین واقع گردیده اس��ت اعالم نموده است محل ملک به آدرس: 
اصفهان، پاس��اژ کازرونی، جنب قرض الحسنه کوثر، بن بست طباطبایی، پالك 
دوم، س��مت ش��رق مراجعه از ملک مزبور بازدید، کسانی می توانند در مزایده 
ش��رکت که حداقل ده درصد )10 درصد( مبلغ ارزیابی ش��ده را نقداً به همراه 
داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه های اجرایی و انتقال به نس��بت س��هم هر کدام از مالکین به میزان 

مالکیت نامبردگان کسر خواهد شد.
اوصاف ملک

محل مورد بازدید به شماره پالك ثبتی 560/2 واقع در بخش یک ثبت اصفهان 
بانضمام ده حبه مش��اع از 72 حبه راهرو 560/5 واقع در ش��مال آن بمساحت 
303/8 مترمربع و با زیربنا با س��قف تیرچوبی دیوار آجری و زیر س��قف تفال 
کوبی ش��ده که س��طوح داخلی دیوار با گچ پرداختی و نقاشی شده و درب کاًل 
چوبی قدیمی بمس��احت زیربنای دو طبق��ه 290/4 مترمربع با قدمت زیاد می 
باش��د منزل دارای اش��تراکات آب و برق و گاز و حیاط سازی می باشد میزان 
مالکیت خواهان طبق دو جلد س��ند مالکیت به میزان یک دانگ مش��اع از شش 
دانگ باس��تثنای ثمنیه اعیانی بمیزان هشت حبه و چهار هفتم حبه باستثنا ثمنیه 
اعیانی می باشد بنابر مراتب فوق و با توجه به استعالم شهرداری عرض کوچه 
را 6 مت��ر تصویب کرده میزان عقب نش��ینی آن از س��مت کوچ��ه معادل 35/4 
مترمرب��ع و در نتیجه زمین خالص باقیمانده مع��ادل 268/3 مترمربع میگردد و 
با عنایت به موقعیت محل و نوع س��اخت ارزش ملک مذکور بشرح زیر اعالم 

نظر میگردد:
ق��رار  از  نش��ینی  عق��ب  از  پ��س  عرص��ه  مترمرب��ع  ه��ر  ارزش   – ال��ف 
جمع��ًا ری��ال   15/300/000 ب��ازار  رک��ود  ب��ه  عنای��ت  ب��ا   مترمربع��ی 

4/100/000/000+100/000/000=4/200/000/000 
ب – ارزش اعیانی و اش��تراکات و با توجه به کلنگی بودن س��اختمان به مبلغ 
4/200/000/000 ریال بنابراین شش دانگ عرصه و اعیان و اشتراکات و حیاط 
س��ازی جمعاً به مبلغ چهارمیلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابی و اعالم نظر 

می گردد.
با توجه به مالکیت خواهان که به موجب دو فقره سند بمیزان یک دانگ مشاع و سند 
8( حبه کالً بدون ثمنیه اعیانی می  4

7 دیگری بمیزان هشت حبه و چهار هفتم حبه)
20 حبه )20/571 حبه( می گردد. 4

7 باشد میزان مالکیت ایشان معادل
یک هشتم ثمنیه اعیانی معادل است با ریال 12/500/000=8-100/000/000 که 

از این مقدار معادل سهم خواهان می گردد
12/500/000×2/571=2/850/000

سهم خواهان قبل از کسر ثمنیه اعیان ریال
4/200/000/000×20/571=1/199/975/000 
س��هم خواهان پس از کس��ر ثمنی��ه اعیان��ی 1/197/125/000=2/850/000-

1/199/975/000
2795/ م الف

مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 13 دادگستری اصفهان   

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/2/28

شماره: 113/88/ ش ح 11

به: ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
از: شورای حل اختالف شعبه 11 درچه

م: آگهی ابالغ وقت و دادخواست
سالم علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کالسه 88-113/ ش ح 11 به طرفیت آقای سیاوش 
قاس��می و خانم صدیقه کازرونی با موضوع الزام به انتقال س��ند رسمی مقدار 
دو ه��زار متر مربع زمی��ن زراعی از پالك 12/1 مجزا ش��ده از 12 اصلی واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان، نس��بت به ابالغ تعیین وقت رس��یدگی جلسه مورخه 
89/4/6 ساعت 17 در محل شورا واقع در درچه- خ شریعتی- روبروی مسجد 

جامع- شعبه 11 اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
در ضمن هم متن دادخواست و وقت رسیدگی می بایست چاپ گردد.

2842/ م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 11 درچه

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351201665
شماره پرونده: 8809980351200467

شماره بایگانی شعبه: 880480
تاریخ تنظیم: 1388/12/01

خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم الهه زندیه به نشانی 3 راه حکیم 
نظامی ابتدای حکیم نظامی روبروی بانک صادرات ساختمان ش 121 ط 2

خواندگان: 
1. آقای رضا آتش��ی 2. آقای مجید باقری بهنوجی 3. آقای فضل اله افروش��ته 

همگی به نشانی مجهول المکان
4. آقای اصغر رضائی به نشانی بران شمالی روستای فساران پ 28

خواسته: مطالبه طلب
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

دع��وی خانم الهه زندیه بوکالت از بانک ص��ادرات اصفهان بطرفیت آقایان 1- 
مجید باقری 2- رضا آتش��ی 3- اصغر رضایی 4- فضل اله افروش��ته بخواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 
553075-86/11/30 به انضمام مطلق خسارات با توجه به بقای اصول سفته ها 
در ید خواهان و گواهی واخواس��ت از سوی بانک مربوطه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
دلیل��ی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و ابراز 
نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 307 و 308 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بنحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 2/753/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و 503/300 ریال بابت هزینه واخواست 
و همچنی��ن 60/274 ریال بابت ذمه روزانه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این دادگاه خواهد بود.
2521/ م الف

نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321

امید حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8809970352401499
شماره پرونده: 8809980352400686

شماره بایگانی شعبه: 880686
تاریخ تنظیم: 1388/10/27

خواهان: آقای غالمحسین زین العابدین با وکالت آقای مهرداد علوی به نشانی 

اصفهان، ش��یخ صدوق ش��مالی، جنب چاپ ندا – دفتر وکال��ت آقای مجتبی 
داوری همراه: 09131089863

خوانده: آقای علیرضا اسماعیلی به نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه طلب

گردش��کار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص دعوی آقای مه��رداد علوی به وکالت از آقای غالمحس��ین زین 
العابدین پ��ور مقدم فرزند محمدرضا بطرفیت آقای علیرضا اس��ماعیلی فرزند 
مصیب بخواس��ته مطالبه مبلغ 55/600/000 ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره 
ه��ای 214114 – 87/12/21 و 864865 – 88/2/19 و خس��ارت دادرس��ی و 
تأخیر تأدیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر دو فقره 
چکهای مستند دعوی و گواهیهای عدم پرداخت آنها و اینکه خوانده صادرکننده 
چکها نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت 
ذم��ه خویش ارائه ننموده لذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 313 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چ��ک خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و شش��صد هزار 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1115400 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 
2001600 ریال بابت حق الوکاله بدوی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از سررسید 
چک لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات در حق خواهان محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد. 18118/ م الف 
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 352
قاسم قربانی - رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

تاریخ: 1389/2/20
کالسه پرونده: 88 -89 ح7

وقت رسیدگی: 89/6/9 – ساعت 8 صبح
خواهان: فرهاد بیت الهی با وکالت مجید بهنیم

خوانده: جعفر عزیزی ورثه شیرزاد عزیزی
خواسته: مطالبه دیه 

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 2525/م الف

عرفان- مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مهتاب جوادی الیادرانی 

فرزند علیرضا – مجهول المکان 
تاریخ: 1389/2/20

کالسه پرونده: 89 /135 ح6
وقت رسیدگی: 89/6/8 – ساعت 9:30 صبح

خواهان: احمد نهلیمی کوهانستانی با وکالت مجید مزروعی
خوانده: مهتاب جوادی الیادرانی فرزند علیرضا – مجهول المکان

خواس��ته: اثبات ص��وری بودن انتقال ملک و الزام خوان��ده خواندگان بر انتقال 
رسمی پالك ثبتی 42790 بخش 14 ثبت اصفهان 

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 

المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 2515/م الف

مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/19
شماره: 890143

چون آقای س��ید مهدی طباطبائی و س��عید مرادی ش��کایتی علی��ه آقای ناصر 
طهماس��بی ورزنه فرزند رض��ا مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 890143 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 89/5/27 ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
2323/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی اصفهان
 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980350600142

دادنامه: 88/8/14-8809970350600854
مرجع رسیدگی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نمایندگی سجاد سلطانیان و آقای 
مجید جمش��یدیان همگی به نشانی اصفهان خ پروین چهارراه صباحی مجتمع 

اداری نیروی انتظامی طبقه دوم واحد 3
خوانده: آقای مهدی ریاحی مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

دع��وی خواهان فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با نمایندگی آقایان س��جاد 
سلطانیان و مجید جمشیدیان بطرفیت خوانده آقای مهدی ریاحی صدور حکم 
مبن��ی بر محکومی��ت وی به پرداخت مبلغ 1800000 ری��ال بابت مطالبه طلب 
ناش��ی از اضافه دریافتی بانضمام کلیه خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه بشرح 
دادخواس��ت تقدیمی می باشد نظر به اینکه خوانده با آگاهی از جریان دادرسی 
و موضوع آن در جلس��ه دادرسی مقرر حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه 
و مس��تندات تقدیمی دفاعی را بعمل نیاورده و نظر به اینکه مستندات تقدیمی 
خواهان را لحاظ تعهدنامه عادی مورخ 87/9/9 که وصول ش��ده ایراد تکذیب 
خوانده دعوی می باش��د حکایت از اش��تغال ذمه خوانده را بخواهان می نماید 
و خوان��ده دلیلی بر پرداخت دی��ن و برائت ذمه خویش ب��دادگاه اقامه و ابراز 
ننموده است فلذا دادگاه نظر بمراتب مرقوم دعوی خواهان را ظهور در صحت 
تش��خیص خوانده و مس��تنداً ب��ه م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 1800000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 30000 ریال بابت خس��ارات دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه 
احتس��اباً از تاریخ تقویم دادخواس��ت 88/2/27 لغایت زمان ابطال حکم صادره 
براس��اس ش��اخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و در مدت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی واخواهی در این 
دادگاه و پس از مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
2518/ م الف

حمصیان- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 WSBI پست بانك با عضــويت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
يکی از فعالترين بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.
روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

  کلید توسعه در صنعت برق، استفاده بهینه 
از آن است.

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری

مشترک گرامی:

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

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
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

34 °

28 °10°

15 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
29390هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
294000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
290000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10381041دالر امریکا
12811284یورو

277280 ریال عربستان
 285 282درهم امارات

وب سايت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیك :

 مش����اور فرهنگ��ی رئی��س جمه���ور اعالم 
کرد: رونق نش��ر در گرو صادرات کتاب های ایرانی 
به خارج از کش��ور اس��ت. علی اکبر اشعری، مشاور 
فرهنگی رئیس جمهور و رئیس س��ازمان اس��ناد و 
کتابخانه ملی معتقد است: چاپ و توزیع یک کتاب 
در خارج از کشور توسط ناشران بین المللی از حضور 
هزاران سفیر و رایزن فرهنگی هزاران برابر بهتر است.

تحلیل شما از صادرات کتاب های ايرانی به 
خارج از کشور چیست؟

مقام معظم رهبری طی صحبت هایی با رایزنان 
فرهنگ��ی عن��وان فرموند: اگر ما در هر کش��ور یک 
فرهیخته عالقه مند به نظام داشته باشیم، اثرش از چند 
سفیر و رایزن بیشتر خواهد بود. فرمایشات مقام معظم 

رهبری عیناً در مورد کتاب هم صادق است.
 به این معنا که اگر یک کتاب در کشوری توسط 
ناشر همان کشور منتشر ش��ود، اثرش از 100 کتاب 
که در ایران چاپ و به خارج از کش��ور ارسال شود، 
بیشتر است. توصیه من این است که با توجه به اینکه 
ما در شبکه جهانی توزیع حضور نداریم، ناشر ایرانی 
ب��ه جای آنکه در ایران به چاپ کت��اب بپردازد و در 

خارج از کش��ور توزیع کند، بهتر اس��ت در توافق با 
 ناش��ر خارجی حق انتش��ار خارج از ایران را به ناشر 
بین المللی واگذار کنند تا زمانی که ناشر بین المللی 

فعالی پیدا شود و خودش این کار را انجام دهد. 
فکر می کنم این اق��دام باید در دو مرحله انجام 
شود. در مرحله اول ناشران به تعامل با ناشر بین المللی 
بپردازند و سپس ابزار و امکان بین المللی برای حضور 

پیدا کنند.
چه پیشنهادی برای صادرات کتاب های ايرانی 

به خارج از کشور داريد؟
معتقدم این نوع مس��ائل که مرب��وط به خارج از 
کشور است با دستورالعمل و بخشنامه انجام نمی شود 
و باید مرحله به مرحله و گام به گام تجربه شده و در 
دایره جهانی توسعه پیدا کند. به بیان دیگر ناشران ایرانی 
باید از کشورهای فارسی زبان و حوزه جغرافیای ایران 
شروع کنند و به کشورهای اسالمی توسعه دهند تا به 

مرور دایره حضورشان وسیع تر شود.
حضور کتاب های ايرانی در جهان تا چه اندازه 

می تواند سبب رونق نشر داخلی شود؟
معتقدم صادرات کتاب ه��ای ایرانی به خارج از 
کشور سبب رونق نشر داخلی می شود. در خارج از 
کشور، کنجکاوی های بسیاری در مورد کشور ایران 
وجود دارد که بسیاری از این کنجکاوی ها در حوزه 

ادبی و علمی است. 
غربی ه��ا از آنچه که در کش��ور م��ا می گذرد 
بی اطالع هس��تند زیرا ما نتوانس��ته ایم به خوبی به 
شناس��ایی توانمندی های خود بپردازیم و در جهان 
ظهور پیدا کنیم. ما باید به واسطه آثار مطلوب خود در 

کشورهای غربی حضور پیدا کنیم.

اندونزي ها علیه کاریکاتور پیامبر اسالم که اخیراً 
در ش��بکه اجتماعي فیس بوك منتش��ر شده است، 

اعتراض مي کنند. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري ریانووستي، 
تیتافول سیمبیرینگ وزیر مخابرات و اطالعات اندونزي 
گفت: من این کاریکاتور را عمل تحریک آمیزي مي دانم 
که برضد عقاید مذهبي مردم اندونزي اس��ت. هنوز 
شیوه اعتراض مسلمانان اندونزي علیه این اقدام اعالم 

نشده است. اندونزي بزرگترین کشور اسالمي جهان 
است. وزیر مخابرات اندونزي، مردم را به حفظ آرامش 
دعوت کرده و گفته است به مسئوالن شبکه فیس بوك 
نامه اعتراض آمیز خواهد فرستاد.برخي از روحانیون و 
علماي اندونزي استفاده و یا دیدن این صفحه از فیس 

بوك را براي مسلمانان ممنوع اعالم کرده اند.
اغلب نهادها و انجمن هاي اسالمي در این کشور 

این اقدام را محکوم کرده اند.

ریانووستي گزارش داده که مسلمانان صفحه اي 
علیه صفحه کاریکاتور ضداس��المي در خود شبکه 

فیس بوك راه اندازي کرده اند.
پاکستان نیز هفته گذشته دسترسي به شبکه فیس 
بوك را به دلیل درج کاریکاتور توهین آمیز پیامبر اسالم 
مس��دود کرد. فیس بوك در حال حاضر حدود 400 
میلیون نفر عضو دارد که روزانه میلیون ها عکس و فیلم 

در آن منتشر مي شود.

نمایش فیلم ضداس��تعماری »خ��ارج از قانون« 
محصول مش��ترك الجزایر و فرانس��ه، باعث تجمع 
عده ای معترض در محل برگزاری جشنواره کن شد. 
آنها نسبت به اینکه در این فیلم پلیس فرانسه با گشتاپو 
مقایسه شده، اعتراض دارند. به گزارش فارس به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، فیلم خارج از قانون ساخته رشید 
بوشارپ که درباره جنگ استقالل الجزایر است روز 

گذشته در جشنواره فیلم کن اکران شد. 
در پی نمایش فیلم خارج از قانون با موضوع جنگ 
الجزیره در شصت و سومین جشنواره فیلم کن، صدها 
معترض در محل برگزاری جشنواره کن تجمع کردند 
 که بالفاصله پلیس و نیروهای امنیتی در محل حاضر 
شدند. پلیس به محض شروع تظاهرات به خیابان های 
نزدیک محل جش��نواره آم��د و در مقابل معترضان 

ایستاد. گفتنی است نزدیک به هزار و 200 نفر در این 
اعتراضات ش��رکت کرده بودند اما کسی در برخورد 

پلیس با معترضان آسیب ندیده است.
 مخالفان معتقدند بوش��ارپ با این فیلم تاریخ را 
تحریف کرده است. آنها می گویند جنگ نظامیان الجزایر 
و استعمارگران فرانسه اینگونه که بوشارپ به تصویر 
کشیده، نبوده است. سیاستمداران جناح راست فرانسه، 
بوشارب، کارگردان فیلم را به برخوردی احساسی با 
موضوعی به این مهمی و در نتیجه تحریف تاریخ متهم 
کردند. این در حالی اس��ت که رشید بوشارپ معتقد 
است فیلمش اصالً برای اختالف سازی ساخته نشده 

است و تنها روایت یک ماجرا بوده است.
 این فیلم فرانس��وی الجزیره ای، داستان دو برادر 
الجزیره ای به نام های مس��عود و عبدالقادر اس��ت که 

زمانی که کودکی بیش نیستند توسط مستعمره چیان از 
زادگاه خود خارج شده و زمانی که بزرگ می شوند از 
سوی فرانسه برای جنگ با هموطنان شان به خط مقدم 
فرستاده می شوند که در نهایت این دو برادر می گریزند 

و در فرانسه کشته می شوند.
 لیونل ل��وکا وکیل مدافع جناح راس��ت دولت 
فرانسه، روز گذشته پس از تماشای این فیلم در جمع 
مطبوعات حاضر ش��د و خارج از قان��ون را فیلمی 
پارتیزانی و جنگ طلبانه خواند که در آن فرانسوی ها با 
اس اس های نازی و پلیس فرانسه نیز با گشتاپو مقایسه 

شده است. 
به گزارش ورایتی، بیش از 1200 نفر روز گذشته 
در خارج از محل برگزاری جشنواره کن تجمع کرده 

بودند.

کالم نور
امام علی )ع(:

بهترين خوبی ها رفق است)مهربانی و لطف با مردم(.

مشاور فرهنگي رئیس جمهور اعالم کرد:

رونق نشر در گرو صادرات کتاب هاي ایراني به خارج از کشور

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

همراه ما کشیده بود عقب. باید یک کم استراحت می کردیم و دوباره می رفتیم جلو.
قوطی کنسرو را باز کردم و گرفتم طرف حاجی.

نگاهم کرد. 
گفت: شما بخورین. من خوراکی دارم.

دستمالش را باز کرد. 
نان و پنیری بود که چند روز قبل داده بودند. 

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

رئی��س مرک��ز اس��ناد کتابخانه مجلس ش��وراي 
اس��المي از خرید مجموعه اي 3200 نس��خه اي از 
اس��ناد اواخر دوره قاجار )مش��روطه( و اوایل دوره 
پهل��وي در حوزه هاي سیاس��ي- اجتماعي و دیني 
خبر داد که بسیاري از ابهامات و رویدادهاي نهفته 
 ای��ن دوران را در جورچین تاریخ تکمیل مي کند. 
علي ططري، پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ معاصر 
و دبیر شوراي ارزیابي اسناد کتابخانه مجلس شوراي 
اسالمي، با بیان این مطلب اظهار داشت: این اسناد 
بزرگتری��ن مجموعه اي به ش��مار مي روند که این 
بخش در س��ال 89 موفق به خرید آن ش��ده است. 
این اسناد که از مجموعه داري در اصفهان خریداري 
ش��ده اند، در بردارنده سندهایي سیاسي- اجتماعي 
مهمي  هستند که از آن میان مي توان به اسناد داخلي 
بنگاه هاي تجاري معروفي نظیر بنگاه اسالمیه، بنگاه 
مسعودیه، بنگاه جمشیدیان، بنگاه کازروني و میربد 
اشاره داشت. وي از سندهاي سیاسي این مجموعه 
به اسناد ضرغام السلطنه، اس��ناد برخي روحانیون 
دوران مشروطه اصفهان و حتي برخي فتاوي علماي 
عظام در تاریخ مشروطه یاد کرد که اهمیت فراواني 
براي کتابخانه مجلس دارن��د و عنوان کرد: پس از 
خرید این مجموعه به سرعت بحث فهرست نویسي 
و شناسایي اسناد آن در حال پیگیري است. پیش بیني 
مي شود، ظرف چند ماه آینده اطالعات این مجموعه 
در پایگاه  اطالع رساني کتابخانه مجلس و در دسترس 
عموم��ي قرار گیرد. م��درس تاریخ معاصر، هدف 
اصلي این مرکز را اطالع رساني هرچه سریعتر این 
اسناد خواند و یادآور شد: این مجموعه اسناد با توجه 
به تنوع مطالبي که دارند، یعني حوزه هاي اقتصادي، 
سیاسي و تجاري )گمرکات(، در تمام موارد با تاریخ 
اجتماعي مردم در ارتباط هستند و اطالعات فراواني را 
مي توان از آن میان استخراج کرد. براساس این اسناد، 
میزان در آمد و معیشت مردم در یک دوره تاریخي 
مبادالت تجاري این دوران، تعامالت سیاسي تجار 

با حکومت یا مجلس، مراودات تجار با یکدیگر، از 
جمله مطالبي هستند که در این مجموعه به چشم 
مي خورند. این اسناد چشم اندازي کلي از تجارت آن 
دوران را ترسیم مي کنند. ططري مشخص کردن مظنه 
و بهاي هر یک از کاالهایي که در آن دوره تاریخي به 
خارج از ایران ارسال مي شدند را از دیگر اطالعات 
ای��ن مجموعه خوان��د و گفت: عالوه ب��ر این، با 
مطالعه این اس��ناد ترمینال ه��ا و ترانزیت هاي کاال 
براي ما مش��خص مي شود، نقاط مبداء و مقصدي 
که از طریق آنها کاالهایي به ایران خارج یا به کشور 
ما وارد مي شدند، از اطالعات جانبي این سندها به 
شمار مي آیند. وي ادامه داد: اسناد سیاسي و اسناد 
مرتبط با روحانیت نیز در این مجموعه جاي دارند. 
به عنوان نمونه سندي در این مجموعه وجود دارد 
که با یک واسطه، فتوایي از آیت اهلل میرزاي شیرازي، 
صاحب فتواي تنباک��و،  را تبیین مي کند. همچنین 
اسنادي درباره مسائل گوناگون روز، ربا و احکامي 
که مراجع در امور اقتصادي آنها را صادر مي کردند، 
نیز در این اس��ناد به چشم مي خورد. دبیر شوراي 
ارزیابي اسناد کتابخانه مجلس ادامه داد: تعدادي از 
این اسناد مسائل روز جامعه و نظر علما را درباره 
برخي از مسائل که ممکن است، اکنون اسنادي از 
آن در دسترس نباشد، در اختیار پژوهشگران قرار 
مي دهد. مطالعه این اس��ناد در تألیفات آتي به ویژه 
براي افرادي که در تاریخ روحانیت و تاریخ معاصر 
در حال تحقیق  هستند، حقایق فراواني براي گفتن 
درب��ردارد. وي از آن جهت ک��ه در تاریخ معاصر 
ایران سه طبقه مؤثر روحانیون، تجار و روشنفکران 
وجود داش��تند و این مجموعه نیز اسنادي از آنها 
را ارائ��ه مي کند، بر اهمیت این اس��ناد تأکید کرد 
و گف��ت: همچنین اس��ناد دیگري از مالباش��ي، 
 منجم باشي، ضرغام السلطنه، اسناد مرتبط با خاندان 
 ظل السلطان وجود دارد که درباره مسائل سیاسي بحث 

کرده اند.

فرهنگ و هنر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری مطابق
به  از طريق مناقصه عمومی پروژه های ذيل را  با شرايط و مشخصات مندرج در سند مناقصه   

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/3/13
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/3/16

www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان

به مخزن کتابخانه مجلس راه يافت
3200 سندي كه از دوره قاجار و پهلوي سخن مي گويند

اندونزي ها عليه كاريكاتور ضداسالمي در فيس بوک اعتراض مي كنند 

فيلم ضداستعماری »خارج از قانون« كن را به هم ريخت
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