
از  پ��س  بختي��اري،  و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
 اع��ام اقليمي قيم��ت گاز در اين اس��تان تأكيد 
كرد: تناس��ب ب��راي تعيين قيم��ت گاز در اين 
استان رعايت شده است. »علي اصغر عنابستاني« 
در گفتگو ب��ا ايرنا افزود: تعيي��ن قيمت گاز در 
بختي��اري  و  اس��تان سردس��يري چهارمح��ال 
 براس��اس قيمت ه��اي اقليمي ص��ورت گرفته 

است. 
ب��ه گفت��ه وي، تعيين قيمت گاز ب��راي يكي دو 
شهر چهارمحال و بختياري نيز در حال پيگيري 
است، اما در مجموع قيمت ها متناسب است. وي 
گفت: براي تعيين قيمت گاز »LPG« در اس��تان 
چهارمحال و بختياري نيز هم اكنون رايزني هايي 

در حال انجام است. 
ب��ه گفت��ه وي، م��ردم چهارمح��ال و بختياري 
بهترين به��ره را از هدفمن��دي يارانه ها دارند و 
فض��اي عمومي در حد بس��يار خوبي اس��ت و 
قش��رهاي مختلف مردم اين استان نيز بيشترين 
س��طح همكاري در اجراي قانون هدفمند كردن 
 يارانه ها را در س��طح كشور به خود اختصاص 

داده اند. 
 اس��ت����اندار چه�����ارمح�����ال و بختياري 
گف��ت: خوش��بختانه فضاي عمومي اس��تان در 
برداش��ت از حساب هاي يارانه اي بسيار خوب 
است و مردم به توصيه هاي مسئوالن براي عجله 
 نكردن در برداش��ت حس��اب ها، به خوبي عمل 

كرده اند. 
به گفته وي، برداش��ت مردم از حساب يارانه ها 
به صورت تدريجي است و 35 درصد مردم اين 
استان براي برداشت يارانه به حساب ها مراجعه 
كرده اند. وي گفت: خوشبختانه همكاري مردم 
و اصناف باعث ش��د هيچ گون��ه گراني در بازار 
ايجاد نش��ود و افزايش قيمتي در اين استان پس 
 از اج��راي قان��ون هدفمندي ياران��ه ها صورت 

نگيرد.

استاندار چهارمحال و بختياري:
تناسب براي تعيين قيمت 

گاز رعايت شده است 

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

کاهش یا افزایش نرخ کرایه ها 
ابالغ نشده است

به منظور گراميداش��ت حماسه 
حس��ينی ملت قهرمان ايران در 
نهم دی ماه 1388 در محكوميت 
و انزجار از حرك��ت فتنه گران 
وابس��ته، مراس��م زنگ بصيرت 
و ميث��اق ب��ا واليت ب��ا حضور 

نمايندگان مردم اصفهان،  فرمانده س��پاه اصفهان و مس��ئوالن و مديران 
آموزش و پرورش در دبيرستان دخترانه بنی فاطمه ناحيه چهار...

سراسری/ صفحه2

بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايی 
فرمان حضرت ام��ام )ره( برای 
اجرای اصل  ٤٩ قانون اساس��ی 
 ب��ا ص��دور اطاعي��ه ای اعام 
كرد: دو مدرسه ديگر بركت در 
اس��تان چهارمح��ال و بختياری 

دوازدهم دی ماه افتتاح می ش��ود. به گزارش ايسنا، در اين اطاعيه آمده 
است: در راستای فرامين اباغی مقام معظم رهبری طرحی با عنوان...

شهرستان/ صفحه4

مدير سرمايه گذاری و امور سهام 
مقرر  گفت:  اصفهان  ذوب آهن 
 300 اصفهان  ذوب آهن  شد 
ميليون يورو اوراق صكوک ارزی 
تأمين مالی طرح های  به منظور 
به  كند.  منتشر  شركت  توسعه 

گزارش فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی شركت سهامی...
سراسری/ صفحه2

برگزاري مراسم شکوهمند 
زنگ بصیرت و میثاق با والیت 

افتتاح دو مدرسه در استان 
چهارمحال و بختیاری

انتشار 300 میلیون یورو اوراق 
صکوک ارزی توسط ذوب آهن 

تصویب شد 

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

احمدی نژاد: 
2011 سال رویکرد جهان 
به حقیقت انسان و ارزش های الهی باشد 

ایران 
به طور رسمی رئیس اوپک شد
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هر
س: م

عک

یک موسسه فرهنگی مطبوعاتی از تعدادی 
بازاریاب ثابت خانم و آقا دعوت به همکاری 
می نماید. متقاضيان می توانند جهت کسب 
زیر  های  تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات 
 6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
یا  و   09135454415  –6250732
پل  جنب   – ارتش  خيـــابـان  آدرس   به 
حسين آباد – ساختمان 119 طبقه همکف 

مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 2 January 2011

الدن سلطانی

حك��يم فع�ال )مديرعامل س�ازم�ان 
پايانه ه�ای مس��افربری شه��رداری 
اصفهان( در گفت�گو با زاين��ده رود 
براساس  كرايه ها  نرخ  كرد:  تصريح 
دستورالعمل تهران به صورت متمركز 
به استان ها فرستاده می شود و استان ها 

بدان عمل می كنند.
وی اف���زود: مسئوالن پايانه ه���ای 
مساف���ربری در استان ه���ا نمی توانند 
خودشان نسبت به كاهش يا افزايش 

نرخ كرايه ها تصميم گيری كنند. 
در واق��ع تصمي�م نه��ايی در مركز 
موظف  استان ها  و  می شود  گرفته 

سازمان  مديرعامل  هستند.  تصميم  اين  انجام  به 
پايانه های مسافربری شهرداری اصفهان در پاسخ 
به اين سئوال كه می گويند با توجه به مسيرهای 
افزوده  كرايه ها  به  محدودی  درصد  مختلف 
شده خاطرنشان كرد: تاكنون كه حدود 2 هفته از 
اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها می گذرد چنين 
نبوده و به صورت رسمی و قانونی دستورالعملی 
مبنی بر كاهش يا افزايش نرخ كرايه ها به ما اباغ 
توجه  با  كرد:  تصريح  فعال  حكيم  است.  نشده 
نيز  و  می شود  داده  شركت ها  به  كه  يارانه ای  به 
تاكنون  تومان،   150 ليتری  گازوئيل  عرضه  ادامه 
 پايانه های مسافربری شخصی مشكلی نداشته اند و 

جا به جايی در همه مسيرها انجام می شود. وی 
افزود: در فصل زمستان به علت آنكه مردم كمتر 
سفر می كنند حتی اتوبوس ها با صندلی خالی مسير 
را طی می نمايند، بنابراين معضلی به نام نبود بليت 
نداريم اما افرادی فكر می كنندكه نزديک ايام عيد 
نوروز با مشكل كمبود بليت مواجه می شويم. در 
پاسخ به اين افراد بايد گفت: درست است كه تعداد 
نوروز  تعطيات  مانند  از سال  ايامی  مسافران در 
زياد می شود اما شركت ها توان اين را دارند كه 
براساس نياز چند دستگاه اتوبوس اضافه نمايند تا 
با معضلی به نام نبود بليت مواجه نشويم و امسال 
هم اين برنامه ادامه دارد. گفتنی است: مديرعامل 
اتحاديه های مسافربری كل كشور نيز در خصوص 

شرك��ت های  از  دولت   حم��ايت 
حمل و نقل بار و مسافر تصريح كرده 
دولت  وقتی  داريم  انتظار  ما  است: 
 82 شهری  درون  نقل  و  حمل  به 
درصد يارانه می دهد و يا به راه آهن، 
مجموع  در  كشتيرانی  و  هواپيمايی 
تنها 5 درصد جابه جايی بار و مسافر 
كشور را بر عهده دارند اين همه توجه 
نشان می دهد به نسبت سهم ما در اين 
خصوص از حمل و نقل جاده ای نيز 

به شكل شايسته ای حمايت كند.
عامری پيشنهاد كرد: بهتر است دولت 
هدفمندسازی  طرح  اجرای  كنار  در 
يارانه ها برای رونق سفرهای داخلی و 
خارجی به عنوان محرک حمل و نقل 

مسافر برون شهری نيز تمهيدهايی بينديشد.
در خصوص الكترونيكی شدن پايانه ها از مديرعامل 
اصفهان  شهرداری  مسافربری  پايانه های  سازمان 
الكترونيكی  دريافت  داد:  پاسخ  كه وی  پرسيديم 
بليت بايد يک اپيدمی شود چرا كه امری ساده و 
عادی است و اين از هدف های ماست. البته برخی 
شركت ها اين روند را اكنون انجام می دهند ولی بايد 
در همه شركت ها اين روند پيش بينی شود و حتی 
به دنبال آن هستيم تمام سيستم اداری پايانه ها عاوه 
بر صدور و دريافت بليت ورود و خروج، وسايل 
نقليه و... نيز به صورت الكترونيكی روند خود را 

طي كنند.

زاینده رود
به منظور گراميداشت حماسه حسينی ملت 
قهرمان ايران در نهم دی ماه 1388 در محكوميت 
و انزجار از حركت فتنه گران وابسته، مراسم زنگ 
بصيرت و ميثاق با واليت با حضور نمايندگان 
مردم اصفهان،  فرمانده سپاه اصفهان و مسئوالن 
دبيرستان  در  پرورش  و  آموزش  مديران  و 
دخترانه بنی فاطمه ناحيه چهار برگزار شد. در 
اين مراسم سيد مجيد عامليان )مديركل آموزش 
و پرورش استان اصفهان( ٩ دی ماه 88 را يكی 
به  می تواند  كه  دانست  اساسی  مناسبت های  از 
عنوان روز تجلی ايمان و اراده ملت ايران قلمداد 
شود. وی خاطرنشان ساخت: در اين روز خيلی 

از سياسيون با واليت و رهبری همراهی نكردند 
و با موضع گيری های دو پهلو فضا و عرصه را بر 
ملت تنگ كردند، ولی مردم با پيروی و تأسی از 
سرور ساالر شهيدان و درس های مكتب عاشورا، 
با چشم باز و با بصيرت كافی و با حمايت از 
در  را  اسامی  عزيز  ايران  ديگر  بار  واليت، 
رويارويی با اين چالش بزرگ رهايی بخشيدند. 
در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
ادامه خطاب به دانش آموزان استان و نسل بيدار 
امروز افزود: جنگ جديد، جنگ مرز ها نيست 
بلكه جنگ مغزهاست، شما امروز بايستی پاسدار 
همه ارزش ها و نگهبان مرزهای اعتقادی اين نظام 
باشيد. در ادامه خانم نيره اخوان سخنران بعدی 

اين همايش، نهم دی ماه را يک حماسه بزرگ 
و نماد ميثاق با رهبری و بصيرت كامل و مردم 
هوشيار ايران اسامی دانست و افزود: اين اقدام 
جهت الهی داشت و موجب شد كه مردم به طور 
پيوند  با  و  در صحنه حاضر شوند  خودجوش 
محكم با رهبری بار ديگر نا اميدی را با هيمنه 

دشمن برگردانند. 
در پايان اين مراسم زنگ بصيرت و ميثاق امت 
با واليت به طور نمادين توسط نمايندگان مردم 
و  بسيج  و  انتظامی  نيروی  فرماندهان  اصفهان، 
و  درآمد  صدا  به  پرورش  و  آموزش  مديركل 
دانش آموزان با سرودن اشعار، پيوند مجدد خود 

را با نظام و رهبری اعام نمودند.

سراسری

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

کاهش یا افزایش نرخ کرایه ها ابالغ نشده است
به نوشته خبرگزاری ريانووستی در سوم 
جمهوری  )رئيس  گل  عبداله  دی ماه، 
تركيه(، گفت: مكان برگزاری جلسه مهم 
نيست، آنچه اهميت دارد نتيجه های اين 
جلسه است. در همين راستا ما اميدواريم 
كه در ديدار استانبول، گروه 1+5 با ايران 
مسأله  حل  در  كننده ای  اميدوار  گام های 
هسته ای ايران برداشته شود. با اين وجود، 
آمريكا،  خزانه داری  وزارت  بعد  روز  سه 
تحريم های جديدی را عليه ايران وضع كرد 
تا رويكرد اين كشور در مذاكره های آتی را 
بيش از پيش ظاهر سازد. روزنامه امريكايی 
نيويورک تايمز در اين زمينه نوشت: امريكا 
نتيجه  اين  به   3 ژنو  مذاكره های  از  پس 
رسيد كه بايد فشارها را بر ايران حفظ كند 
و برای اين امر ارزش اساسی قائل است. 
اين روزنامه افزود: دولت اوباما تحريم های 
تازه ای عليه ايران اعمال كرد كه حاكی از 
اين پيام بود كه دولت وی قصد ندارد فقط 
به علت اينكه ايران مذاكره بر سر برنامه 
هسته ای خود را با غرب شروع كرده است، 
از فشار بر آن بكاهد. با اين حال، به نوشته 
همين روزنامه، با وجود تحريم های تجاری 
اعمال شده، دولت امريكا طی دهه گذشته 
به شركت های امريكايی اجازه داده است 
با ايران و چند كشور ديگر كه نامشان در 
فهرست سياه امريكا است، ميلياردها دالر 
تجارت داشته باشند. البته پيش از آن، گری 
در  سفيد(  كاخ  كننده  )هماهنگ  سيمور 
گفتگو با مؤسسه دفاع از دموكراسی ها، بر 
تداوم و افزايش فشار عليه ايران در صورتی 
كه مذاكره ها به منظور توقف برنامه هسته ای 
تأكيد  باشد،  نداشته  پيشرفتی  كشور  اين 
كرد، به گونه ای كه برخی رسانه ها از جمله 
آسيا تايمز نوشتند: مقام های امريكايی از 
جمله سيمور معتقدند مذاكره های دو روزه 
پيشين در شهر ژنو ميان ايران و گروه 5+1 

پيشرفت مشهودی نداشته است. 
دولتمردان  اقدام های  و  گفته ها  مجموعه 
غربی با وجود تأكيدهای تهران بر پيگيری 
عادالنه و منصفانه مذاكره در فضايی تعاملی 
به  رسيدن  برای  آنان  بی رغبتی  از  نشان 

نتيجه ای مشترک با ايران دارد. 
دستاوردهای  به  كشورها  اين  بی توجهی 
مشترک دو طرف همچون موضوع تبادل 
سوخت، ناديده گرفتن بيانيه تهران و مورد 
اخير آن اعام موضوع های خارج از توافق 
در نشست ژنو، بيانگر تداوم سياست های 
يک جانبه گرايانه و برخورد از باال توسط 
آنان است. ايران بارها اعام كرده مذاكره 
با گروه 1+5 حول موضوع های مشترک 
بين بسته های پيشنهادی دو طرف خواهد 
بود. با اين حال، هر بار با دست پر به اين 

دوره ها رفته است تا شايد درهای تازه تری 
بهانه جويی های  اتمام  و  گفتگو  برای  را 
غرب بگشايد؛ موضوعی كه از سوی آنان 
از سوی ديگر،  ناديده گرفته شده است. 
نبود زبان مشترک بين دو طرف كه ناشی 
جريان  در  مشخص  رويه ای  نداشتن  از 
اين مذاكره ها بود، مانع بزرگی پيش روی 

نشست استانبول است. 
اعضای 1+5 در حالی می خواهند به اين 
شهر وارد شوند كه هنوز هيچ توافقی برای 
اين نشست بين آنان شكل نگرفته است. 
از اين منظر می توان گفت يا اين كشورها 
رسيدن به يک توافق را در دستور كار خود 
ندارند يا اينكه برای حصول يک توافق، 
ممكن  چنين  هم  ندارند.  مشتركی  نظر 
است تنها توافق اين كشورها، تداوم مسير 
دوگانه مذاكره هم زمان با فشار باشد؛ چرا 
را  فرصت هايی  ترتيب،  اين  به  شايد  كه 
اختيار  در  هم  از  بيشتر  امتيازگيری  برای 
می كنند  فكر  چنين  هم  داشت.  خواهند 
به اين شيوه، چراغ های زرد و قرمز خود 
را به رخ ايران می كشانند تا اين كشور را 
به مذاكره از موضع ضعف دعوت كنند. 
با اين وجود، همانگونه كه رئيس شورای 
است  تأكيد كرده  ايران  ملی  امنيت  عالی 
گفتگو بايد با صداقت، پايبندی به قانون 
و با احترام به همه حقوق ملت ايران باشد. 
بر  تأكيد  با  آذرماه  شانزدهم  احمدی نژاد 
اينكه محدوديت ها و تحريم های غربی عليه 
ايران موجب پيشرفته تر شدن كشور ما شده 
است، افزود: در صورتی كه گفتگوها در 
جهت حل مسائل پيچيده دنيا باشد، ملت 
ايران می پذيرد، اما اگر آنها بخواهند دوباره 
با فريبكاری و دغل كاری از موضع دشمنی 
و بدون رعايت حقوق ايران مذاكره كنند؛ 
پاسخ جمهوری اسامی ايران همان خواهد 
بود كه پيش از اين اعام شده است. به بيان 
ديگر، در شرايطی كه غرب ادعا می كند 
اعتماد  ايران  برنامه هسته ای  به  نمی تواند 
كند و تهران بايد برای اعتمادسازی جهانی 
نه   سابقه  سبب  به  نيز  ايران  كند،  تاش 
چندان روشن غرب، اعتماد خود را به آنان 
از دست داده است. از همين رو، اعضای 
1+5 فقط حدود يک ماه فرصت دارند تا 
بار ديگر با درک موقعيت تهران به عنوان 
يک قدرت هسته ای، با تأييد مسير بدون 
خاک  در  هسته ای  غنی سازی  بازگشت 
ايران بنا بر حقوق بين المللی اين كشور، 
به ساخت ديوار بلندی از بی اعتمادی پايان 
دهند و به توافق های صورت گرفته پايبند 
باشد؛ زيرا آنان هستند كه تداوم مذاكره را 
طلب می كنند و هر گام اشتباه از سوی آنان، 

تهديدی برای تداوم گفتگوهاست. 

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی 
)ره(،  خمينی  امام  المللی  بين  فرودگاه 
كشور  فرودگاه های  عامل شركت  مدير 
پروژه  اين  پيشرفت  روند  نزديک  از  كه 
می كرد،   نظاره  را  فرودگاه  عمرانی  مهم 
افزود: فونداسيون بخش غربی و شرقی 
و  آرماتوربندی  عمليات  همچنين  و 
پيشرفت  درصد   100 هتل،  قالب بندی 
داشته است و اميدواريم كه در سال ٩1 
به بهره برداري برسد. مهندس اسماعيلی 
بين  فرودگاه  هتل  اينكه  به  اشاره  با 
مساحت به  )ره(  خمينی  امام   المللی 
وسعت  به  زمينی  در  مترمربع  هزار   51
اح��داث  مرب�ع  هزارمتر   26 از  بي�ش 
می شود، تصريح كرد: اين هتل 12 طبقه 
و 50٤ اتاق دارد كه 300 اتاق آن ٤ ستاره 
و 20٤ اتاق 3 ستاره طراحی شده است 
در  را  خودرو   238 پذيرش  ظرفيت  و 
پاركينگ 2 طبقه دارد. رئيس هيأت مديره 
با  سپس  كشور  فرودگاه های  شرك��ت 

 حضور در باند جنوبی فرودگاه بين المللی 
اين  پيشرفت  روند  )ره(  خمينی  امام 
كرد؛  بررسی  نيز  را  مهم  عمرانی  پروژه 
وزير  مشاور  شيرازيان  اينكه   ضمن 
راه و ترابری و مجری طرح فاز 2 فرودگاه 
بين المللی امام خمينی )ره( و رضا قديمی 
عضو هيأت مديره شركت فرودگاه های 
ارائه  با  فرودگاه،   اين  كشور و مدير كل 
زم�ان  الزم،  ت�وضي�ح های  و  گ��زارش 
باند  اندازی  راه  برای  شده  پيش بينی 
خمينی  امام  بين المللی  فرودگاه  جنوبی 
كردند.  اعام  اوايل سال 13٩2  را،  )ره( 
اسماعيلی رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
همچنين   كشور  فرودگاه های  شركت 
و  صحيح  مناسب،  پاسخگويی  اهميت 
دقيق به مسافران را مورد تأكيد قرار داد و 
از كاركنان اطاعات پرواز غير حضوری 
فرودگاه خواست ضمن احترام كامل به 
حقوق مسافران،  اطاعات مورد نياز را با 

دقت و صحت به آنان منتقل كنند.

استاندار تهران به همراه معاونان خود در 
نشستی 5 ساعته با ائمه جمعه شهرهای 
استان تهران روند اجرا و نتيجه های قانون 
هدفمند سازی يارانه ها را تشريح كرد و 
به سئوال ها و ابهام ها پاسخ داد. به گزارش 

موج به نقل از استانداری تهران، مرتضی 
عنوان  با  ائمه  گردهمايی  اين  در  تمدن 
اظهار  واليت  با  امت  ميثاق  و  بصيرت 
داشت: مردم پيشگام اجرای قانون هدفمند 
يارانه ها هستند. وی گفت:  مردم  سازی 
با درک درست از روح و جان اين قانون 
كه همان اجرای عدالت در جامعه است، 
با مسئوالن شده اند.  پيشگام در همراهی 
تمدن با بيان اينكه اگر مصرف انرژی در 
كشور به اندازه قبل از اجرای اين قانون 
ادامه می يافت تا چند سال آينده كشورمان 
واردكننده نفت می شد، تصريح كرد:  مردم 
به اصل و جان مايه قانون پی برده و آن را 
درک كرده اند و اين خود تضمين كننده 

موفقيت اين قانون در كشور است.

گام های نادرست غرب در مسیر 
استانبول)قسمت آخر(     

جهان نما نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ایران

در دبیرستان بنی فاطمه ناحیه چهار اصفهان؛

برگزاري مراسم شکوهمند زنگ بصيرت و ميثاق با واليت 

براساس اسناد فاش شده در انگلیس:
اسرائیل در سال 1980 آماده استفاده 

از بمب هسته ای بود
براساس اسناد محرمانه فاش شده در انگليس مشخص شد كه سفير انگليس 
در اسرائيل در اوايل سال 1٩80 هشدار داده بود كه در صورت بروز جنگ 
جديد با اعراب، تل آويو از بمب هس��ته ای استفاده خواهد كرد. به گزارش 
ايس��نا، جان رابينسون سفير انگليس در سرزمين های اشغالی، در يادداشتی 
ديپلماتيک به وزارت خارجه انگليس در چهارم مه 1٩80 نوشت: اسرائيلی ها 
آماده هستند كه از ساح های هسته ای استفاده كنند. به گزارش خبرگزاری 
رويترز، اس��رائيل اين موضوع را نه تأييد و نه رد كرده كه س��اح هسته ای 
در اختيار دارد. اين اس��ناد تحت قوانينی كه اجازه می دهد اسناد ديپلماتيک 
انگليس پس از 30 س��ال منتشر شود، افشا شده است. در پيام رابينسون از 
اين موضوع ابراز نگرانی شده كه مذاكره های تحت ميزبانی امريكا منجر به 
توافق نامه جامع در مناقشه خاورميانه نخواهد شد. در اين سند آمده است: 
مادامی كه هيچ توافقی در مورد كرانه باختری و بيت المقدس كه فلسطينی ها 
را راضی كند حاصل نش��ود، افراطی گری افزايش می يابد، دولت های ميانه 
رو در منطقه و منافع غرب به طور فزاينده ای تهديد می ش��وند، فرصت ها 
برای نفوذ و دخالت ش��وروی س��ابق افزايش می يابد و بنابراين خطر يک 

جنگ جديد وجود دارد.

باراک اوباما: 
رهبران القاعده تحت فشار بیشتری 

قرار دارند 
»باراک اوباما«، رئيس جمهوری امريكا گفت كه رهبران القاعده اكنون بيش از 
هر زمان ديگری تحت فشار و محدوديت قرار دارند و در منطقه های مرزی 
افغانستان و پاكستان پنهان شده اند. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، 
اوباما در سالگرد حمله به يک قرارگاه نظامی امريكا در افغانستان سخنرانی 
كرد. س��ال گذش��ته بر اثر حمله ای انتحاری از س��وی فردی كه معلوم شد 
جاسوسی دوجانبه بوده است، هفت مأمور سازمان سيا در استان »خوست« 
افغانس��تان كش��ته ش��دند. اوباما افزود كه امريكا در س��ايه تاش مأموران 
اطاعاتی به مكانی امن تر تبديل شده است. آمار تلفات نيروهای بين المللی 
در افغانس��تان از ابتدای سال 2010 ميادی، تاكنون به 700 تن رسيد. اين 
در حالی اس��ت كه س��ال گذش��ته 521 نظامی خارجی در افغانستان كشته 
ش��دند. خش��ونت ها در ماه های اخير در افغانس��تان از سال 2001 ميادی 
به باالترين س��طح خود رسيده اس��ت. با اين حال گزارش های متفاوتی از 
وضعيت جنگی در افغانس��تان وجود دارد. روزنامه »وال استريت ژورنال« 
با استناد به مدارک محرمانه سازمان ملل متحد اعام كرد كه شرايط امنيتی 
در افغانس��تان طی س��ال 2010 ميادی، وخيم تر ش��ده است. گزارش اين 
روزنامه می گويد اسناد نشان می دهد كه وضعيت امنيتی در افغانستان از ماه 
مارس تا اكتبر، وخيم تر شده است. هم زمان، »نيويورک تايمز«، ديگر روزنامه 
امريكايی می نويس��د: به نظر می رسد عمليات نيروهای ائتاف كه موجب 
تضعيف توانايی رزمندگان طالبان در انجام حمله های بزرگ و پيچيده شده 
اس��ت. نيويورک تايمز به نقل از مقام های ارشد امريكايی می گويد: از آنجا 
كه پيش��رفت نظامی در مرحله شكننده ای به سر می برد، دولت باراک اوباما 

چندان درباره آن سر و صدا به راه نمی اندازد.

با حضور محمود عباس در برازیلیا؛ 
ساخت سفارت فلسطین در برزیل 

آغاز شد 
در پی اعام برزيل مبنی بر به  رس��ميت  ش��ناختن كشور مستقل فلسطين، 
رئي��س حكومت خودگ��ردان با قرار دادن نخس��تين آجر، ط��رح احداث 
س��فارت خانه فلس��طين را در اين كشور آغاز كرده اس��ت. به گزارش ايلنا 
به نق��ل از آسوش��يتدپرس، وزارت ام��ور خارجه برزيل چن��دی پيش با 
صدور بيانيه ای، كش��ور مس��تقل فلس��طين را بر مبنای مرزبندی های پيش 
 از اش��غال گری اس��رائيل در س��ال 1٩67 ميادی، به رس��ميت ش��ناخت. 
»محمود عباس«، رئيس حكومت خودگردان فلس��طين در حركتی نمادين، 
س��نگ بنای سفارت فلس��طين در برزيل را در محل تعيين شده ساختمان 
بنا نهاد. زمين اين س��فارت از س��وی دولت برزي��ل در منطقه ای كه ديگر 
ساختمان های  ديپلماتيک در آن قرار دارند، به فلسطينی ها اهدا شده است. 
در مراس��م شروع ساخت سفارت فلس��طين در برازيليا، )پايتخت برزيل(، 
كبوترها به نشانه صلح در آسمان رها شدند. عباس همچنين در مراسمی كه 
به مناس��بت آغاز رسمی رياست جمهوری ديلما روسف در برزيل برگزار 
شد، شركت كرد. تصميم اخير برزيل برای به رسميت  شناختن موجوديت 
فلسطين براساس مرزبندی های پيش از اشغال گری اسرائيل در جنگ شش 
 روزه سال 1٩67، خشم امريكا و اسرائيل را برانگيخته است. براساس اعام 
وزارت امور خارجه برزيل، اين تصميم در راس��تای حمايت اين كشور از 
قطعنامه های س��ازمان ملل اتخاذ شده اس��ت. قطعنامه های مصوب سازمان 
ملل بر پايان اش��غال گری رژيم اس��رائيل و خروج از سرزمين های اشغالی 

فلسطينی تأكيد دارند. 
در پ��ی اي��ن اقدام برزي��ل، آرژانتي��ن، اروگوئه و بوليوی ني��ز موجوديت 
فلس��طين را براس��اس مرزبندی های پيش از اش��غال گری اسرائيل در سال 
1٩67، به رسميت شناختند. كوبا، نيكاراگوئه، ونزوئا  و كاستاريكا از جمله 
كشورهای امريكای التين هستند كه پيش از اين، كشور مستقل فلسطينی را 

به رسميت شناخته بودند.

آسانگ: 
اگر مجبور شویم، تمام اسنادمان را 

فاش می کنیم
جوليان آس��انگ تهديد كرد كه سازمان وی می تواند تمام اسنادی را كه در 
اختيار دارد منتش��ر كند. به گزارش ايسنا، جوليان آسانگ، )مؤسس سايت 
ويكی ليكس(، تهديد كرد در صورتی كه وی به قتل برسد و يا برای مدت 
زمان طوالنی در زندان حبس ش��ود، تمام اس��ناد در اختيار س��ازمان خود 
را منتش��ر خواهد كرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مؤسس سايت ويكی 
ليكس كه از مدت ها پيش به دليل افشای اسناد محرمانه مورد انتقاد مقام های 
آمريكاست، اظهار داشت كه اگر مجبور شود می تواند شديد ترين كار ممكن 
را انج��ام داده و هر س��ندی را كه در اختيار دارد، در دس��ترس مردم قرار 
دهد. آس��انگ كه پيشتر اعام كرده بود خود را بسيار مورد تهديد می بيند، 
اظهار داشت كه در اين صورت 2000 وب سايت اينترنتی وجود دارند كه 

می توان آن ها را برای استفاده عموم باز كرد. 
آس��انگ در اظهارات خود به ش��بكه تلويزيونی الجزي��ره گفت: ما در اين 
زمينه مسئوالنه عمل می كنيم. اگر مجبور باشيم همه اسناد در اختيار خود را 
فاش می كنيم. مؤس��س 3٩ ساله سايت ويكی ليكس در ادامه گفت: برخی 
از كشورهای عربی اقدام به تأسيس مراكزی برای شكنجه كرده اند. در اين 
مراكز زندانيانی كه از س��وی واشنگتن معرفی شده اند، مورد بازجويی قرار 
می گرفته ان��د. آس��انگ در حال حاضر در انگليس به س��ر می برد و تاش 
می كند از انتقال خود به س��وئد جلوگيری كند. وی همچنين از اين مسأله 
هراس دارد كه از س��وئد به امريكا منتقل شود. اين احتمال می رود كه وی 
در صورت انتقال به آمريكا، به دليل اتهام جاسوس��ی مدت زمان زيادی را 

پشت ميله های زندان سپری كند.

رئيس جمهور اسامی ايران در پيام های جداگانه ای به سران كشورهای 
مسيحی و رهبر كاتوليک های جهان، تأكيد كرد كه 2011 سال رويكرد 
جهان به حقيقت انسان و ارزش های الهی باشد. به گزارش ايرنا به 
نقل از پايگاه اطاع رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد در 
اين پيام ها آرزو كرد كه سال جديد ميادی سال هم دلی،  دوستی صلح 
به پاپ  پيام رئيس جمهوری  باشد. در  برای جامعه بشری  و آرامش 
بنديكت شانزدهم )رهبر كاتوليک های جهان( نيز آمده است: اميدوارم 
با عنايات خداوند بزرگ در سال جديد، بشريت با بازگشت مجدد به 
اصول بنيادين نهفته در تعليمات الهی همچون آزادی خواهی و عدالت 
جويی و تاش مضاعف در تثبيت و برقراری تفاهم و هم انديشی ميان 
همه انسان ها و از جمله پيروان اديان ابراهيمی، بيش از پيش در مسير 
گسترش هم دلی و مهرورزی، دفاع از حق، حمايت از مظلومان و مقابله 
با ظالمان گام بردارد. احمدی نژاد در ادامه ضمن آرزوی سالی پربركت 
و قرين شادكامی برای پاپ و مسيحيان جهان، از خداوند متعال، استمرار 
سامتی و موفقيت، بهروزی و نيک بختی مؤمنان و پيروان حضرت 
مسيح )ع( و سرافرازی و سعادت موحدان و آزادی خواهان را خواستار 

شده است. 

زاینده رود
رهنما )مديرعامل شركت ساخت و توسعه( گفت: فردا با حضور وزير 
راه و ترابری و وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و جمعی از مسئوالن، 
آزاد راه اصفهان – شيراز كلنگ زنی می شود. وی خاطرنشان كرد: با احداث 
اين آزاد راه، طول سفر در اين مسير 160 كيلومتر و زمان سفر بيش از 2 
ساعت كاهش می يابد. همچنين در مصرف سوخت به ميزان 136 ميليون 
ليتر معادل 1000 ميليارد ريال در سال صرفه جويی می گردد. رهنما ضمن 
بيان اينكه احداث آزاد راه اصفهان – شيراز اهميت زيادی در اتصال شمال 
به جنوب كشور دارد تصريح كرد: كاهش ساالنه ٩0 نفر از تلفات جانی و 
2000 مجروح ناشی از تصادف و نيز كاهش آلودگی هوا به ميزان 13 ميليون 

پوند در سال، از ديگر مزايای احداث اين آزاد راه به شمار می رود.

مدير سرمايه گذاری و امور سهام ذوب آهن اصفهان 
گفت: مقرر شد ذوب آهن اصفهان 300 ميليون يورو 
اوراق صكوک ارزی به منظور تأمين مالی طرح های 
از  فارس  گزارش  به  كند.  منتشر  شركت  توسعه 
اصفهان به نقل از روابط عمومی شركت سهامی 
آموزشی  سمينار  در  فريدونی  مجتبی  ذوب آهن، 
طراحی اوراق صكوک در ذوب آهن اصفهان اظهار 
داشت: در جزء »د« بند 3 قانون بودجه كل كشور، 
به سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران )ايدرو(، 

ايران  معدنی  صنايع  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
)ايميدرو(، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده 
شده نسبت به انتشار 2 ميليارد يورو اوراق صكوک 
اسامی و يا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی 
بين المللی اقدام كند. وی ادامه داد: در همين راستا 
و با پيگيری و نظر مساعد مديريت عالی شركت 
و مجوز ايميدرو مقرر شد كه ذوب آهن اصفهان 
300 ميليون يورو اوراق صكوک ارزی به منظور 

تأمين مالی طرح های توسعه شركت منتشر كند. 
مدير سرمايه گذاری و امور سهام ذوب آهن اصفهان 
افزود: با توجه به لزوم آشنايی مديران و كارشناسان 
اوراق  عملكرد  چگونگی  و  ساختار  با  ذيربط 
با همكاری مركز مطالعات  اين سمينار  صكوک، 
دانشگاه صنعتی شريف و با بهره گيری از يكی از 
مجرب ترين استادان صكوک كه دوره های متعددی 
توسعه  بانک  از طرف  مختلف  كشورهای  در  را 

اسامی اجرا كرده، برگزار شد. 

احمدی نژاد: 

2011 سال رويکرد جهان به حقيقت 
انسان و ارزش های الهی باشد 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه:

آزاد راه اصفهان – شيراز
فردا کلنگ زنی می شود

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام ذوب آهن اصفهان:

انتشار 300 ميليون يورو اوراق صکوک ارزی توسط ذوب آهن تصويب شد 

ايران 
به طور رسمی رئيس اوپک شد

سهميه بندی بنزين از ادامه قاچاق 
فرآورده های نفتی جلوگيری کرد 

رياست اوپک در سال 2011 به ايران واگذار شده بود و وزير نفت ايران 
به طور رسمی بر كرسی رياست اوپک تكيه زد. به گزارش فارس، در 
حالی رياست سازمان كشورهای صادركننده نفت اوپک براساس حروف 
الفبا تعيين می شود كه در يكصد و پنجاه و هفتمين نشست اوپک كه 
اواخر مهرماه در وين برگزار شده بود، بر رياست وزير نفت ايران بر 

اوپک از سال 2011 تأكيد شد. 
اوپک  رياست  تاكنون  پيش  سال  از 36  ايران  كه  است  حالی  در  اين 
اوپک  عم��ومی  روابط  ح�ال  عين  در  اس��ت.  نداشته  عهده  به   را 
اعام كرد: ايران تنها به عنوان رياست اوپک انتخاب شده است. سمت 
دبيركلی سازمان اوپک كه به صورت دوره ای و برای دو سال تعيين می شود 
 تنها يک بار در سال های آغازين تأسيس اين سازمان به ايران رسيده

است. 
همچنين عليرضا حميدی يونسی رئيس اداره كنفرانس ها و سمينارهای 
وزارت نفت در گفتگو با فارس اظهار داشته بود: ايران از اول ژانويه 
كه  گرفت  خواهد  عهده  به  را  اوپک  وزيران  اجاس  رياست   2011
اين رياست تا اول ژانويه 2012 ادامه خواهد يافت. وی افزود: وظيفه 
رئيس اجاس وزيران هماهنگی و نظارت بر برگزاری نشست ها و اداره 

جلسه های وزيران عضو اوپک است.

 مديرعامل شرك��ت مل�ی پااليش و پخش فرآورده ه�ای نفتی ايران 
گفت: پيش از اجرای طرح سهميه بندی، ميزان قاچاق بنزين از كشور 
باال بود ولی با اجرای سهميه بندی از سال 86 در كشور، از قاچاق اين 

فرآورده جلوگيری شد. 
عليرضا ضيغمی در گفتگو با ايرنا، با بيان اينكه پيش از اجرای قانون 
 165 قيمت  با  كشور  در  گاز  نفت  ليتر  هر  يارانه ها  كردن  هدفمند 
فرآورده در خارج  اين  از  ليتر  قيمت هر  افزود:  ريال عرضه می شد، 
با اصاح  اميدواری كرد  ابراز  بود. وی  تومان  از 700  بيش  از مرزها 
قيمت گازوئيل و هم زمان با اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها در 
 كشور، انگيزه قاچاقچيان برای عرضه خارج از شبكه اين فرآورده از بين 

برود. 

در سال 1391 
هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

به بهره برداری می رسد 

استاندار تهران:
 مردم پیشگام اجرای قانون هدفمندسازی 

ایستگاه یارانهیارانه ها هستند
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رو در روآژیر

 دق��ت كرده ايد هرآنچ��ه در پيرامون 
م��ا قراردارد، پيوس��ته در ح��ال تغيير 

است... 
فرقی نمی كند اين تغييرات می تواند 
مثبت يا منفی باشد؛ به هرحال پستی و 
بلندی ها در زندگی ما همواره درحال 
شكل گيری است. به خصوص به آن 
بيانديش��يد ك��ه می خواهيد  لحظاتی 
رهس��پار كنج عزلت شويد! و خودتان 
را از ديد همه كس و همه چيز مخفی 
كني��د؛ گوي��ا می خواهيد زم��ان را به 
ايستايی فرا خوانيد... اما طبيعی است 
كه نمی شود. درست در همين لحظات 
اتفاق های عجيبی، ش��ما را به ميدان 
زندگی می كش��اند كه ح��اال بفرما... 
خيلی ش��انس بياوريد، اين اتفاق های 
جديد دودمان برانداز نيستند. خاصه، 
يک لحظه غفلت است و هزار ماجرا. 
بنابراين، خيلی ملموس اس��ت كه در 
دنيای م��ا همه چيز چ��ون انرژی در 
حال حركت و تغيير است. به عبارتی 
همين طبيعت تغيير انرژی و تبديل آن 
به انرژی های ديگر به ما زندگی و از 
سكون، رهايی می بخشد. اما نوع نگاه 
و انتخ��اب هايی كه می كنيد به ش��ما 
كمک می كند بر رون��د اين تغييرات 
تأثيرگذار باش��يد. در دني��ا هرگز تنها 
ي��ک راه وجود ندارد.همواره دو راه و 
دو انتخ��اب در هر لحظه زندگی و در 
برابر هر رويداد برای شما وجود دارد. 
اي��ن دو راه هم��ان برخ��ورد مثبت و 
منفی است و اين شما هستيد كه يكی 
از آن دو را انتخ��اب می كني��د. و در 
واق��ع به زمان اجازه می دهيد آن طور 
كه خود می خواهيد حركت كند و به 
پيش برود. ب��ا انتخاب خود تغييرهای 

مثبت و منفی به درون زندگی تان راه 
يابد. به عبارت��ی، بخواهيم و نخواهيم 
هر روز ش��اهد رويداده��ای تازه ای 
خواهيم بود؛ ريز و درش��ت كه گاه به 
چش��م نيامده می گذرند و گاه لرزه بر 
اندام مان می اندازند كه بس��يار آرزو 
می كنيم كاش قبل از وقوع، چاره ای 
برای ش��ان می انديشيديم و يا حداقل 
آنها را به مسيری نزديک به آنچه خود 

می خواستيم،می كشانديم. 
بنابراين، ش��ما قدرت آن را داريد كه 
يک اتفاق منفی را تبديل به تغيير مثبت 
بكنيد، اما نمی توانيد با نفس تغييرها و 
ايجاد شرايط جديد كه ممكن است به 
طور كامل مغاير با خواست شما باشد 

مخالفت ورزيد. 
در واق��ع اين نوع نگ��رش، تمركز بر 
اتفاق ه��ای منف��ی و ناخوش��ايند و 
انتخاب راه منفی اس��ت ك��ه ره آورد 
رن��ج، فش��ار و مش��كات  درد،  آن 
بيش��تر اس��ت. از اين رو، ب��رای اين 
كار ش��ما باي��د راه مثب��ت را انتخاب 
كنيد و دس��تور دهيد اين تغيير انرژی 
به ميليون ه��ا نعمت و موهبت تبديل 
شود كه بر شما و هر آن كس كه با او 
سر و كار داريد انعكاس يابد و جاری 
شود. حاصل اين گونه فرمان به تغيير 
ان��رژی، تغييرهای خ��وب و مثبت به 
ص��ورت نامحدود برای ش��ما خواهد 
بود. و س��پس، روزی خواهد آمد كه 
البته آن روز خيلی دور نخواهد بود كه 
وقتی ش��ما پشت تان را نگاه می كنيد 
هم��ه آن نعمت ه��ا و موهبت ه��ا را 
می بينيد كه از دل اين تغييرها، دنيای 
جديد و خوش��ايندی را برای شما به 

وجود آورده اند.

دوران بع��د از ط��اق، دوران حس��اس 
و پرخط��ری اس��ت و اگ��ر زن و مرد و 
اطرافيان شان در اين مدت رفتار نامناسب 
و نس��نجيده ای داشته باشند، آسيب ها و 
خطرهای طاق چند برابر خواهد ش��د... 
اين در حالی اس��ت كه با گذشت زمان، 
بس��ياری از مش��كل های دوران جدايی 
كاه��ش می ياب��د؛ به طوری ك��ه افراد با 
بحران های ناش��ی از طاق خ��ود كنار 
می آيند و گاهی تصميم می گيرند ازدواج 
مجدد داشته باشند. اما سئوال اينجاست كه 
چگونه می توان دست به انتخاب درستی 
زد تا اش��تباهات گذش��ته تكرار نش��ود؟ 
ب��رای ازدواج مجدد بايد چه ماک هايی 
را مدنظر قرار داد؟ اگر به دنبال پاس��خی 
برای اين پرسش ها هستيد، به شما توصيه 

می كني��م گفتگوی م��ا را با دكتر 
پروي��ن ناظمی، مش��اور و مدرس 

دانشگاه آزاد اسامی، بخوانيد. 
افراد بعد از طالق چه احساسی 
دارند و چگونه با این احساس 

کنار می آیند؟ 
 بافاصل��ه بع��د از جدايی برای 
بيش��تر اف��راد ي��ک دوره تض��اد، 
دوگانگی عاطفی و تغييرهای خلقی 
شديد به وجود می آيد. تضاد از اين 
جه��ت كه فرد طاق گرفته، ترديد 
دارد كاری كه انجام داده درس��ت 
ب��وده و اينكه آيا می توانس��ته كار 
بهتری انجام ده��د يا نه. دوگانگی 
عاطفی هم به اين ترتيب است كه 
فرد در عين حال كه از همسر سابق 
خوشش نمی آيد، همزمان نسبت 

به او احساس مثبتی هم دارد زيرا ممكن 
است بعضی از جنبه های وجود او را كه 
در گذشته دوست داشته، هنوز هم دوست 
داشته باشد. تغييرهای خلقی شديد هم به 
اين معنی كه گاهی اوقات، فرد احس��اس 
تأس��ف می كن��د چ��ون فك��ر می كند 
می توانس��ته بهتر رفتار كند يا احس��اس 
ش��رم در او به وجود می آيد. به اين دليل 
كه در يكی از نهادهای مهم اجتماعی كه 
ازدواج و تشكيل خانواده است، شكست 

خورده است. 
افسردگی هم در این دوران شایع 

است؟ 
 بله؛ زيرا فرد نمی داند چه وضعيتی در 
انتظار اوس��ت. به طور كلی، در دوره پس 

از طاق، خشم و تأسف و عشق و نفرت 
در هم می آميزند. البته ممكن است بعضی 
اوقات، فرد احساس راحتی كند چون فكر 
می كند ديگر فشارها تمام شده اما ترس 
از آين��ده نامعلوم، اين احس��اس راحتی 
موقت را از بين می ب��رد. در اين دوران، 
افراد ب��ا يادآوری های مكرر گذش��ته و 
بررسی ارتباط از هم گسيخته شان، دچار 
اختال تمركز می شوند و نمی توانند به 
هيچ چيزی به طور طبيعی فكر كنند. آنها 
به طور كل��ی با عواطف رنج آور و منفی 
روبه رو هستند؛ چه كسانی كه خودشان 
مايل به جدايی بوده اند و چه كسانی كه 

مايل نبوده اند. 
بیشتر توضیح می دهید؟ 

 ب��ه عنوان نمون��ه موضوع ه��ای مالی 
ك��ه اغلب بع��د از طاق 
ني��ز زن و م��رد را به هم 
مربوط می كند به خودی 
خود باع��ث ايجاد تنش 
می شود. اين موضوع به 
خصوص در كشور ما به 
مهريه خيلی  دليل وجود 
متداول است چون مهريه 
در ابت��دای ازدواج با اين 
فرض تعيين می شود كه 
قرار نيس��ت، هيچ وقت 
پرداخت ش��ود اما موقع 
ط��اق معلوم می ش��ود 
ك��ه قضيه جدی اس��ت. 
ب��ه همين دلي��ل، بعضی 
گرفتن  ب��رای  خانم ه��ا 
مهريه ش��ان از راه قانونی 
وارد می شوند و به عنوان نمونه همسرشان 
را به زندان می اندازند و كش��مكش هايی 
ايجاد می شود كه به مشكل های جدايی 
اضافه می كند. حتی موضوع نگهداری از 
فرزندان اگر فرزندی وجود داش��ته باشد 
به طور معمول دردسرساز است. از طرف 
ديگر، افراد بعد از جدايی مجبور می شوند 
برای طاقشان داستان اختراع كنند تا هم 
خودشان و هم اطرافيانشان را قانع كنند. 

با توجه به مس��ایلی که گفتید، چه 
اتفاق��ی می افتد که اف��راد بعد از 
جدای��ی تصمیم ب��ه ازدواج مجدد 

می گیرند؟ 
 در بسياری از موارد، فرار از بحران های 
ناش��ی از طاق، ب��ه عن��وان نمونه بروز 

مشكل های مالی، روانی و اجتماعی، فرار 
از حرف ها و طعنه های اطرافيان و حتی 
ترس از تنهايی موجب می ش��ود تا افراد 
مدت كوتاهی بعد از طاق به فكر ايجاد 
ي��ک ارتباط جديد عاطفی باش��ند و اين 
بسيار خطرناک است. به همين دليل توصيه 
می شود چه خانم ها و چه آقايان زمانی 
تصميم به داشتن يک ارتباط جديد بگيرند 
كه از نظر عاطفی و روانی و احساسی به 
طور كامل خنثی باشند و مطمئن شوند كه 
تصميمات آنها منطقی خواهد بود. گاهی 
نيز افراد به دليل اينكه به همسر سابق خود 
و اطرافي��ان ثابت كنند ك��ه مقصر اصلی 
جدايی طرف مقابل شان بوده است، خيلی 
زود به فكر ازدواج مجدد می افتند تا خود 
را محكم، بی تفاوت و بی نقص نش��ان 

دهند و همه تقصيرها را 
گردن همس��ر سابق خود 

بيندازند. 
چه م��دت زمانی الزم 
است تا افراد به این 
که  خنث��ی  احس��اس 
به آن اش��اره کردید، 

برسند؟ 
 نمی توان زمان خاصی 
تعيين كرد زيرا ش��رايط 
متفاوت  يكديگر  با  افراد 
است اما يكی از مهم ترين 
متخصصان  توصيه های 
شكس��ت  ش��رايط  در 
عاطفی يا طاق اين است 
اف��راد بافاصله وارد  كه 
ديگری  عاطف��ی  جريان 

نش��وند و حداقل به يک دوره زمانی نياز 
است تا نامايمات وارده از ارتباط قبلی را 
شناس��ايی و از طريق راهكارهای صحيح 
ترميم شوند. البته بسيارند افرادی كه يک 
ارتباط عاطفی مشكل دار را با شروع يک 
ارتباط عاطفی ديگر قطع می كنند كه اين 
رفتار بس��يار خطرناک اس��ت و زوجين 
 را در زندگ��ی مش��ترک دچ��ار مش��كل 
می كند. البته نبايد فراموش كرد كه بعضی 
زودت��ر با ط��اق خود كن��ار می آيند اما 
برخی ديگر خيلی س��خت شرايط جديد 
و جدايی را می پذيرن��د اما به طور كلی 
توصيه می ش��ود كه افراد بع��د از طاق 
تا حداقل 2س��ال به فك��ر ازدواج مجدد 

نيفتند. 

حاال اگر فردی ب��ا بحران طالق کنار 
آمد و تصمیم به داشتن یک ارتباط 
عاطف��ی جدی��د گرف��ت، بای��د چه 

نکته هایی را مد نظر قرار دهد؟ 
 مه��م ترين نكته اين اس��ت كه قبل از 
هرگونه تصميمی برای ايجاد يک ارتباط 
جديد، علل طاق خود را بررسی كند و 
بفهمد كه چقدر در بروز اين جدايی مقصر 
بوده و مش��ورت با يک مش��اور خانواده 
بهترين راهكار اس��ت زيرا مشاوره به فرد 
كمک می كن��د تا در انتخاب مجدد خود 
بهتر تصميم بگيرد و از تجربه شكس��ت 
خود اس��تفاده كن��د و مهارت های حفظ 
زندگی مشترک را بياموزد. ببينيد، ازدواج 
مج��دد به مرات��ب س��خت تر از ازدواج 
اول اس��ت زي��را اگر با شكس��ت مواجه 
ش��ود، آثار زيان بار اجتماعی و 
روانی گسترده تری را به ارمغان 
م��ی آورد. بنابراي��ن انتخ��اب 
دوم بس��يار حساس تر از اولين 
انتخاب اس��ت. هن��گام ازدواج 
مجدد فرد بايد همه شرايط اوليه 
اجتماعی،  مانند شرايط  ازدواج 
فرهنگی، اقتصادی، ش��خصيتی 
و خانوادگ��ی طرف مقابل خود 
را در نظر بگيرد و به طور كامل 
محتاط عم��ل كن��د و مطمئن 
ش��ود تصمي��م ب��رای ازدواج 
مجدد از روی احس��اس و فرار 
از بحران ه��ای دوران ط��اق 

نيست. 
ب��ه ای��ن دلیل ک��ه ممکن 
است فرزند یا فرزندان در 
ازدواج مجدد والدین لطمه ببینند؟ 
 فرزندان در قضيه طاق والدين گاهی 
حت��ی بيش��تر از خود زن و مرد آس��يب 
می بينند. آنها اين آمادگی را دارند كه هر 
بحران و مش��كلی را به خودشان نسبت 
بدهند. مهم نيست سن ش��ان زياد يا كم 
باش��د چون هر كسی هميشه برای پدر و 
مادرش كودک است. پس پدر و مادر بعد 
از طاق وظيفه دارند طوری برخورد كنند 
كه بچه ها خودشان را در طاق آنها مقصر 
ندانند. به عنوان نمونه از گفتن جمله هايی 
از اين قبي��ل كه »اگر به خاط��ر تو نبود، 
خيلی زودتر جدا می شدم،« بپرهيزند يا از 
بدگويی و تحقير يكديگر در مقابل بچه ها 

خودداری كنند. 

جامعه

 زاینده رود 
كارشناس��ان و مس��ئوالن نيروی انتظامی معتقدند 
ك��ه: 60 درصد معتادان از طريق دوس��تان ناباب به مواد 
افيون��ی گرايش پيدا می كنند اما متأس��فانه در مدارس ما 
نحوه صحيح دوس��ت يابی آن طور كه بايد آموزش داده 
نمی ش��ود. پديده اعتياد يک مسأله بين المللی است و با 
توجه به هم مرز بودن كشور ما با كشورهای توليد كننده، 
توزيع كننده و تبديل كننده مواد مخدر نظير افغانس��تان، 
پاكس��تان  و تركيه، مواد مخدر از جمله مس��ائل مهمی 
است كه هم به صورت داخلی و هم بين المللی اهميت 
خاصی به كشور می دهد و بر امنيت ملی تأثير می گذارد. 
از آنجايی كه يك��ی از هدف های ملی، حفظ جان مردم 
است و نيز كشور ما برای از بين بردن معضل اعتياد بيش 
از 3300 ش��هيد گرانقدر را تقدي��م نموده بنابراين اعتياد 
به نوبه خود توانس��ته يكی از عوامل تهديدكننده امنيت 
ملی باش��د. كارشناسان معتقدند: تاكنون اقدام های مقابله 
برای عرضه مصرف مواد اثربخش��ی بس��يار كمی داشته 
است اما امروزه اقدام های پيشگيرانه، سهم بسيار زيادی 
در برنامه های جلوگيری از سوءمصرف مواد مخدر دارد 
بنابراين اين رويكرد مورد توجه رهبران و سياستگذاران 
در برنامه های ملل دنياس��ت. بررسی ها نشان داده است 
كه عدم همكاری درون بخش��ی و ع��دم هماهنگی بين 
سازمان های كش��ور، مانع نتيجه گيری مطلوب برنامه ها 
می ش��ود و روند ارزيابی و اج��رای برنامه های بعد را با 

مشكل رو به رو می كند.
مسئوالن می گويند برنامه های پيشگيرانه بايد با توجه به 
فرهنگ و ش��رايط خاص اقليمی و بومی طراحی و اجرا 
ش��ود. از سويی آموزش های پيش��گيرانه بايد با توجه به 
ارزيابی وضعيت م��دارس و در نظر گرفتن ويژ گی های 
گروه مخاطب مانند س��ن،  جن��س، موقعيت اجتماعی- 
فرهنگی و ميزان تحصيات برنامه ريزی شوند تا از اتاف 
منابع كاسته و ميزان اثربخشی برنامه ها را بيفزايند. گفتنی 
است: اجرای برنامه های پيشگيری در مدارس هميشه با 
مشكاتی رو به رو بوده است. كمبود نيروهای متخصص، 
توزيع نامناس��ب بودجه، كمبود امكانات فرهنگسازی از 
موانع اج��رای موفقيت آميز اين برنامه هاس��ت. به طور 
كلی قوانين موجود در زمينه پيشگيری و كنترل مصرف 
مواد در س��طح جامع��ه دانش آموزی اندک اس��ت و از 
ضمانت اجرايی الزم برخوردار نيست. نتيجه مطالعات، 
نش��ان دهنده سطح پايين آگاهی های علمی، مشاركت و 
همكاری والدين در برنامه های پيش��گيری اس��ت و اين 
در حالی است كه برای اجرای چنين برنامه ای مشاركت 

خانواده از اركان اصلی محسوب می شود.

60 درصد معتادان از طريق 
دوستان ناباب به مواد افيونی 

گرايش پيدا می کنند )قسمت اول(

برای ازدواج مجدد ۲ سال صبر کنید!

پنجرهزیر پوست شهر

از بسياری از افراد اين را شنيده ام كه: 
اگر مجال می كردم گوشه ای بنشينم و 
فكر كنم، به طور طبيعی رش��د درون 

هم به دنبالش می آمد.
به طور كامل حق با آنها است. تغييرهايی 
كه بايد در زندگی مان به وجود آوريم 
بديه��ی و آش��كار اس��ت. ام��ا اغلب 
اوقات پر مشغله تر از آنيم كه لحظه ای 
توقف كنيم تا به اعمالی بيانديشيم كه 
برای ايج��اد آن تغييرات بايد به انجام 
برس��انيم. چنان در فش��ار تنش ها و 
نيازه��ای روزانه مان گرفتار ش��ده ايم 
 كه عادت انديش��يدن به زندگيمان را 

وا نهاده ايم.
وقتی زندگی مان را س��اده می س��ازيد 
و به روش��نائی جان می پردازيد، يقين 
حاصل كنيد كه مجالی منظم و روزانه 
را به انديش��يدن اختص��اص می دهيد. 
اين عادت را در خ��ود پرورش دهيد 
كه هر روز صبح پيش از آغاز كارتان، 
چند دقيقه فك��ر كنيد كه در كارتان و 
در ارتباط با افرادی كه سر راهتان قرار 

می گيرند می خواهيد چگونه باشيد.
آن گاه در پاي��ان روز، چن��د دقيقه ای 
وقت صرف كنيد تا ببينيد در ارتباط با 
آن چه كه می خواستيد باشيد، چگونه 
بودي��د. ب��ه چيزهايی بيانديش��يد كه 
نگذاشتند از روزتان لذت ببريد، يا آن 
گونه كه می خواستيد روزتان را به سر 

آوريد. آن گاه ببيني��د كه فردا چگونه 
می توانيد امور را به ش��يوه ای متفاوت 

به انجام برسانيد.
عاوه بر ارزيابی های روزانه، به مدت 
انديش��يدن  برای  بيش��تری  زمان های 
درب��اره تصوير بزرگ تر ني��از داريم. 
به اين منظور می توانيد از برنامه منظم 
خل��وت و س��كوتتان س��ود جوئيد تا 
بتوانيد درباره حيات درونی و زندگی 
بيرونی خويش بيانديشيد و دريابيد كه 
برای هر يک از آنها چه هدفی داريد و 
برای رس��يدن به آن هدف، كدام مسير 

را می خواهيد در پيش گيريد.
می تواني��د تعطيات آخ��ر هفته را به 
اين امر اختصاص دهي��د، يا حتی در 
ص��ورت لزوم زمان بيش��تری را برای 
اي��ن كار در نظر بگيري��د. و فرضيات 
يا باورهای ديرينه تان را زير س��ئوال 
ببري��د. هي��چ چيز رهاننده ت��ر از اين 
نيس��ت كه خود انس��ان برای مسائل 

خود راه حل پيدا كند.
همه اطاعاتی كه درباره زندگی مان و 
چگونه زيستن آن نياز داريم، در اختيار 
ما است. انديشيدن يكی از ابزاری است 
كه م��ا را به آن اطاعات می رس��اند. 
آرام جان به ندرت خودبه خود ايجاد 
می شود. آرام جان مستلزم تاش است 
 و انديش��يدن، يكی از اب��زار قدرتمند 

آن.

به خودتان مجال انديشيدن بدهيد   آزادی زندانیان منوط به گذراندن 
دوره های آموزشی مهارت  زندگی 

تنها 5 درصد از ظرفیت های 
فکری اصفهان استفاده می شود

دستاوردهای پژوهشی با رویکرد 
کاربردی و بومی ارائه می شوند

بازسازی 100 مدرسه در اصفهان

كارش��ناس فرهنگ��ی و پيش��گيری از م��واد مخدر 
بهزيستی شهركرد گفت: بايد شرايطی فراهم شود تا 
آزادی زندانيان منوط به گذراندن دوره های آموزشی ارتقای 

آگاهی و مهارت های زندگی باشد.

استاندار اصفهان گفت: در استان اصفهان تنها از پنج 
درصد ظرفيت های فكری موجود استفاده می شود كه 
بايد آن را گسترش دهيم چرا كه در حوزه فكری نيازمند به 
جمع ه��ای نخبگان هس��تيم.به گزارش ف��ارس، عليرضا 
ذاكراصفهان��ی در مراس��م افتتاح شش��مين جش��نواره و 
نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان با 
بيان اينكه جايگاه علم و اهميت به پژوهش در سطح كشور 
نس��بت به دوره های تاريخی گذش��ته افزايش يافته است، 
اظهار داش��ت: با اين وجود در اس��تان اصفهان تنها از پنج 
درصد ظرفيت های فكری موجود استفاده می شود كه بايد 
آن را گسترش دهيم و در حوزه فكری نيازمند به جمع های 
نخبگان هستيم. وی افزود: در استان اصفهان زيرساخت های 
مطلوبی در حوزه های علمی و فناوری وجود دارد كه بايد 

از آنها كمال بهره را برد. 

 مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان 
گفت: دستاوردهای پژوهشی در سال جاری با رويكرد 
كاربردی و بومی ارائه می شوند. علی اخوان اظهار داشت: از 
دو سال گذشته تاكنون بيشتر تحقيقات و پژوهش های استان 
با رويك��رد محلی و بومی ارائه می ش��ود و ب��ا حمايت و 
برنامه ريزی های س��تاد پژوهش فناوری و نوآوری اس��تان، 
خوشبختانه دستاوردهای پژوهشی امسال با رويكرد كاربردی 

ارائه شده اند. 

مديركل بازس��ازی و تجهي��ز م��دارس اصفهان از 
بازس��ازی و مقاوم سازی بيش از 100 مدرسه در اين 
اس��تان خبر داد. به گزارش فارس، محمدحسين سجاد در 
نشست بررسی نحوه بازسازی مدارس اين شهرستان اعتبار 
اختصاص يافته برای اين تعداد مدرسه را 36 ميليارد تومان 
ذكر كرد. به گفته وی عاوه بر اقدام های صورت گرفته 2 
هزار كاس ديگر در استان اصفهان نيازمند مقاوم سازی و 
بازسازی است. مديركل بازسازی و تجهيز مدارس استان 
اصفهان تصريح كرد: مرمت و بازسازی مدارس بر اساس 
نياز واقعی و يا فش��ار روانی جامعه ايجاد می ش��ود كه در 
حال حاضر 50 درصد از بازسازی ها بر اثر نياز روانی اتفاق 

می افتد.

دث
حوا

سارق شيشه ای كه به صورت سريالی از منزل های مردم سرقت می كرد، دستگير شد.  
متهم وقتی با ورود به انباری خانه يک شهروند شهرياری قصد سرقت داشت، پس از 
مصرف مواد مخدر)شيشه( به خواب رفت و روز بعد در بازداشتگاه پليس بيدار شد. 

به گزارش »جام جم«، اعضای يک خانواده در حال تماش��ای تلويزيون بودند كه برق 
خانه قطع شد. پدر خانواده برای بررسی كنتور برق به حياط خانه رفت كه در اين هنگام 
صدايی از انباری خانه شنيد. او به سمت انباری رفت و از پشت پنجره به داخل نگاه 
كرد و متوجه مردی جوان شد كه مقداری لوازم را اطراف خود جمع كرده و خوابيده 
است. بنابراين در انباری را قفل كرد، سپس ماجرا را با مركز فوريت های پليسی 110 
شهريار در ميان گذاشت و با دادن نشانی خانه اش از مأموران خواست برای دستگيری 
سارق اقدام كنند. مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند سارق جوان همچنان 
خواب اس��ت. چند بار او را صدا زدند اما وی بيدار نش��د، بنابراين او را به بازداشتگاه 

منتقل كردند. 
متهم زمانی كه از خواب بيدار ش��د، خود را پش��ت ميله های بازداشتگاه ديد. او شوكه 
شد و فرياد زد به اشتباه دستگير شده است. در حالی كه همچنان ادعا می كرد بی گناه 
است، مأموران به بررسی سوابق وی پرداختند كه مشخص شد او يک سارق سابقه دار 

است و به مواد مخدر شيشه اعتياد دارد.
با به دست آمدن اين اطاعات، متهم در بازجويی به جرم خود اعتراف كرد و همچنين 

متهم با قرار قانونی روانه زندان شد.

پسر كيف قاپ كه پس از سرقت كيف زن جوان به او عاقه مند شده بود، در قرار 
ماقات با شليک پليس مجروح شد. 

زن جوان��ی با صداي��ی لرزان مأموران پليس 110 را از س��رقت كيفش باخبر كرد: 
»دقايقی قب��ل راهی خانه ام در تهرانپارس بودم كه ناگهان دو سرنش��ين خودروی 
پراي��د كيفم را قاپيده و فرار كردند.« پس از اين ش��كايت، مأموران كانتری 126 

تهرانپارس خود را به محل حادثه رساندند. 
تحقيقات مقدماتی شروع شده بود كه پسر جوانی با مالباخته تماس گرفت و خود 
را س��ارق كيف معرفی كرد. او به زن جوان گف��ت: »پس از ديدن عكس هايتان به 

شما عاقه مند شده ام. 
در صورت��ی كه به پيش��نهادم ج��واب مثبت بده��ی، حاضرم كي��ف و مدارک را 
بازگردان��م.« ب��ه دنبال اين تم��اس، مأموران ب��ا ارائه آموزش های الزم از ش��اكی 
خواس��تند با تبهكاران قرار ماقات بگذارد. بدين ترتيب يكی از دزدان كيف قاپ 
پس از چند بار تغيير محل قرار، س��رانجام در حوالی ميدان رس��الت به ديدن زن 
جوان آمد. همان موقع نيز مأموران كه در كمين نشس��ته بودند، وارد عمل ش��دند، 

اما متهم متواری شد. 
مأم��وران ني��ز در عمليات تعقيب و گريز پس��ر ج��وان را از ناحيه پ��ا مجروح و 
دستگيرش كردند. تاش برای شناسايی متهم فراری و كشف ديگر جرايم متهمان 

همچنان ادامه دارد.

زنی به دادگاه خانواده آمد و گفت: می خواهم از شوهرم كه معتاد است جدا شوم و هيچ 
كسی از اين موضوع با خبر نشود.

به گزارش فارس، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هيد محاتی دادخواست جدايی 
خود را به قاضی يكی از ش��عب ارائه كرد. اين زن در حضور قاضی ش��عبه 250 اين 
مجتمع قضايی خانواده با بيان اينكه ديگر تحمل اعتياد شوهرم را نداشته و می خواهم 
از اين سرگردانی نجات پيدا كنم، گفت: شوهرم مرا مجبور می  كند تا به كارگری مردم 
بروم تا خرج اعتياد و موادش را تهيه كنم؛  من گاهی اين قدر س��بزی برای مردم خورد 
و بس��ته بندی می كنم كه دستم بی حس می شود و ديگر توان كار ندارم و به دليل اينكه 
شوهرم مرا مجبور كرده است. وی با اشاره به اينكه 2 سال از زندگی مشتركمان می گذرد، 
افزود:  ديگر می خواهم از شوهرم جدا شوم و نمی خواهم كسی متوجه اعتياد او شود و 
در واقع می خواهم به همه بگويم كه مشكل از من بوده و من به خاطر فرزند دار نشدن 
از او جدا می شوم؛  من شوهرم را دوست دارم و نمی خواهم كسی او را به خاطر اعتياد 

و هر چيز ديگری زير سؤال ببرد. 
زن بار ديگر در مقابل قاضی پرونده لب به سخن گشود و با بيان اينكه ما فرزندی نداشته 
و با شوهرم توافق كرديم با بخشش مهريه از او جدا شوم، گفت: دوری از شوهرم برايم 
سخت است ولی من تحمل اعتياد شوهرم را ندارم و مجبور به اين كار هستم، بنابراين 
طاق بهترين و تنها راه حل اس��ت. قاضی اين ش��عبه به دليل عدم حضور مرد و نبود 

مدارک در خصوص اعتياد مرد، جلسه را به آينده موكول كرد. 

عشق قربانی اعتياد مرد شدشليک به کيف قاپ عاشقدزد شيشه ای در بازداشتگاه بيدار شد  

اول م��دام می گوين��د، دوس��تت دارم بعد 
اعتراف می كنند كه هيچ عش��قی در ميان نبوده.  
اول عاش��ق می ش��وند بعد فارغ. آيا حقيقت را 
می گويند؟ يا ش��ايد حقيق��ت را می گويند اما تا 
ان��دازه ای كه از آن خبر دارن��د. من فكر می كنم 
كه بيشتر  آدم ها معنای عشق را نمی دانند. آنها از 
منابع اش��تباهی عشق را ياد گرفته اند. اول اجازه 
بدهيد ببينيم عش��ق چيس��ت. لغت نامه عشق را 
اينطور تعريف می كند، حس��ی عميق و لطيف به 
فردی ديگر، تعلق قلب به كس��ی، يا شور و ميل 
جنس��ی. اگر عشق اين اس��ت، پس هيچ تعجبی 
ندارد كه اينقدر نوس��ان دارد. برای تداوم عشق 
بايد آن را بر يک ارزش يا اعتقاد شخصيت ساز 
بنا كرد. چيزهايی مثل مهر، شور و اميال جنسی 
به طور كامل احساس��ی هستند و به همان اندازه 
گرس��نگی، غير قابل پيش بينی می باش��ند. البته 
اش��تباه نكنيد هر چيز احساسی، جنسی نيست. 
احساسی از كلمه حس يا همان حواس پنجگانه 
)بينايی، بويايی، چش��ايی، ش��نوايی و بساوايی( 
می آيد. از اين رو، همان طور كه می بينيد عشقی 
كه به جوانان ما آموزش داده می ش��ود عش��قی 
احساس��ی يا حسی اس��ت كه با عوامل خارجی 
تحريک می ش��ود. و وقتی آن تحريک فروكش 
كند يا ناپديد ش��ود، آن عش��ق متوقف می شود. 
اين همان فارغ ش��دن از عشق است. اگر عشق 
بين يک زوج احساسی باشد جای تعجب نيست 
كه بگويند از عشق فارغ شده اند. منظور آنها اين 
اس��ت كه اين تحريک متوقف ش��ده و به همين 
دليل ديگر احس��اس عاش��قی نمی كنند. اگر آن 

عشق بعد از ازدواج آغاز می شود يا قبل از آن؟ 
عشقی كه می خواهيم يا نياز داريم نيست، 

پس چيست؟ جستجوی ما برای عشق واقعی ما 
را به گذشته و به زبان عبری باستان می برد. زبان 
عبری فقط توس��ط يهوديان استفاده می شد. آنها 
باور دارند كه عبری زبان خداوند جهود اس��ت. 
و از زمان��ی ك��ه جهود قبل از ه��ر چيز ديگری 
وجود داش��ت، می بايست معنای واقعی عشق را 
می دانس��ت. و زمانی كه خداوند می خواست به 

جهان عش��ق خود را نشان دهد، به آن نگفت كه 
دوستت دارم؛ او فقط بخشيد.

آموزش عشق ورزی 
برای ت��داوم يافتن يک ازدواج، بايد بر عش��قی 
بس��يار محكم و قوی تر از عش��قی ك��ه امروزه 
می شناسيم استوار باشيم. ما به عشقی نياز داريم 

كه فارغ از خود و پاک باش��د. اين عشق، 
عشق حقيقی است و عشق حقيقی ديده می شود 
نه اينكه ش��نيده شود. عش��ق اگر حقيقی باشد، 
خ��ود را در عمل نش��ان می دهد ن��ه در حرف. 
جوانان بايد در عشق ورزی هم مثل ساير چيزها 
آم��وزش داده ش��وند. منظور آموزش جنس��ی 
نيس��ت بلكه منظ��ور اتيكت احت��رام، فروتنی، 
مهربانی و توجه اس��ت. اينها فقط چند نمونه از 
عوامل ش��ناخته شده برای يک ارتباط موفق در 

سراسر جهان برای هر نوع ارتباطی است. 
عشق بعد از ازدواج 

به نظر من به عش��ق قبل از ازدواج بيش از حد 
اهميت داده می ش��ود و هي��چ توجهی به بعد از 
آن نمی ش��ود. اين به آن خاطر اس��ت كه عشق 
مثل اندام های درون بدن انسان ها، درون او رشد 
نمی كند يا توس��ط يک هورمون خاص در بدن 
ترشح نمی شود. عشق فقط با تمرين در طوالنی 
مدت است كه به وجود می آيد. و ازدواج برای 
زوج ها فرصت های خيلی زيادی را برای تمرين 
آن فراهم می كند. عش��ق آن احساسی نيست كه 
به كسی داريد، تمايل به انجام كارهايی است كه 

دوست داريد برای آن فرد بكنيد. 
به نظر من اين اصل جديدی اس��ت كه بايد در 
جامعه پايه گذاری ش��ود. اين بايد اس��تانداردی 
باش��د كه برای خودم��ان و بچه هايم��ان قرار 
می دهي��م. اين باي��د همان چيزی باش��د كه به 
بچه هايمان در اولين قرار ماقات عاشقانه شان 
ي��اد می دهيم: بله عش��ق بعد از ازدواج ش��روع 

می شود.  

بالفاصله بعد از 
جدایی برای بیشتر 

افراد یک دوره 
تضاد، دوگانگی 

عاطفی و تغییرهای 
خلقی شدید به 

وجود می آید. تضاد 
از این جهت که فرد 
طالق گرفته، تردید 
دارد کاری که انجام 
داده درست بوده 

یا نه.

می توانيم؛ بر رويدادها پيشی بگيريم!  
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نمايشگاه بزرگ بصيرت 
در کاشان افتتاح شد

 زاینده رود 
نمايشگاه بزرگ بصيرت طی مراسمی در فرهنگسرای مهر سازمان 
رفاهی تفريحی شهرداری كاش��ان افتتاح شد. معاون سياسی اجتماعی 
فرماندار كاش��ان در اين مراس��م  ٩ ديماه را تجلی قدرت مردم دانست 
و گفت: مردم ايران بار ديگر با بصيرت خود قدرت خود را به صورت 
خودجوش و بدون سازماندهی از سوی هيچ مركز و ارگانی با پيروی از 
امام و زعيم خود به نمايش گذاشتند. محمد رضوان نژاد با تشريح نقاط 
اش��تراک حركت حماسی مردم در  1٩ ديماه س��ال 57 و ٩ ديماه سال 
گذشته افزود: نقطه مشترک آشكار و ملموس اين دو واقعه حمايت مردم 

از رهبر و ولی فقيه در برابر توطئه های گسترده دشمن است. 
به گفته وی ٩ دی كاس بزرگ بصيرت به وسعت ايران اسامی است 
كه اس��تاد آن ولی امر مسلمين است كه مردم زودتر از برخی نخبگان و 
خواص وارد آن ش��دند. رضوان نژاد تصريح كرد: ملت س��رافراز ايران 
در اي��ن روز ميخی ب��ر تابوت فتنه كوبيدند كه آن را ب��ه انزوا بردند اما 
تمام نش��د و فتنه ای بزرگتر در راه است كه هوشياری و بيداری بيشتر 
ملت را می طلبد. وی  با تقدير از ملت ايران به خصوص مردم كاش��ان 
يادآور ش��د: اگر ملت ايران حماس��ه حضور و بيداری خود را در روز 
٩ دی ماه به نمايش گذاش��تند مردم كاش��ان حضور خود را در دو روز 
متوالی هشتم و ٩ ديماه به اثبات رساندند. رئيس دانشگاه كاشان نيز در 
اين مراس��م روش اس��تكبار جهانی را در انجام توطئه های خود روش 
اموی دانس��ت و گفت: اس��تكبار جهانی برای تحقق نقش��ه های شوم 
 خود از ش��يوه جن��گ روانی كه همان روش اموی اس��ت بهره می برد. 
سيد جواد س��اداتی نژاد افزود: استفاده از حربه هجمه روانی كه در فتنه 
اخير صورت گرفت تكرار تاريخ صدر اس��ام تاكنون اس��ت و هرگاه 
دشمنان اسام پس از رحلت پيامبر از اين حربه استفاده كردند در اجرای 
نقشه های شوم خود موفق شدند و آنچه مانع از تحقق هدف استكبار در 

اين فتنه شد بصيرت و هوشياری ملت ايران بود.

برای نخستین بار در کشور
آزمايشگاه تخصصی کود کمپوست 

به تأييد استاندارد رسيد
مدير عامل س��ازمان بازيافت و مواد زائد ش��هرداری اصفهان گفت: 
ب��رای نخس��تين بار در كش��ور، آزمايش��گاه تخصص��ی توليد كود 

كمپوست به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی رسيد. 
تيم��ور باج��ول در گفتگو با ايس��نا، وجود ني��روی كار متخصص، 
دستگاه های پيشرفته و محيط مكانيزه را از مهم ترين مزيت های اين 
آزمايشگاه دانست و اظهار داشت: در آزمايشگاه كود آلی شهرداری، 
كود كمپوس��ت از نظر نداش��تن عوامل بيوميكروبی برای مصارف 

مختلف بررسی می شود. 
وی ب��ا پيش بينی اينكه تا س��ال ٩1 هيچ گون��ه زباله ای در اصفهان 
دفن نمی ش��ود، افزود: هم اكنون 20 درصد زباله ها در اصفهان دفن 
و بقيه تبديل به كودكمپوس��ت و مواد غيرقابل بازيافت هم سوزانده 

و تبديل به انرژی می شود.

شهرزاد نماینده اصفهان:
هدفمندسازی يارانه ها يک سال 

و نيم بيهوده به تعويق افتاد 
 زاینده رود 

نماينده م��ردم اصفهان گف��ت: اجرای طرح هدفمند س��ازی 
يارانه ها يک س��ال و نيم بيهوده به تعويق افت��اد درحالی كه دليلی 
برای عدم اجرای آن وجود نداشت. به گزارش واحد رسانه شركت 
نمايش��گاه های بين المللی اس��تان اصفهان محمدكريم شهرزاد در 
دومين همايش و كارگاه علمی مبل اصفهان و درحاش��يه هش��تمين 
نمايش��گاه  تخصصی صنعت مبل و دكوراسيون خانگی با اشاره به 
اين كه امروز كش��ور در مرحله حساسی به نام جهاد اقتصادی قرار 
دارد، بيان داش��ت: دش��من به دنبال هويت زدايی و آس��يب رسانی 
اقتصادی به كشور اس��ت. وی ادامه داد: كشور در عرصه اقتصادی 

آسيب پذير است و بدون تعارف بايد اين موضوع را قبول كرد.
نگران بخش توليد هستيم

 نماينده مردم اصفهان از وضعيت آتی توليد كشور ابراز نگرانی كرد 
و گف��ت: در مرحله اول بايد مردم را تقويت كرد تا مقاومتی وجود 
نداشته باشد. شهرزاد بيان داشت: بنده در خصوص كار زياد دولت 
ش��هادت می دهم و قبول دارم كه دولت در مرحله نخس��ت بهای 
بيش��تری به يارانه های نقدی داده اس��ت اما بايد در مراحل بعد به 

سمت يارانه های توليدی رود.  
وی در پايان صنعت مبل را از صنوف پر ظرفيت كش��ور دانست و 
گف��ت: در زمينه خاقيت های اين هنر-صنع��ت می توان كارهای 
بسياری انجام داد و از آن جا كه اين صنعت كمترين وابستگی را به 
ديگر كشورها دارد، می تواند وسيله ای برای ارتقای اقتصاد كشور 

محسوب شود. 

برگزاری کارگاه آموزشی هاديان 
سياسی در شهرکرد

 زاینده رود 
همزمان با فرارسيدن ٩ دی روز بصيرت و ميثاق امت با واليت 
كارگاه آموزش��ی هاديان سياسی بسيج به همت معاونت سياسی سپاه 

قمر بنی هاشم )ع( در سالن جلسه های سپاه استان برگزار شد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختي��اری، در اين كارگاه كه 
بيش از 120 نفر از هاديان و نخبگان سياسی و مسئوالن سياسی سپاه 
استان چهارمحال وبختياری حضور داشتند مسئول معاونت دانشجويی 
مجتمع آموزش عالی شهيد محاتی قم با تبريک فرارسيدن ٩ دی اين 
حماسه تاريخی را برخواسته از بصيرت، دشمن شناسی، وقت شناسی 
و حضور مجاهدانه ملت ايران در برهه های حساس و تعيين كننده ای 
دانست و گفت:  مجموع اين عوامل باعث شد اين روز تاريخ ساز به 

عنوان نقطه عطفی در معادالت انقاب اسامی ثبت شود.
وی افزود: دشمن هنوز غافل است از اين واقعيت كه جامعه ايران يک 
جامع��ه مذهبی، انقابی معتقد به حضرت امام خمينی )ره(، وفادار به 

واليت فقيه بوده و در اصول خود مستحكم و يكصدا می باشد.
 

مراسم اختتاميه دوره آموزش 
راويان دفاع مقدس در شهرکرد 

 زاینده رود 
همزمان با س��الروز حماس��ه بزرگ مردم ايران اس��امی در ٩ 
دی مراس��م اختتاميه دوره آموزش راويان دفاع مقدس در دانشگاه 
شهركرد برگزار شد.به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، 
جانشين فرماندهی س��پاه قمربنی هاشم )ع( جمع شركت كنندگان 
در دوره آموزش��ی راويان دفاع مقدس گف��ت: دوران دفاع مقدس 
همانند نگينی در تاريخ انقاب اس��امی می درخشد و سند افتخار 

و بالندگی ايران اسامی است.
سرهنگ پاس��دار يزدان جالی بازگويی و بيان خاطرات رزمندگان 
و ش��هدا برای نس��ل جوان جامع��ه را باعث زنده ك��ردن ياد و نام 
شهدا و حماسه آفرينی های رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس 

دانست.
جانشين فرماندهی سپاه قمربنی هاشم )ع( خطاب به راويان شركت 
كننده در اين دوره آموزش��ی گفت: نبايد در انتقال فرهنگ ش��هيد، 
ش��هادت و رش��ادت ها و هدف های ش��هدا و رزمندگان كوتاهی 

كنيم.
وی رس��الت راويان دفاع مقدس را رس��التی زينب��ی عنوان كرد و 
افزود: حضرت زينب كبری )س( با اتمام حادثه عاش��ورا مأموريت 

خود را آغاز كرد و دشمنان اسام را رسوا ساخت.
س��رهنگ جالی ادامه داد: بايد راويان دفاع مقدس حقايق جنگ را 

با لسانی لين  و شيوا به نسل جوان جامعه انتقال دهند.
س��رهنگ پاسدار هيبت اله مجيدی نشر و توسعه فرهنگ و معارف 
دفاع مقدس و انتقال هنرمندانه آن به اقش��ار مختلف جامعه به ويژه 
جوان��ان و نوجوانان را از وظايف رزمندگان اس��ام، فرماندهان و 

راويان فتح دانست.

5038 مأموریت فوریتهای 
پزشکی 

در شهرستان نجف آباد
 زاینده رود 

مركز فوريتهای پزش��كی شهرستان نجف آباد در ٩ ماه گذشته 
 تع��داد 5038 مأموري��ت را در س��طح اين شهرس��تان انج��ام داده 

است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی مرك��ز مديريت ح��وادث و فوريتهای 
پزش��كی اس��تان اصفه��ان دكت��ر س��ليمانی نس��ب سرپرس��ت 
فوريته��ای پزش��كی شهرس��تان نج��ف آباد، ب��ا اعام اي��ن خبر 
گف��ت: در ٩ ماه گذش��ته، از تع��داد 5038 مأموري��ت فوريت های 
مأموريت ه��ای  تع��داد  آب��اد،  نج��ف  شهرس��تان  در  پزش��كی 
 تصادف��ی و غي��ر تصادف��ی به ترتي��ب 2578 و 2٤60 م��ورد بوده 

است. 
وی در ادام��ه ب��ا بي��ان اينك��ه اتاق فرم��ان فوريت های پزش��كی 
اي��ن شهرس��تان، در اي��ن م��دت تع��داد 67 ه��زار تم��اس تلفنی 
 داش��ته ك��ه از اين تع��داد 1٤ هزار تم��اس، مزاحم��ت تلفنی بوده 

است.
اي��ن  تصادف��ی  غي��ر  و  تصادف��ی  ح��وادث  در  اف��زود:   وی 
 شهرستان در ٩ ماه گذشته به ترتيب 31 و 185 نفر جان خود را از دست 

داده اند.
 س��ليمانی نس��ب همچني��ن تصري��ح ك��رد: اي��ن شهرس��تان ب��ا 
 ٤ پاي��گاه اورژانس پيش بيمارس��تانی، ش��امل 3 پايگاه ش��هری و

 1 پاي��گاه ج��اده ای منطقه مهردش��ت و تعداد 2٤ ني��روی امدادی 
 در حال ارائه خدمات فوريت های پزشكی به شهروندان نجف آبادی 

می باشد.

اخبار شهرکردروی میز

بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام 
)ره( ب��رای اجرای اص��ل  ٤٩ قانون اساس��ی با صدور 
اطاعي��ه ای اع��ام كرد: دو مدرس��ه ديگ��ر بركت در 
 اس��تان چهارمحال و بختياری دوازده��م دی ماه افتتاح 

می شود. 
به گزارش ايسنا، در اين اطاعيه آمده است: در راستای 
فرامين اباغی مقام معظم رهبری طرحی با عنوان احداث 
و تجهيز  1000 كاس درس در منطقه های كمتر توسعه 
يافته كشور در س��ال  1387 مورد مطالعه قرار گرفت و 
سرانجام اين طرح در قالب قرارداد با سازمان نوسازی و 
تجهيز مدارس كشور در تيرماه 87 عملياتی شد. بر همين 
اساس برنامه زمان بندی شده احداث  1000 كاس درس 

در قالب مدارس كامل و مورد نياز منطقه های كمتر توسعه 
يافته به مدت  ٤ س��ال طبق قوانين و دس��تورالعمل های 
موج��ود، پس از احداث به آم��وزش و پرورش منطقه 
تحويل خواهد گرديد. اين م��دارس با اعتباری بالغ بر 
 3/200/000/000 ريال با مساحتی حدود  1٤36 متر مربع 
ساخته شده است مدرسه ابتدايی در شهرستان كوهرنگ 
بخش تلورد بازفت روس��تای دزک س��فلی با مساحتی 
حدود  ٩01 مترمربع و مدرس��ه راهنمايی در شهرستان 
كوهرنگ بخش وردبازف روستای فخرآباد صمصام با 
مساحتی حدود  535 مترمربع، توسط مؤسسه بنياد بركت 
وابسته به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( احداث 

گرديده است. 

يكی از رس��الت ها و مأموريت های مهم ش��ركت آب 
و فاضاب روس��تايی و س��امانه های دفع بهداش��تی 
فاضاب در سطح روستاهای استان است اين ماموريت 
نق��ش مؤثر و انكارناپذيری در حفظ محيط زيس��ت، 
 حفظ اكوسيس��تم رودخانه مهم مركزی كش��ور يعنی 
زاينده رود و ارتقای فضای س��بز و همچنين رضايت 
مندی و كاهش هزينه های مش��تركان سامانه فاضاب 

در دفع فاضاب خود را دارا می باشد.
مديرعامل ش��ركت آب و فاضاب روس��تايی استان 
اصفه��ان ب��ا اع��ام اينكه اين پ��روژه اولي��ن نوع از 
تصفيه خانه ه��ای فاض��اب در س��طح روس��تاهای 

اس��تان اس��ت كه جهت دفع بهداشتی س��ه روستای 
 كرچگان، س��عيد آباد و چم نقی از روستاهای حاشيه
رودخان��ه زاينده رود در شهرس��تان لنجان طراحی و 

اجرا شده است.
علی محمدی افزود: در دور اول س��فر رياست محترم 
جمهور و هي��أت وزيران به اس��تان اصفهان اولويت 
ايجاد س��امانه های دفع بهداش��تی فاضاب روستاها 
به روس��تاهای باالدست س��د زاينده رود داده شد كه 
آب اين قسمت از رودخانه به مصرف شرب اصفهان 
بزرگ می رس��د و سه روس��تای ياد شده در باالدست 
آبگير چم آس��مان محل آبگيری آب ش��رب اصفهان 

بزرگ می باش��د كه ايجاد س��امانه های دفع بهداشتی 
 فاض��اب كم��ک بزرگی به س��الم س��ازی رودخانه 

زاينده رود و عدم آلودگی اين رودخانه حياتی دارد.
ايش��ان ب��ا ذكر اي��ن موض��وع ك��ه دفع بهداش��تی 
 فاضاب در روستاهای كوهس��تانی حاشيه رودخانه 
زاينده رود از قبل همراه با سختی و تحمل هزينه برای 
روس��تاييان بود،  با اجرای اين س��امانه جمع آوری و 
تصفيه فاضاب به صورت بهداشتی و علمی صورت 
می گيرد و به حفظ محيط زيست رودخانه زاينده رود 
و آب ش��رب اصفهان بزرگ كه قب��ل از تصفيه خانه 

می باشد كمک شايان می نمايد.

شهرستان

افتتاح دو مدرسه در استان چهارمحال و بختیاری

رئیس دادگستری تیران و کرون:
حقوق شهروندی باید به صورت دقیق 

اجرا شود 

حضور حماسی مردم والیتمدار ایران 
اسالمی استکبار جهانی 

را شکست داد  

راه اندازی اولین مدرسه الکترونیک 
در نوش آباد

ارائه بخشی از دستاوردهای 
پژوهشی واحد مبارکه در نمایشگاه 

پژوهش و فناوری 
 زاینده رود 

به گزارش روابط عمومی دانش��گاه به همت حوزه معاونت پژوهش��ی 
غرفه پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد مباركه و به مناسبت هفته پژوهش 
و فناوری در نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی استان كه در محل نمايشگاه های 
بين المللی اصفهان برپا شد، در معرض ديد عموم قرار گرفت. اين نمايشگاه 
به منظور معرفی قابليت ها و توانايی های پژوهشی دانشگاه ها و مراكز علمی، 
تحقيقاتی، پژوهش��ی برگزار شد كه واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسامی 

از جمله واحد مباركه نيز از اين فرصت استفاده كردند. 

تجدید میثاق دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مبارکه با والیت

 زاینده رود 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی با حض��ور فعال جامعه دانش��گاهی واحد 
مبارك��ه در تجمع پرش��ور مردم شهرس��تان مبارك��ه و اعام انزج��ار از فتنه 
گ��ران، و به دولت ه��ای غربی و به ويژه اس��تكبار جهان��ی )انگليس، آمريكا 
و صهيونيس��م( فهمان��د كه ملت ايران به دولت خود اطمين��ان كامل دارد و از 
همه مهم تر وفادار به واليت فقيه اس��ت. ٩ دی ماه سال 88 يادگار حركت های 
 بس��يجی گونه مردم، مسئوالن و دلس��وزان ايران اسامی عليه فتنه و فتنه گران 

بود.

رئيس دادگس��تری شهرس��تان تيران و كرون گفت: حقوق ش��هروندی و 
عمومی مردم توس��ط ضابطين و قضات بايد به صورت دقيق اجرا ش��ود. 
به گزارش فارس، حس��ين محمدی در جلسه مشترک با روسای پليس های 
تخصصی شهرستان تيران و كرون و قضات دادگستری اين شهرستان اظهار 
داش��ت: قوانين و احكام بايد به صورت دقيق اجرا شود و در تأمين امنيت 
عموم��ی همه بايد تاش كنن��د. وی افزود: حقوق ش��هروندی و عمومی 
مردم توس��ط ضابطين و قضات بايد به طور كامل اجرا شود و نبايد حقوق 
عمومی مردم از بين برود. رئيس دادگس��تری شهرس��تان تيران و كرون با 
اشاره به اهميت و ضرورت پيشگيری از جرم بيان داشت: بررسی جرائم و 
ارائه راهكار برای پيشگيری از جرائم بسيار مهم است و از جمله اقدام هايی 
به شمار می رود كه در راستای كاهش جرم بايد انجام داد كه كارشناسان با 

بررسی جرائم راهكارها را ارائه كنند. 
وی ادام��ه داد: در راس��تای كاه��ش جرائ��م و پيش��گيری از وقوع جرم، 
تعامل س��تاد مردمی پيش��گيری و حفاظت اجتماعی دادگس��تری با پليس 
پيشگيری الزم و ضروری است كه اين دو بايد تعامل های خود را افزايش 
دهن��د و راهكارهايی را برای پيش��گيری ارائه و عمليات��ی كنند. محمدی 
بر انجام تحقيقات و بازجويی ه��ای اوليه تحت تعليمات مقام های قضايی 
تأكي��د ك��رد و گفت: بايد بازجويی ه��ا با حضور قضات دادگس��تری و با 
 دستورات اين مقام ها انجام شود و بازجويی ها بر اساس قوانين و مقررات 

باشد.

 زاینده رود 
مس��ئول بس��يج طاب و روحانيون س��پاه قمر بنی هاشم )ع(گفت: 
حضور حماسی مردم واليتمدار ايران اسامی استكبار جهانی را در رسيدن 
به هدف های ش��وم خود شكست داد.به گزارش بس��يج استان چهارمحال 
و بختي��اری، حجت االس��ام حميد محم��دی در جمع كاركنان پاس��دار، 
وظيفه و خواهران س��پاه استان در حس��ينيه آيت اله بها الدينی )ره( افزود: 
ش��كی نيست كه حرمت ش��كنی روز عاش��ورا پايه و اساس حركت های 
معان��دان، منافق��ان، اس��تكبار جهانی و صهيونيس��ت ها هس��تند كه قصد 
براندازی نظام مقدس جمهوری اس��امی را دارند. وی ادامه داد: اس��تكبار 
جهان��ی و گروه ه��ای منافق از همان اوايل ش��كل گيری انق��اب با بقا و 
دوام جريان انق��اب در تضاد بوده و همواره تاش كرده اند به هر طريقی 
ضربه ه��ای خود را به پيكره نظام جمهوری اس��امی وارد كنند. مس��ئول 
بس��يج طاب و روحانيون س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( با تأكيد بر ضرورت 
برخورد جدی و قاطع نيروهای امنيتی و قضايی با عوامل فتنه تصريح كرد: 
اگر قوه قضائيه موضوع را رس��يدگی كند اين جريانات با سرعت بيشتری 
حقيقت را برای مردم  روش��ن می كند. وی گفت: حضور بی س��ابقه اقشار 
مختلف مردم در تجمعات و راهپيمايی های سراس��ر كشور در اعتراض به 
جريانات روز عاش��ورا ب��ه اين خاطر بود كه بگويند حرمت  ش��كنان مثل 
 كف روی آب هستند نمی توانند نقشی در مقابل اين سيل خروشان داشته 

باشند. 

دبس��تان ش��هيد تقويش��اد نوش آباد، به عنوان اولين مدرس��ه الكترونيک 
 فص��ل ت��ازه ای از آم��وزش را در منطق��ه ش��مال اس��تان اصفه��ان آغاز 

كرد. 
به گزارش ايرنا، از ابتدای دهه هش��تاد، طرح مدارس هوشمند مورد توجه 
مس��ئوالن آموزش و پرورش قرار گرفته و فناوری های جديد برای تعليم 
و تربيي��ت دانش آموزان به كار گرفته ش��ده اس��ت. كاركنان اين دبس��تان 
معتقدن��د كه فناوری اطاعات، محيط را ب��رای دانش آموز فراهم می كند 
 ت��ا او فعاالن��ه و در تعامل با افراد و منابع گوناگون، دانش خود را ش��كل 

دهد. 
مج��ری اين طرح آموزش��ی گفت: در اجرای اين طرح، آموزش به ش��يوه 
نوين و مدرن مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است. سيد جعفر فاطمی، 
افزود: در اين دبس��تان، 3 كاس به سيس��تم ديتا پروژكتور و رايانه و يک 
كاس نيز به تلويزيون آموزش��ی مجهز شده اس��ت. وی اظهار داشت: در 
جهت استفاده از آموزش های مجازی، رايانه های هركاس به اينترنت پر 

سرعت متصل شده است. 
به گفته وی، در جهت تقويت بنيه علمی دانش آموزان و مش��اركت بيشتر 
خانواده ه��ا در ام��ر آموزش، بانک نرم افزار ش��امل 300 لوح فش��رده با 
موضوع معارف اس��امی، كتاب های درس��ی و كمک آموزشی راه اندازی 
ش��ده اس��ت. وی گفت: به جهت اج��رای اين پ��روژه، معلمان هركاس، 
 دوره های مهارت آموزی با محوريت آموزش مجازی و كار با رايانه را فرا 

گرفته اند. 

 زاینده رود 
ارتق��ای محتواي��ی وب س��ايت ش��ركت آب و فاضاب اصفه��ان درجهت 
پاسخگويی بهتر و دقيق تر به مردم شريف و شهيدپرور استان اصفهان در راستای طرح 
هدفمندسازی يارانه ها انجام شد. با شروع طرح هدفمندسازی يارانه ها در بخش آب 
و به لحاظ امكان پاسخگويی به سئواالت مردمی و همكاران شاغل در شركت آب و 
فاضاب استان اصفهان، روابط عمومی آبفای استان اصفهان با همكاری دبير كارگروه 
هدفمندسازی يارانه های شركت اقدام به تهيه مطالب آموزشی، قسمت پاسخگويی 
به سئواالت و ارتقای محتوايی سايت آبفا در هماهنگی بيشتر با طرح هدفمندسازی 
يارانه ها نمود. الزم به توضيح است اين اقدام در پی تأكيد مهندس امينی مديرعامل 
شركت آب و فاضاب استان اصفهان جهت هموارسازی مسير طرح هدفمندسازی 
يارانه ها و استفاده از كليه امكانات و روش های فرهنگی به منظور موفقيت اين طرح، 

در روابط عمومی آبفای استان اصفهان عملياتی شد.

 زاینده رود 
جلسه توجيهی رابطين حراست آبفای استان در اجرای 
طرح هدفمندسازی يارانه ها پنجم ديماه جاری با حضور 
مديرعامل آبفای استان اصفهان و رابطان حراست ادارات 

آبفای شهرستان ها برگزارشد.
در اين نشس��ت مهن��دس امينی رئيس هي��أت مديره 
و مديرعامل ش��ركت آب و فاضاب اس��تان اصفهان 
ضم��ن ارائه توضيحات مبس��وط درخص��وص طرح 
تحول اقتصادی و هدفمند س��ازی يارانه ها در كش��ور 

آن را الزام امروز جامعه اس��امی دانس��ت و اجرای آن 
را منوط به همكاری همه جانبه كليه نيروهای ش��ركت 
آب و فاض��اب اس��تان اصفهان و آگاه��ی و بصيرت 
 كاف��ی رابطين حراس��ت آبف��ا در اج��رای موفق طرح 

دانست.
 مديرعام��ل آبف��ای اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه
موضوع هايی چون توجيه مشتركين درخصوص مديريت 
يارانه دريافتی و نصب اقام كاهنده؛ صرفه جويی همه 
جانبه منطقه ها و ادارات آبفا در مصرف انرژی و استفاده 

آن ها از اقام كاهنده مصرف آب و برق و گاز؛ تفكيک 
انشعابات در منطقه های استان با رعايت ضوابط؛ پيگيری 
و رفع س��ريع حوادث آب به وي��ژه حوادث لوله های 
اصلی؛ جلوگيری از نصب هرگونه انشعاب غيرمجاز و 
برخورد قانونی با آن و توجه به صدور قبوض با دقت؛ 
بر هوشياری و توجه كامل رابطين حراست در انجام اين 
موارد و برخورد با هرگونه رفتار غيراسامی كه موجب 
نارضايتی مردم و خدش��ه در اجرای موفقيت آميز طرح 

هدفمندسازی يارانه می شود تأكيد كرد.

ارتقای محتوايی سايت شرکت آبفای 
استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان:
قبوض آب روستائيان از 15 دی شامل طرح 

هدفمندی می شود

برگزاری جلسه توجيهی رابطين حراست آبفای اصفهان در اجرای هدفمند سازی يارانه ها 

 زاینده رود 
با آغ��از اجرای طرح هدفمند ش��دن يارانه ها 
دبيرخانه س��تاد هدفمند كردن يارانه ها در ش��ركت 
آب و فاض��اب روس��تايی اس��تان چهارمح��ال و 

بختياری تشكيل شد.
رئي��س هيأت مدي��ره و مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضاب روس��تايی استان چهارمحال و بختياری از 
تشكيل دبيرخانه ستاد هدفمند كردن يارانه ها در اين 
ش��ركت خبر داد و افزود: ش��ركت آب و فاضاب 
روس��تايی ب��ا تم��ام توان خ��ود دول��ت را در اين 
 جراحی بزرگ اقتصادی برای رسيدن به هدف های 
مطل��وب ب��ه وي��ژه رش��د اقتص��ادی تا رس��يدن 
 ب��ه نش��انه های ي��ک اقتص��اد س��الم كاری ك��ه با 
هدفمن��د كردن يارانه ها آغاز ش��ده ي��اری خواهد 

كرد.
مهندس قاسمعلی خدابخشی گفت: برای انجام اين 
جراح��ی بزرگ در اقتصاد كش��ور می طلبد كه همه 

قش��رهای مختلف جامعه اصاح الگوی مصرف و 
صرفه جويی را س��رلوحه كارهای خود قرار دهند 
تا منابع كش��ور بيه��وده هدر نرود و اي��ن منابع به 
بخش هايی هدايت ش��وند كه برای رشد اقتصادی 

كشور الزم است.
س��ود  ك��رد  ي��ادآوری  خدابخش��ی  مهن��دس 
اص��اح الگ��وی مص��رف و صرفه جوي��ی عاوه 
ب��ر كمک ب��ه بهب��ود اقتص��اد كش��ور دوب��اره با 
 پرداخ��ت يارانه ه��ای بيش��تر ب��ه جي��ب م��ردم 

بر می گردد.
مديرعامل شركت آبفا روستايی در پايان تأكيد كرد 
روس��تائيان عزيز مس��ائل مرتبط با اين طرح بزرگ 
را از من��وی هدفمند كردن يارانه ها در س��ايت اين 
شركت به آدرس www.abfar-chb.ir می توانند 

پيگيری نمايند.

در چهارمحال و بختیاری:
تشکيل دبيرخانه ستاد هدفمند کردن يارانه ها در شرکت آب و فاضالب روستايی 

در سطح سه روستای حاشیه زاینده رود
بهره برداری از اولين تصفيه خانه فاضالب روستايی

مديرعامل شركت آب و فاضاب روستايی استان اصفهان گفت: قبوض جديد 
آب بهای روستائيان در استان اصفهان از 15 دی شامل طرح هدفمندی يارانه ها 
اينكه قبوض جديد آب  به  اشاره  با  با فارس  می شود. علی محمدی در گفتگو 
شرب روستائيان از 15 دی ماه سال 138٩ به بعد شامل طرح هدفمندی يارانه ها 
قرار می گيرد، اظهار داشت: مشتركان پس از دو ماه اين قبوض را دريافت می كنند. 
وی ادامه داد: صرفه جويی در مصرف آب و ديگر منابع سبب می شود تا مشتركان 
بتوانند از يارانه های پرداختی توسط دولت بيشترين استفاده را داشته باشند. مدير 
عامل شركت آب و فاضاب روستايی استان اصفهان بيان داشت: 85 درصد از 
مشتركان تا 30 متر مكعب آب ماهانه در كل كشور استفاده می كنند. وی تأكيد كرد: 
اين افراد در طرح هدفمند كردن يارانه ها با ادامه روند قبلی خود تنها 800 تومان 

افزايش به ازای هر نفر خواهند داشت. 
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اقتصاد

اليح��ه افزايش س��رمايه بانک هاي دولتي 
كه از س��وي بانک مركزي به مجلس ارائه 
ش��ده بود، چندي��ن ب��ار در صحن علني 
مط��رح و هر ب��ار رد ش��د، در عين حال 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي تائيد مي كند 
در جلس��ه اي ب��ا مديران عام��ل  بانک ها، 

تقوي��ت  ب��راي  جدي��دي  راهكاره��اي 
توان مالي اين بخش  بررس��ي مي  ش��ود. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��رانجام پس از 
سه سال بحث و بررسي، نمايندگان عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس قصد دارند به 
بررسي راهكارهاي جديدي براي افزايش 

توان مالي بانک ها البته با حضور مسئوالن 
بانك��ي بپردازن��د. پيش از اين مس��ئوالن 
بانک مركزي و بانک ها بارها با نمايندگان 
جلسه های مشتركي را براي تصويب اليحه 
افزايش س��رمايه بانک هاي دولتي داشتند 
ولي حاصل اين جلسه ها چيزي نبود جز 

رد اليح��ه از جانب نماني��دگان مجلس. 
مح��ل تامين منابع براي افزايش س��رمايه 
بانک ه��ا از مهم ترين اختافات مجلس و 
بانک ها بوده و البته طبق گفته هاي اعضاي 
كميسيون اقتصادي به همين دليل چندين 
بار اليحه افزايش س��رمايه بانک ها تا مرز 

توافق پيش رف��ت ولي بازهم به تصويب 
نرس��يده اس��ت. بهمني رئي��س كل بانک 
مرك��زي تأكيد مي كند: اگر 50 بار هم اين 
اليحه رد شود بازهم آن را براي تصويب 
ش��دن به مجلس ارائ��ه مي دهيم. وي در 
گفتگوي��ي با ف��ارس از ٤ راه جديد براي 
افزايش س��رمايه بانک ها خبر داده و ابراز 
اميدواري كرده بود اين بار مجلسي ها اين 
اليحه را به تصويب برس��انند. رئيس كل 
بانک مركزي از مجلس خواس��ت در اين 
خصوص ب��ه بانک ها كمک كند تا از اين 
طريق ش��بكه بانكي بتوان��د به بخش هاي 
توليد و صنعت در ش��رايط خاص كنوني 

كمک كند. 
وي پيشنهاد كرد: افزايش سرمايه بانک ها 
مي تواند از محل سود و ماليات پرداختي، 
مطالب��ات دولت بابت اقس��اط حس��اب 
ذخي��ره ارزي از مح��ل حس��اب ذخيره 
ارزي و از مح��ل وجوه اداره ش��ده يا هر 
منابع��ي كه مي تواند تامين كننده س��رمايه 
بانک ها باشد،  صورت گيرد. اين كشاكش 
بين مس��ئوالن ش��بكه بانك��ي و مجلس 
همچنان ادامه دارد چراكه افزايش سرمايه 
بانک هاي دولت��ي يكي از مواردي بود كه 
با وجود حضور در برنامه پنجم توس��عه 
بازهم از س��وي نمايندگان مجلس رد شد 

و به تصويب نرسيد. 
ض��رورت افزایش س��رمایه بانک ها 
همزمان با اجراي هدفمندي یارانه ها

در اي��ن مي��ان عبدالرضا تراب��ي يكي از 

اعضاي كميس��يون اقتص��ادي مجلس به 
فارس گفت: توان مالي بانک ها در شرايط 
فعلي كم ش��ده اس��ت به همي��ن منظور 
هفته آين��ده اعضاي كميس��يون اقتصادي 
جلس��ه اي با مديران بانک ه��اي دولتي و 
خصوصي خواهند داش��ت. وي هدف از 
برگزاري اين جلس��ه را بررسي مشكات 
پيش رو براي توانمندس��ازي ت��وان مالي 

بانک ه��ا عن��وان ك��رد و ادامه 
داد: در اين جلس��ه قرار اس��ت 
راهكارهايي به بانک ها از سوي 
اعضاء كميسيون پيشنهاد شود تا 
مشكات نقدينگي اين بخش ها 

از بين برود. 
اي��ن عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به اينكه بدهي 
دولت به بانک ها بيش از ٤ هزار 
ميليارد دالر اس��ت، افزود:  يكي 
از راه هاي مجلس اين است كه 
از دول��ت بخواهد براي تقويت 
نقدينگي ش��بكه بانك��ي بدهي 
خ��ود را ب��ه بانک ه��ا پرداخت 

كن��د. ترابي تاكيد كرد:  براي اينكه س��ال 
با هدفمندس��ازي  بتوانند  بانک ه��ا  آينده 
يارانه ها همگام باشد، بايد افزايش سرمايه 
آنه��ا صورت گيرد و زمان��ي كه اين مهم 
محقق شد طبق اصطاحات اقتصادي در 
جامعه خلق پول انجام ش��ده اس��ت و در 
اي��ن حالت قدرت بانک ها براي پرداخت 
تسهيات افزايش پيدا مي كند. اين نماينده 

مجلس ادامه داد: در صورتي كه بخواهيم 
بانک ه��ا در زمان اجراي هدفمندس��ازي 
يارانه ه��ا در بخ��ش صنع��ت و تولي��د 
همكاري هاي الزم را انجام دهند، بايد در 
مرحله نخس��ت نيازه��اي مالي و افزايش 
س��رمايه بانک ها مورد توج��ه قرار گيرد. 
وي ب��ا تأكيد بر ضرورت رونق بازار پول 
و س��رمايه در هدفمندي يارانه ها، گفت: 
افزاي��ش  باي��د راهكاره��اي 
س��رمايه بانک ها پيدا و محل 
تأمي��ن مناب��ع آن ب��ه بانک ها 

اعام شود. 
ك��ه  پول هاي��ي  از  بخش��ي 
بانک ه��ا ن��زد بان��ک مركزي 
دارند بايد در اختيار اين بانک 
قرار گي��رد به همي��ن منظور 
داده اند  پيش��نهاد  نماين��دگان 
كه 2 ال��ي 3 درصد اين منابع 
به منظور افزايش سرمايه نزد 
بانک ها باقي بماند. اين عضو 
كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
اظهار داشت: وصول مطالبات 
نيز از راهكارهايي است كه براي افزايش 
سرمايه بانک ها پيش��نهاد شده است. وي 
درباره محل هاي پيشنهادي بانک مركزي 
ب��راي تحق��ق افزاي��ش س��رمايه، گفت: 
ف��روش اماک م��ازاد بانک ه��ا از جمله 
راهكارهاي افزايش سرمايه بانک ها است 
 كه از س��وي مجلس به بانک ها ارائه شده 

است.

بررسي راهکارهاي جدید افزایش سرمایه بانك ها در مجلس

مع��اون وزير نفت گف��ت: 800 ميليون دالر 
براي احداث پااليش��گاه خليج فارس هزينه 
ش��ده اس��ت و قصد داري��م ف��از اول اين 
پااليشگاه را تا دوسال ديگر به بهره برداري 

برسانيم. 
عليرض��ا ضيغم��ي در گفتگ��و با ف��ارس با 
 اشاره به آخرين وضعيت ساخت پااليشگاه 
خلي��ج فارس گف��ت: مش��كات مالي اين 
پااليش��گاه از طريق فاينانس حل شده است 
و شركت نيكو و وزارت نفت مشكات آن 

را حل كرده اند.  
 وي ادام��ه داد: در گذش��ته تنه��ا اين پروژه
35 درص��د پيش��رفت كاري داش��ت اما از 
اكنون به بعد اين پروژه در حال ش��تابگيري 

است زيرا ديگر مش��كلي براي تامين منابع 
مالي ندارد. مديرعامل ش��ركت ملي پااليش 
 و پخ��ش ف��رآورده ه��اي نفت��ي تصري��ح 
كرد: اخيراً ح��دود 800 ميليون دالر به اين 
پروژه اختصاص داده ش��ده اس��ت و سال 
گذش��ته نيز در حدود 500 ميليون دالر اين 
پروژه تامين مالي ش��ده اس��ت.  ضيغمي با 
اش��اره به اينكه پااليشگاه خليج فارس به 3 
فاز تقسيم شده اس��ت تصريح كرد: در فاز 
اول قصد داريم 120 هزار بش��كه ميعانات 
گازي را كه تا دو سال آينده به بهره برداري 
مي رس��د توليد كنيم و با اح��داث اين فاز 
قادري��م روزانه 12 ميليون ليت��ر بنزين و 5 

ميليون ليتر گازوئيل را به توليد برسانيم.

عضو كميس��يون ان��رژي مجلس گفت:  بعد 
از بررس��ي و تصويب نهاي��ي برنامه پنجم، 
ط��رح جام��ع نف��ت و گاز كه ه��م اكنون 
مش��غول بررس��ي جزئيات آن در كار گروه 
ويژه هس��تيم براي تصويب به صحن علني 

مجلس مي رود. 
س��يد علي اديان��ي در گفتگو با ف��ارس، با 
اشاره به آخرين وضعيت طرح جامع نفت و 
گاز و اساسنامه شركت ملي نفت گفت: در 
حال حاضر كارگروه ويژه تدوين اساسنامه 
ش��ركت ملي نفت مشغول بررسي جزئيات 

طرح جامع نفت و گاز است. 
وي ادام��ه داد:  بع��د از بررس��ي و تصويب 
نهايي برنامه پنجم كه از اولويت هاي كاري 
مجلس شوراي اس��امي است، قصد داريم 
ط��رح جامع نف��ت و گاز را به صحن علني 

مجلس براي رأي گيري ببريم.
ان��رژي مجل��س  اي��ن عض��و كميس��يون 
خاطرنشان كرد: هنوز هيچ تاريخ مشخصي 
ب��راي انجام اي��ن كار در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت، اما بع��د از تصويب قان��ون نفت و 
گاز و قانون جامع وزارت نفت، اساس��نامه 

ش��ركت ملي نفت به مجلس ارائه مي شود. 
به گ��زارش فارس، اليح��ه برنامه پنجم كه 
پيش از اين در مجلس بررس��ي و تصويب 
ش��ده بود، به ش��وراي نگهبان رفت كه پس 
از بررس��ي در ش��وراي نگهبان در صورت 
ايراد قانوني يا ش��رعي ب��ه مصوبه مجلس، 
برنامه پنجم بايد مجدد در مجلس بررسي و 
 ايرادهای وارده رفع گردد تا تبديل به قانون 

شود.

 معاون وزیر نفت:
حل مشکل مالي پاالیشگاه خلیج فارس 

با تزریق 800 میلیون دالر 

عضو کمیسیون انرژي مجلس خبر داد:
بررسي طرح جامع نفت  و گاز در صحن علني 

پس از تصویب نهایي برنامه پنجم

نقطه

تحدید حدود اختصاصي
10/130 ش��ماره: 12285 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين معروف 1٤ قفيزي معروف 
1٤ كيله شماره پاک 25٩ فرعي از 76 اصلي واقع در ريسه جزء بخش ٩ حوزه ثبتي شهرستان 
نطنز بنام آقاي احمد رئيس��ي راد و غيره در جريان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده،  تحديد حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 8٩/11/28 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار ميگردد 
كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين 
و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز 

پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 10/12/138٩
م الف/ 5٩7                                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
10/161 ش��ماره:  7358 به موجب رأي شماره 80٤-83/10/2 هيئت حل اختاف موضوع مواد 
1 و 2 و 3 ماده 1٤7 و 1٤8 قانون ثبت ششدانگ يک باب خانه به شماره ٤٤28 فرعي واقع در 
ده ازان كوي پايين شماره 35 اصلي مجزا شده از شماره 3٩50 فرعي از اصلي مرقوم به مساحت 
٤٤8/10 متر مربع بالمناصفه مشاعا به مالكيت آقاي براتعلي صالحان فرزند حسينعلي و خانم رقيه 
ابراهيمي فرزند ميرزا مستقر در جريان ثبت مي باشد و عمليات تحديد حدود ملک مرقوم تاكنون 
به عمل نيامده است لذا برابر تقاضاي نامبردگان به استناد تبصره هاي ٤ و 5 ماده 2 قانون مزبور 
عمليات تحديد حدود قلعه مفروزي فوق الذكر در ساعت ٩ صبح روز يكشنبه مورخ 8٩/11/3 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان 
اماک اخطار مي گردد و چنانچه حقي براي خود قائل مي باشند مستنداً برابر تبصره 2 ماده 16 و 
20 قانون ثبت مصوب 1373/3/25 مجلس شوراي اسامي بايستي ظرف مدت 30 روز از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد معترض دادخواست واخواهي خود را به ثبت محل تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و پس از همان تاريخ در مهلت مقرر و به مدت يک ماه دادخواست ديگري به مراجع 
ذي صاح قضايي تقديم و رسيد اخذ و به اين اداره ارائه نمايد در غير اين صورت عمليات ثبتي 

و تحديدي برابر مقررات ادامه خواهد يافت. 
تاريخ انتشار:  10/12/138٩

نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ميمه 

تحدید حدود اختصاصي
10/18٤ ش��ماره:  10723 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه باغ مشهور تل پل شماره پاک 
17٩3 فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام علي اصغر 
توكلي طامه در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم رعايت حد فاصل در آگهي قبلي بايستي تجديد 
گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پاک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 8٩/11/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين 
آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک اخطار ميگردد كه در ساعت و روز مقرر در 
اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د. تاريخ 

انتشار: 10/12/8٩
م الف/ 535                                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

ابالغ اجرائيه
10/185 ش��ماره: 12508 تاريخ: 138٩/10/8، كاس��ه: 57-717/8٩ بدين وس��يله به ش��ما 1- 
حميدرضا خالقي طرقي فرزند مرحوم لطف اله و 2- وراث مرحوم لطف اله خالقي طرقي بدين 
شرح آقايان حميدرضا و داود و خانم ها زينت- حشمت- سمانه- همگي خالقي طرقي )فرزندان( 
كه برابر گزارش مورخ 138٩/0٩/15 مأمور اباغ و اجرا پاسگاه انتظامي طرقرود در آدرس مندرج 
در اوراق اجرائي كاسه فوق مورد شناسايي قرار نگرفتيد اباغ مي گردد به موجب قرارداد شماره 
1060 مورخ 1385/12/21 كه منجر به صدور اجرائيه گرديده است بين شما و بانک ملي شعبه 
نطنز به آدرس شهرستان نطنز- ميدان امام خميني مبلغ 111/865/700 ريال بابت اصل و سود و 
مبلغ 2٤/326/٤00 ريال بابت جريمه تأخير تا تاريخ 138٩/10/06 كه روزانه از تاريخ ياد ش��ده 
مبلغ ٩5/000 ريال به عنوان جريمه ديركرد به بدهي شما اضافه مي شود بدهكار مي باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت بدهي مربوط قرارداد ياد شده بستانكار درخواست صدور اجرائيه را نموده لذا طبق 
ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به شما اباغ مي گردد كه از تاريخ انتشار 
اين آگهي كه تاريخ اباغ اجرائيه محسوب مي شود و فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام در غير 

اين صورت بدون نشر آگهي مجدد عمليات اجرائي عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 60٤                                                      شادمان- كفيل ثبت اسناد اماک نطنز

احضار
10/1٩0 در پرونده كاس��ه 880630 شعبه 5 بازپرس��ي دادسراي عمومي و انقاب شهرستان 
اصفهان آقاي حس��ن ش��هرت: ش��جاعت فرزند: رضا ش��كايتي عليه آقاي احمدرضا شهرت: 
خس��روي داير بر كاهبرداري و جعل مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع 
گرديد. نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهي 
ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعام نشاني كامل خود جهت پاسخگوئي 
به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 13535                          دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

احضار
10/1٩1 چون آقاي ايمان و امير زائري فرزند رضا شكايتي عليه آقاي علي لطفي مبني بر ايراد 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كاسه 8٩111٩7 ک 108 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 8٩/12/10 ساعت ٩ صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1353٤                                        دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/1٩2 آگه��ي اباغ اجرائيه پرونده كاس��ه: 2/8٤2-362 بدينوس��يله به عليرضا مطيعي مهر 
س��اكن خيابان مش��تاق دوم كوچه شهيد عليخاني پاک 2 طبقه سوم و عبدالرسول مطيعي مهر 
ساكن خيابان آتشگاه خيابان بهشت كوي دوستان پاک 81 بدهكاران پرونده كه برابر گزارش 
مأمور مربوطه نش��اني فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديده اباغ مي گردد كه برابر س��ند رهني 
ش��ماره 67865-88/3/20 تنظيمي در دفترخانه ش��ماره 60 اصفهان،  بستانكار صندوق قرض 
الحس��نه حضرت مهدي مب��ادرت به صدور اجرائيه كاس��ه فوق را نموده ك��ه برابر آن مبلغ 
1/200/000/000 ري��ال اصل طلب ريال بدهكار مي باش��يد، لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي 
مفاد اسناد رسمي مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطاع شما 
درج و منتش��ر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه اباغ ش��ده محسوب مي گردد چنانچه ظرف 
مدت مقرر در ماده 3٤ اصاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 3٤ مكرر آن نس��بت 
به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بس��تانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه 
و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نس��بت 
به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش��د و جز آگهي مزايده آگهي ديگري 

منتشر نخواهد شد.
م الف/ 13506                                 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

احضار
10/1٩3 چون آقاي رس��ول زارعي فرزند حس��ين ش��كايتي عليه آقاي امير نوربخش مبني بر 
مزاحم��ت تلفن��ي و تخريب عمدي مطرح نم��وده كه پرونده آن به كاس��ه 8٩0٩٤5 ک 121 
اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 138٩/12/11 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر 
ب��ه اينك��ه متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري 
مرات��ب ي��ک نوب��ت در يك��ي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از مته��م مذك��ور دعوت بعم��ل مي آيد جهت رس��يدگي در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت ع��دم حض��ور احضاريه اباغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخ��اذ خواهد

 نمود. 
م الف/ 13٤77                                        دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/1٩٤ چون آقاي هادي حق شناس فرزند محمود شكايتي عليه آقاي منصور اميران )اميريان( 
مبني بر مشاركت در ضرب و جرح با قمه و قداره و مزاحمت و قدرت نمايي مطرح نموده كه 
پرونده آن به كاسه 8٩0٤0٤ ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 12/11/138٩ 
ساعت ٩ صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 13٤78                                        دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/1٩5 شماره دادنامه: 8٩0٩٩7035٤701236، شماره پرونده: 860٩٩80358500056، شماره 
بايگاني ش��عبه: 880٩15، شاكي: آقاي حسين ثمري با وكالت آقاي محسن محمدي به نشاني 
شيخ صدوق جنوبي روبروي بيمارستان سميه دفتر وكالت، متهمين: 1- آقاي بهروز نوربلچي به 
نشاني خ جي ک نهرعلي قلي آقا پ 26، 2- آقاي رسول اميني به نشاني خ مير ک ارگ پ 7، 
3- آقاي خسرو فوالدي نژاد به نشاني مجهول المكان، اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا 
سوءاستفاده و تقلب از امتيازات، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعام و بشرح زير مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهمين 1- رس��ول اميني فرزند رضا 2- بهروز نوربلچي فرزند جمعه نور 
3- خسرو فوالدي نژاد فرزند حميد نور فعًا مجهول المكان داير بر مشاركت در تحصيل مال 
نامشروع موضوع كيفرخواست دادسراي عمومي و انقاب اصفهان دادگاه از توجه به شكايت 
آقاي حس��ين ثمري با وكالت آقاي محس��ن محمدي گزارش و تحقيقات حفاظت اطاعات 
دادگس��تري و تحقيقات بازپرس محترم دادس��را و اقارير ضمني متهمين رديف اول و دوم در 
دادس��را و فراري بودن متهم رديف س��وم و عدم حضور و دفاع از ناحيه متهمين در جلس��ه 
رس��يدگي اتهام انتس��ابي را محرز و مسلم مي داند مس��تنداً به ماده 2 از قانون تشديد مجازات 
مرتكبين اختاس ارتش��اء و كاهبرداري هر يک از متهمين مذكور را به تحمل يكسال حبس 
تعزيري و متهم رديف اول را به رد مبلغ 260/000/000 ريال و متهم رديف دوم را به رد مبلغ 
٤0/000/000 ريال و متهم رديف سوم را به رد مبلغ 60/000/000 ريال در حق شاكي خصوصي 
محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز پس از اباغ واقعي قابل واخواهي در 
اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان است.
م الف/ 13٤80                          مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

مزایده
10/1٩6 اجراي احكام مدني شعبه 12 دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي 
در خصوص پرونده اجرايي 8٩01٤5/ح 12 له آقاي علي رضا عشق علي و عليه آقاي اسماعيل 
نادري به نشاني اصفهان خيابان زينبيه كوي هشت متري الله كوي حميد درب اول سمت راست 
درب سبز رنگ مبني بر مطالبه مبلغ 62/225/23٤ ريال بابت اصل خواسته و 1/٩2٤/200 ريال 
بابت هزينه هاي دادرسي و اجرائي و مبلغ 2/850/000 ريال بابت حق االجراي دولتي در روز سه 
شنبه مورخ 8٩/10/28 از ساعت ٩ تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 31٩ طبقه سوم دادگستري 
شهيد نيكبخت( جهت فروش اقام ذيل كه توسط كارشناس رسمي دادگستري جمعا به مبلغ 
 60/300/000 ريال ارزيابي گرديده و نظريه وي مصون از تعرض طرفين واقع گرديده، برگزار نمايد 
لذا طالبين خريد 5 روز قبل از جلس��ه مزايده مي توانند به نشاني اتوبان فرودگاه شهرک جلوان 
نزد حافظ اموال پاركينگ غدير مراجعه و از آن بازديد و با توديع نقدي 10 درصد قيمت پايه در 

جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.
ليست اموال موضوع مزايده

1- يكدس��تگاه وانت ش��ورلت آمريكايي قرمزرنگ به شماره انتظامي 781 ب 35- ايران 81 با 
باربند پروفيلي آهني و شيش��ه جلو شكسته و تودوزي فرسوده كه بدنه آن نياز به صافكاري و 
نقاش��ي دارد به قيمت پانزده ميليون ريال. 2- يكدستگاه خاطه بتن ريزي نصب شده بر روي 
شاسي به قيمت چهل و سه ميليون ريال. 3- يک عدد گاري فلزي كه يک عدد مخزن پاستيكي 
بر روي آن نصب مي باش��د با دو عدد پاستيک صاف و فرسوده به قيمت دويست هزار ريال. 
٤- تعداد سه عدد فرقون مستعمل قابل استفاده به قيمت ششصد هزار ريال. 5- تعداد ده عدد 
تخته فلزي مخصوص بنايي و بتن ريزي جمعاً به مبلغ هشتصد هزار ريال. 6- تعداد پنج عدد 
تخته چوبي مخصوص بنايي و بتن ريزي جمعاً به مبلغ پانصد هزار ريال. 7- تعداد س��ه عدد 
تيرچه چوبي سه متري مخصوص بتن ريزي جمعا به مبلغ پنجاه هزار ريال. 8- تعداد چهار عدد 

بيل دستي مستعمل قابل استفاده جمعاً به مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال.
م الف/ 13٤7٩           دادخواه- مدير اجراي احكام شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
10/1٩٩ چون خانم فاطمه السادات رزم آئين شكايتي عليه آقاي اميد عدالت نيا فرزند عليرضا 
مبني بر ترک نفقه مطرح نموده كه پرونده آن به كاسه 8٩1183 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
ب��راي روز 8٩/12/8 س��اعت ٩ صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د 
لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يک نوب��ت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 13376                                        دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/201 ش��ماره دادنامه: 8٩0٩٩703535013٩3، ش��ماره پرونده: 8٩0٩٩8036٤700802، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 8٩0703، شكات: 1. آقاي اميرحس��ين عمادي به نشاني خ الله، ک 
ق��دس، ک ش خدام��ي، فرعي توانا، پ 6، 2. آقاي حامد كيواني پور به نش��اني اصفهان، خ 
برازنده، ک الهيه، ک بلوار بهش��ت، ک فرش��ته، فرعي ي��ک پ 71، 3. آقاي علي مرادي به 
نش��اني خ سروش، خ مصلي، ک اس��امي، بن بست ش عباسعلي صغيرا، پ 15٩، متهمين: 
1. آق��اي باب��ک پورجديد )نوش مهر(، 2. آقاي خليل )حس��ين( طريقت همگي به نش��اني 
مجهول المكان، 3. آقاي بهنام عمويي به نش��اني دروازه ش��يراز، كوي بهار، بلوک 20، جنب 
راه پل��ه، طبق��ه ٤، ٤. آقاي كمال عمويي به نش��اني خ نش��اط، ک بيت الحس��ين )ع(،  تكيه 
گلبن��دان، پ 2، اتهام: ش��ركت در اي��راد ضرب و جرح عمدي با چاقو، گردش��كار: دادگاه 
 با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعام و بش��رح ذيل مب��ادرت بصدور رأي

 مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام متهمي��ن: 1- بابک پور جديد )نوش مه��ر( 2- خليل طريقت )متواري 
و مجه��ول الم��كان( 3- بهنام عمويي و ٤- كمال عمويي داير بر ش��ركت در ايراد ضرب و 
جرح بدني عمدي با چاقو نس��بت به علي مرادي- حامد كيوان پور و اميرحسين عمادي، از 
توجه به مفاد كيفرخواست هاي صادره از دادسراي عمومي و انقاب اصفهان و با عنايت به 
گزارش اوليه تنظيمي از ناحيه مرجع انتظامي )كانتري يازده اصفهان( و اظهارات ش��هود و 
مطلعين امر و اعام ش��كايت ش��اكيان مصدوم و گواهي هاي طول درمان ارائه شده از سوي 
آنان و اينكه متهمين رديف س��وم و چهارم در نزد داديار محترم دادس��را دفاعيات موجهي 
ارائه و ابراز ننموده و كليه متهمين عليرغم اباغ قانوني وقت رس��يدگي )كه جهت متهمين 
رديف اول و دوم در روزنامه زاينده رود به شماره 386-8٩/8/12 آگهي احضار منتشر شده 
اس��ت( در جلس��ه مورخه 8٩/٩/20 اين دادگاه حضور نيافته و اليحه اي نيز در دفاع از خود 
تقديم ننموده اند لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق به متهمين موصوف محرز و مس��لم ميباش��د 
دادگاه مس��تنداً به م��واد ٤2، 2٩٤، 367، ٤80 و ٤81 و تبصره م��اده 61٤ از قانون مجازات 
اسامي هر يک از متهمين ياد شده را از حيث جنبه عمومي بزه ارتكابي به تحمل شش ماه 
حبس تعزيري با محاس��به و كس��ر ايام بازداشت قبلي جهت متهمين بهنام و كمال عمويي و 
 از حي��ث جنب��ه خصوصي آن كليه متهمين را بعلت ش��ركت در ايراد ضرب و جرح عمدي 
نس��بت به ش��كات اوالً- نس��بت به حامد كيواني پور منجر به ايجاد بريدگي متاحمه ران 
راس��ت وي مش��تركًا به تأديه يک و نيم درصد از ديه كامل و منجر به ايجاد بريدگي داميه 
ران چپ وي مش��تركًا به تأديه يک درصد از ديه كامل و منجر به ايجاد پارگي ناكامل رباط 
نامتقاطع زانوي راست وي و پارگي ناكامل رباط عضله چهار سر راني وي و پارگي ناكامل 
عضله چهار سر راني و صدمه به بافت نرم ران متعاقب عمل جراحي مشتركًا به تأديه جمعًا 
8/5 درصد از ديه كامل به عنوان ارش در حق آن مصدوم و نس��بت به اميرحس��ين عمادي 
منجر به ايجاد بريدگي س��محاق كف دس��ت چپ وي مش��تركًا به تأديه دو درصد از ديه 
كامل و منجر به ايجاد بريدگي حارصه بند مياني انگش��ت چهارم دس��ت چپ وي مش��تركًا 
به تأديه يک س��ي ام درصد از ديه كامل و منجر به ايجاد بريدگي داميه بند انتهايي انگش��ت 
دوم دست چپ وي مشتركًا به تأديه دو سي ام درصد از ديه كامل و منجر به ايجاد بريدگي 

 

تان��دون خم كننده انگش��ت س��وم و عص��ب زند اس��فل )1 و 5( وي مش��تركًا ب��ه تأديه 
جمع��ًا دو درص��د از دي��ه كامل ب��ه عن��وان ارش در حق آن مص��دوم محك��وم مي نمايد. 
ضمن��ًا نظ��ر ب��ه اينكه ش��اكي علي م��رادي در پرون��ده حاضر فاق��د گواهي ط��ول درمان 
ميباش��د ل��ذا محكومي��ت متهمي��ن بپرداخ��ت دي��ه و ارش در ح��ق وي منتف��ي اس��ت. 
 رأي ص��ادره غياب��ي و ظ��رف ده روز از تاري��خ اب��اغ قاب��ل واخواهي در همي��ن دادگاه 

است.
م الف/ 1337٩                    كليشادي- رئيس شعبه 10٩ دادگاه عمومي جزائي اصفهان

حصر وراثت
10/207 خان��م آلين��وش بوق��ر احمدآب��ادي داراي شناس��نامه ش��ماراه 1123 ب��ه ش��رح 
دادخواس��ت به كاس��ه 8٩-٤26٩ ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت 
نم��وده و چني��ن توضي��ح داده كه ش��ادروان ورش بوق��ر احمدآبادي بشناس��نامه 236 در 
تاري��خ 8٩/٩/23 اقامت��گاه دائم��ي خود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حين الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به دو فرزند و همس��ر به اس��امي زير: 1- آرموند بوق��ر ش ش 1٤3 فرزند 
مرح��وم، 2- آلين��وش بوقر احمدآب��ادي 1123 فرزند مرحوم، 3- خان��م آراكس ماركاريان 
كنارك��ي ش ش 20 همس��ر مرحوم. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور 
را در ي��ک نوب��ت آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنام��ه از متوفي نزد 
 او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.
م الف/ 13603                                 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه آزادس��ازي قيمت حامل هاي انرژي 
ممكن اس��ت در يک مقطع كوتاه افزايش 
تورم را به همراه داش��ته باش��د، تصريح 
كرد: اگر مشكلي در زمينه افزايش نرخ ها 
پيش آيد، با دس��تور رئيس جمهور يارانه 
دو ماه بعد به حس��اب مردم واريز خواهد 
ش��د. عبدالرضا ترابي در گفتگو با فارس 
تمهيده��ای در نظر گرفته ش��ده پيش از 
اج��راي قان��ون هدفمندي يارانه ه��ا را از 
مهمتري��ن نكاتي برش��مرد ك��ه موجب 
 اجراي صحيح قانون ش��ده است و اظهار 
داش��ت: مجلس و دول��ت همكاري هاي 
 خوب��ي را براي اج��راي قانون هدفمندي 
ياران��ه ها انج��ام دادند و س��خنان رئيس 
جمهور در تلويزيون تأثير زيادي در اجراي 

بهتر اي��ن قانون داش��ت.  وي افزود: اين 
نماينده مجلس، با بيان اينكه آزادس��ازي 
يكب��اره قيمت حامل ه��اي انرژي ممكن 
اس��ت در يک مقطع كوت��اه افزايش تورم 
را به همراه داشته باشد، تصريح كرد: ولي 
هم اكنون با توجه به گزارش هاي حاصله 
25 هزار بازرس��ي از بازار و مراكز فروش 
مايحتاج مردم رس��يده ك��ه بيانگر كنترل 
قيمت ها توسط دولت است. ترابي اضافه 
كرد: با توجه به رايزني هاي دولت و مجلس 
با بخش خصوصي، به طور قطع اين طرح 
نتيجه های مثبتي را به همراه خواهد داشت. 
قيمت هاي حامل هاي انرژي حتي كمتر از 
قيم��ت آب بود و با آزادس��ازي قيمت ها 
واقعي تر شد. اين عضو كميسيون اقتصادي 
در ادامه گفت: ارزاني انرژي موجب قاچاق 

منابع ملي به ساير كشورها شده بود، ولي 
به طور حتم واقعي سازي قيمت ها موجب 
جلوگيري از اين قاچاق خواهد شد. وي 
صرف��ه جويي م��ردم را در زم��ان اجراي 
قان��ون هدفمن��دي يارانه ه��ا را از ديگر 
 اثرهای اجراي قانون مذكور عنوان و اضافه 
كرد: هم اكنون در كشورهاي پيشرفته مردم 
در استفاده از حامل هاي انرژي صرفه جويي 
مي كنند و مردم ايران نيز بايد براي رش��د 
و توسعه كشور اين رويه را پيش بگيرند. 
اين نماين��ده مجلس با بيان اينكه رش��د 
اقتصادي نيازمند تأمين زيرس��اخت هاي 
الزم است، افزود: بايد ناوگان حمل  و نقل 
در كشور به ويژه شهرهاي بزرگ گسترش 
 يابد تا مردم مش��كلي در اين زمينه نداشته 

باشند. 

پیش��نهاد مجلس ب��راي تعیین نرخ 
سود سال آینده 

تراب��ي در ادام��ه اي��ن گفتگ��و در م��ورد 
چگونگي تعيين نرخ هاي سود بانكي براي 
س��ال آينده در راس��تاي اجراي بهتر قانون 
هدفمندي يارانه ه��ا، تصريح كرد: آنچه در 
مجلس براي سود تس��هيات بخش هاي 
كش��اورزي و صنعتي به تصويب رس��يده 
 مع��ادل 12 درص��د و بخش ه��اي تجاري
1٤ درصد است. اين عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس اضافه كرد:  بانک هاي خصوصي هم 
بايد در اين زمينه بيشتر همكاري كنند. وي 
تأكيد كرد:  دولت بايد حمايت از پروژه هاي 
عمراني را از س��هم درآمد هدفمندي كه در 
اختيار خود اس��ت، انجام دهد تا با اين امر 

مشكل های اين پروژه ها برطرف شود. 

براي اینکه 
سال آینده 

بانک ها بتوانند 
با هدفمندسازي 
یارانه ها همگام 

باشد، باید 
افزایش سرمایه 

آنها صورت 
گیرد

ارزیابي کارشناسان از اجراي 
هدفمندي یارانه ها

يارانه مرحله دوم 
در صورت افزايش 
نرخ ها به حساب 
خانوار واريز 
مي شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 2 January 2011

در روزهايی كه بسياری از كارشناسان ميراث فرهنگی فغان خروج برخی 
آثار ثبتی از فهرس��ت ميراث ملی س��ر می دهند، چرا ك��ه آن را عاملی بر 
تخري��ب آث��ار می پندارند؛ برخ��ی ديگر از ميراث تاريخی اين كش��ور با 
وجود حضور در فهرس��ت ميراث ملی، بدون هيچ مانعی تخريب شده و 
جای خود را به برج  و پاس��اژ می دهند. خانه تاريخی زند نوابی در ميدان 

فلسطين و به شماره ثبتی 1636٩ از اين دسته آثار است.  
خانه زند نوابی 

خان��ه زند نوابی در فهرس��ت مي��راث ملی نيز به ثبت رس��يده و درحال 
حاضر توس��ط مالک ش��خصی اش درحال تخريب اس��ت. اين بنا متعلق 
 ب��ه دوره پهل��وی و در گذش��ته محل زندگ��ی خانواده زن��د نوابی بوده
اس��ت. به گزارش ميراث فرهنگی، كم نيستند خانه هايی چون خانه زند 
نوابی كه توسط ورثه سهم خواهی شده و به تيغ لودر بلندمرتبه سازان سپرده 
می شود. خانه زند نوابی هم نمونه ای از اين خانه هاست كه با وجود ثبت در 
 فهرست ميراث فرهنگی كشور، قرار است بر ويرانه اش برجی بلند قامت رشد 

كند.  
خانه زند نوابی كه بخش��ی هر چند كوچک از خاطره تهران قديم معاصر 
را در ي��اد دارد، اين روزها حال و روز خوبی ندارد، طوری كه ديگر هيچ 

كس نه تنها به آنها توجهی نمی كند بلكه حتی آنها را نمی شناسد. 
خانه زند نوابی در ضلع ش��مال ش��رقی ميدان واقع اس��ت اما وقتی كه از 
مغازه دارهای اطراف كه ساليان درازی در اطراف اين بنا زندگی می كنند 
از خانه زند نوابی سئوال پرسيده می شود می گويند كه ما نمی شناسيم.

سرنوش��تی نافرجام كه امروز گريبان بيش��تر خانه های تاريخی را گرفته 
است. 

خانه هايی كه با نبود صاحبان اصلی به س��رعت نابود می ش��وند. چرا كه 
هيچ نهاد و ارگانی وجود ندارد تا از تاريخ و معماری و جايگاه اين خانه ها 
دفاع كند. در حال حاضر از اين بنا جزء س��قف و ديواره ها چيزی باقی 
نمانده اس��ت. در ها، پنجره ها و چارچوب ها به طور كامل توسط مالک 
خارج ش��ده و در گوشه شرقی حيات انباشته شده است. بخش درونی و 
تزئينات به كار رفته در بنا كه ش��امل گچبری های س��قف و طاقچه های 

مزين به گچبری رنگی است به طور كامل تخريب شده است.  
هنگامی كه از مالک علت تخريب خانه ای كه به ثبت ملی رسيده را جويا 
شديم ، وی گفت: ساختمانی كه تيرآهن دارد كه تاريخی نيست. سازمان 
مي��راث فرهنگ��ی فرق بين تيرآهن، بتن و تير چوب��ی را نمی داند چطور 

می تواند جلوی تخريب را بگيرد. 
با اينكه خانه تاريخی زند نوابی قابليت تغيير كاربری به گالری و نمايشگاه 
 را دارد در حال حاضر قرار اس��ت با خاک يكس��ان ش��ده و ديگر فرقی 
نم��ی كن��د چه چيزی جايش را پر كند.  خانه زند نوابی كه در منطقه 6 و 
ضلع ش��مال شرقی ميدان فلسطين واقع ش��ده متعلق به دوره پهلوی دوم 

بوده و بين سال های 132٤-1320 ساخته شده است. 
از آنجايی كه اين بنا در مجموع حدود 700 متر مربع وسعت دارد و بيشتر 
مصالح آن از آجر و بدنه داخلی سنگی و با گچ اندود شده است، درحال 
حاضر از آن تنها سقف و ديواره باقی مانده است. مالكيت بنای زند نوابی 
ش��خصی و خصوصی بوده كه از ولی نواب صف��وی ابتدا به خواهران و 
سپس به برادر ايشان محمد زند نوابی و بعد از فوت آن به همسر و دختر 
محم��د زند نوابی تعلق پي��دا كرد. درحال حاضر نيز يک بلندمرتبه س��از 
مالكيت آن را به عهده دارد و مدعی اس��ت از ديوان عدالت اداری رأی و 

جواز تخريب را گرفته است. 
حکایت تکراری خانه های تاریخی که برج می شوند

كوچه مان چراغانی ش��ده، برای اولين بار است كه دوربين های تلويزيونی 
ب��ه محله ما می آيند. با يک نگاه كوچک می توان تعداد بی ش��ماری س��ر 
 را ش��مرد ك��ه از الی پنجره های دولنگه چوبی به كوچه خش��تی س��رک 

می كشند. 
امروز روز ديگری است. مهندس غريبه ای می گويد خانه بی بی قرار است 
ب��ه ثبت ميراث ملی درآيد. از الب��ه الی حرف های مهندس غريبه می توان 
فهميد كه خانه نيمه مخروبه فعلی بی بی در س��ال های نه چندان دور رونق 
خاصی داش��ته است و چه بسيار آدم هايی كه در آن رفت و آمد داشته اند، 
دول��ت نيز با ثبت ملی قص��د دارد خانه بی بی را تح��ت حمايت مالی و 
كارشناس��ی خود قرار داده تا به واس��طه آن بخش مهم��ی از تاريخ ايران 

زمين حفظ ش��ود. امروز چندين س��ال از آن اتفاق مهم می گذرد و خانه 
همسايه های بی بی يا تبديل به پاساژ شده يا انبار متروک پاساژنشينان. 

حال بی بی مانده تک  و تنها در محل با خانه ای مخروبه تر از قبل، زيرا قول 
حمايت های دولتی عملی نش��ده اس��ت و از طرفی خانه ثبت ملی هم به 
اين راحتی ها به فروش نمی رود. با اين حال حضور »بی بی ها« حكايت از 
روزهای خوب دارد، زيرا امثال بی بی های قصه حتی در ش��رايط نامساعد 

نيز حاضر به زندگی در ملک خود هستند. 
ام��ا ام��روز روز بی بی ه��ای قص��ه به س��ر آم��ده و روزهای زش��ت فرا 
رس��يده اس��ت. روزهايی كه ورثه مال��ک خانه تاريخی به دنبال كس��ب 
س��هم االرث خود از خان��ه اجدادی برآمده و قريب ب��ه اتفاق آنها نه  تنها 
تعل��ق خاطری ب��ه خاطره های نوس��تالژيک ندارند، بلكه فق��ط به دنبال 
ح��ق و حقوق ريالی خود می گردند. از اين روس��ت كه نش��ت لوله آب 
دي��وار خانه های تاريخ��ی را فرو می ريزد! يا تركي��دن گاز آن را با خاک 
يكس��ان می كند! چرا كه كس��ب مجوز فروش يا ساخت و ساز در زمينی 
 هم��وار و صاف ب��ه مراتب س��اده تر از خانه ای باتكلي��ف، ولو تاريخی

 است!

ميراث فرهنگی

صنایع دستي ایران
 ناموفق در نمایشگاه هاي خارجي 

 صناي��ع دس��تی اي��ران، ب��ه عن��وان يك��ی از عوام��ل 
تأمين كننده وس��ايل روزمره زندگی از گذشته های دور 
در كش��ورمان رونق و رواج داش��ته و ع��ده زيادی از 
صنعتگران در منطقه های ش��هری، روستايی و عشايری 
ب��ه كمک ابزار و وس��ايل بس��يار س��اده و ابتدايی و با 
بهره گي��ری از م��واد اوليه ای كه ب��ه فراوانی و با قيمت 
ارزان و حت��ی در موردهايی به رايگان در اختيارش��ان 
 قرار داشته، به توليد انواع و اقسام فرآورده های مصرفی 

پرداخته اند. 
ب��ه دلي��ل وابس��تگی قش��رهای عظيمی از عش��اير و 
روس��تائيان ايران به آداب و رس��وم و س��نن بومی، با 
وج��ود محروميت های بس��يار و جاذبه های مهاجرت، 
دست اندركار تهيه و توليد انوع مصنوعات دست ساز 

هستند. 
امكانات بالقوه ايران برای رش��د صنايع دس��تی بسيار 
متنوع و گسترده است، زيرا از سويی قسمت اعظم مواد 
اوليه مصرفی در صنايع دس��تی ي��ا حاصل فعاليت های 
كش��اورزی و دامپروری اس��ت و يا آنكه تهيه و تأمين 
آن از منطقه های روس��تايی كش��ور ميس��ر است و در 
موردهاي��ی هم كه نياز به مواد اوليه كمكی باش��د اين 
گون��ه م��واد نقش چن��دان تعيين كننده ای ن��دارد و به 
همين جهت در بيشتر موارد بهايی كه صرف تهيه مواد 
می شود بسيار كم و ناچيز است و از طرف ديگر نيروی 
انس��انی متخصص )در حد توليد كننده( به ميزان كافی 
در دس��ترس اس��ت و ديگر اينكه به دليل وجود سابقه 
توليد در بيشتر منطقه های كشور، توان توليد و استعداد 
فراگيری در بيشتر ساكنان شهری، روستايی و عشايری 
كش��ور وجود دارد و می تواند به آسانی آموزش ديده و 

جذب كار توليد شوند. 
اف��زون ب��ر آن، باي��د توجه داش��ت كه صنايع دس��تی 
اي��ران ب��ه دليل خصل��ت كارطلب بودن خ��ود نياز به 
س��رمايه گذاری چندانی از نظر تهي��ه ابزار كار و تأمين 
م��واد اوليه و اح��داث واحد توليدی ن��دارد و آن چه 
به محصول س��اخته شده ارزش می بخش��د بيشتر هنر 
صنعتگر اس��ت كه ب��ه عنوان ارزش اف��زوده متجلی و 
ب��ه طور معمول 75 درص��د و در موردهايی حتی بيش 
 از 80 درص��د قيمت تمام ش��ده محصول را تش��كيل 

می دهد. 
ص��رف نظ��ر از عوامل اقتص��ادی و اجتماع��ی كه به 
طور مختصر به آن اش��اره ش��د، صنايع دستی به علت 
قابليت ه��ای فرهنگ��ی ك��ه دارد نيز می توان��د مدنظر 
قرار گرفته و مورد توجه واقع ش��ود، چرا كه محصول 
صنايع دستی به علت برخورداری از طرح های اصيل و 
سنتی، بازگو كننده آداب و رسوم، سنت و به طور كلی 
فرهن��گ محل توليد خود اس��ت و عوامل مذكور خود 
جاذبه های فراوانی را برای خريداران ايجاد می كند و از 
اين رهگذر صنايع دس��تی می تواند نقش مهمی از نظر 
تأمين بخش��ی از درآمدهای ارزی مورد نياز كشور ايفا 

ك��رده و موجب افزايش ميزان ص��ادرات فرآورده های 
غير نفتی باشد. 

نگرشی بر صنایع دستی 
در تمامی كش��ورهای جهان، بدون اس��تثناء صنايع به 
چهار دسته سنگين، سبک، كوچک و دستی تقسيم بندی 
می شوند كه هر يک دارای خصوصيات منحصر به خود 
هستند و برای شناخت بيشتر صنايع دستی و اهميت آن 
بايد ويژگی ها و دامنه عمل رش��ته های مختلف صنعت 

مورد بررسی قرار گيرد.
صنایع سنگين 

صنايع سنگين كه زمينه ساز توسعه اقتصادی هر كشور 
اس��ت و از آن به عنوان صنايع م��ادر يا صنايع كليدی 
 نيز ياد می ش��ود؛ نيازمند س��رمايه گذاری بس��يار زياد، 
ماش��ين آالت و تجهي��زات عم��ده و نيروی انس��انی 
برخوردار از تخصص های فنی باال اس��ت. نظير صنايع 

نفت، پتروشيمی، مس، آلومينيوم، ذوب آهن و...
صنایع سبک 

صنايع س��بک كه در مقايس��ه با صنايع سنگين نيازمند 
تجهيزات و به همان نس��بت س��رمايه كمت��ر و نيروی 
انس��انی با تخصص ه��ای پايين تر اس��ت، در واقع حد 
فاص��ل صناي��ع س��نگين و صنايع كوچک محس��وب 
می ش��ود و الزمه استقرار آن بهره گيری از ماشين آالت 
خودكار و نيمه خودكار بوده و بيش��تر صنايع نساجی، 
چرم و پوس��ت، مواد غذايی، وسايل الكتريكی خانگی 

و... را تحت پوشش قرار می دهد.
صنایع کوچک

صنايع كوچک كه بيشتر حالت كارگاهی دارد و عاوه 
بر شهرها، قابل استقرار در روستاها نيز است؛ در مقايسه 

با صنايع س��بک به نيروی انس��انی كمتر و تجهيزات و 
وس��ايل كمت��ری ني��از دارد و محتاج س��رمايه گذاری 
زياد نيس��ت. در اين رش��ته از صنعت، بخش��ی از كار 
توليد توس��ط ماش��ين و قس��متی ديگر توسط نيروی 
بدنی كارگ��ران انجام می ش��ود و صنايعی نظير بلوک 
 زنی، تراش��كاری، پيچ و مهره سازی، پاستيک سازی، 

عينک سازی، كفش، ماشين و.... را در بر می گيرد.
صنایع دستی

صنايع دس��تی كه می تواند هم حال��ت كارگاهی و هم 
حالت خانگی داش��ته باش��د، همانن��د صنايع كوچک 
قابليت اس��تقرار در شهر و روس��تا را دارد و بدون نياز 
به تكنولوژی پيشرفته، بيشتر متكی به تخصص بومی و 
سنتی است و قسمت اعظم مواد اوليه مورد مصرف آن 

از داخل كشور قابل تهيه است. 
اف��زون بر اي��ن، صناي��ع دس��تی دارای ويژگی هنری 
و مصرف��ی به ط��ور هم زمان بوده و عاوه بر داش��تن 
جنبه ه��ای مصرف��ی ق��وی، برخ��وردار از بينش، ذوق 
و انديش��ه و فرهنگ توليد كننده اس��ت و در مجموع 
می توان آن را يک هنر- صنعت ناميد، چرا كه هم ويژگی 
يک صنعت را دارا اس��ت و ه��م ضمن برخورداری از 
خصوصيات هنری، هنر محض محس��وب نمی شود و 
به پش��توانه كارآيی های مصرفی و با توجه به اينكه كه 
قابليت توليد و تكرار دارد بيش��تر ج��ز گروه هنرهای 

كاربردی است. 
ماهيت صنایع دستی

صنايع دس��تی از نظر ماهيت، يكی از انواع فعاليت های 
اقتصادی اس��ت ك��ه منجر ب��ه توليد كااله��ای جديد 
می شود، آميختگی شديد اين فعاليت با سنت ها، عادات 

و بين��ش س��ازنده و همچنين تأثير ف��وق العاده محيط 
جغرافياي��ی در اين صنعت ويژگ��ی خاصی به آن داده 
است. به طوری كه برخاف مصنوعات كارخانه ای كه 
در مقي��اس زياد و به طور يک ش��كل توليد می ش��ود، 
فرآورده های دس��تی هر منطقه و حت��ی هر صنعتگر از 
نظر طرح، ش��كل، اندازه و غيره، از اشياء مشابه، متمايز 

و قابل تشخيص است. 
جایگاه صنایع دستی در نظام برنامه ریزی 

يك��ی از اصول اساس��ی در تدوين برنامه های توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی، شناخت و تعيين نقش هر يک از 
عوامل تأثيرگذار بر روند توسعه، ظرفيت های صادراتی، 
نيازه��ای ارزی جامعه و در نهاي��ت تحول تكنولوژی 
اس��ت. صنايع دستی از جمله عواملی است كه به علت 
داش��تن پيوندی نزدي��ک با هري��ک از متغيرهای فوق 
می تواند بر روند توس��عه، در بعد روس��تايی آن تأثيری 

انكار ناپذير داشته باشد. 
البته اي��ن ارتباط يا پيوند ش��ايد در برخورد نخس��ت 
چن��دان قابل رؤيت نب��وده ولی تحليل و بررس��ی هر 
ي��ک از متغيرهای مذكور وجود ارتب��اط و لزوم تعيين 
نقش��ی شايس��ته را برای آن تأييد می كند. توجه به اين 
واقعيت بسيار مهم است كه تحت تأثير شرايط موجود 
در ه��ر زمان باي��د به دنبال اهرم ه��ای گوناگونی برای 
رس��يدگی به توس��عه و رش��د در يک جامعه بود. در 
ش��رايط كنونی دو پديده عمده در ساختار اقتصادی و 
اجتماعی كش��ور ما، هر نوع برنامه ريزی در زمينه رشد 
 و توس��عه صنعت را ب��ه طور عميق تح��ت تأثير قرار 

می دهد:
1- كاهش منابع درآمد ملی كه در اصل متكی به درآمد 
حاص��ل از صدور نفت بوده و اين كند ش��دن ضريب 
تشكيل س��رمايه ثابت را جهت هر نوع سرمايه گذاری 

به همراه خواهد داشت. 
2- ش��دت يافت��ن آهن��گ رش��د جمعيت ك��ه تعداد 
متقاضيان در بازار كار را هر س��اله به طور روز افزونی 

افزايش می دهد. 
3- طبيعی است طرح ها و برنامه هايی كه برای دستيابی 
به نرخ رش��د اقتصادی معينی در س��ال به عنوان هدف 
مطرح می ش��ود متأثر از متغيرهای فوق خواهد بود، به 
اي��ن ترتيب در حال حاضر اولويت ه��ا ايجاب می كند 
صرف نظر از طرح های زيربنايی و اس��اس كش��ور در 
زمين��ه تولي��د روی طرح ها و پروژه ه��ای كاربر يا كار 
طلب بيش��تر تكيه داشته باش��يم تا طرح هايی كه بيشتر 

سرمايه بر و به ويژه ارزبر هستند.
 در اين راس��تا صنايع دستی با توجه به ويژگی هايی كه 
دارد شايد بيش از هر فعاليت توليدی ديگری با شرايط 
موجود مطابقت داش��ته باشد و از اين رو می توان نقش 
شايس��ته تری در برنامه ريزی آينده كش��ور برای آن در 
نظر گرفت كه از آن جمله افزايش سهم توليد ناخالص 

ملی خواهد بود. 

صنايع دس��تی  نمايش��گاه های  هرس��ال 
خارج از كشور در حالی برگزار می شود 
كه برخاف گفته های متوليان اين حوزه، 
چندان  هم ب��رای جامعه صنايع دس��تی 
كش��ور س��ودآور نب��وده و حت��ی گفته 
می شود كه برخی از هنرمندان اين رشته 
كه در نمايشگاه ها شركت می كنند، پس 
از بازگش��ت به علت هزينه های شركت 
در نمايش��گاه، دچار ورشكس��تگی هم 

می شوند. 
ب��ه گزارش مي��راث فرهنگی، هرس��اله 
نمايش��گاه های صنايع دس��تی با تعدادی 
هنرمند و صنعتگر در خارج از مرزهای 
كش��ور برگ��زار می ش��ود و ب��ه دنبال 
آن خبرهاي��ی درب��اره موفقي��ت در اين 
نمايشگاه ها از س��وی متوليان برگزاری 

آن شنيده می شود. 
شنيده هايی كه بيشتر با آنچه وجود دارد 
متفاوت است. گفته می شود كه تعدادی 
از صنعتگ��ران ش��ركت كنن��ده پس از 
بازگشت دچار ورشكستگی می شوند، 
چرا كه نمايشگاه های خارجی درحالی 
برگزار می شود كه هيچ گونه بسترسازی 
 منس��جمی در قال��ب ص��ورت نگرفته 

است. 
ش��اغان و فعاالن حوزه صنايع دس��تی 
معتقدند در ش��رايطی كه حيات صنايع 
دس��تی منوط به ورود توريست است و 
اين امر به ش��كل ملموس ديده می شود، 
برگزاری نمايش��گاه های صنايع دس��تی 
در خارج از كش��ور امكانی است برای 
ترويج صنايع دس��تی، مشروط به اينكه 
چتر حمايت دول��ت تمامی هنرمندان و 
صنعتگ��ران را در برگي��رد و هزينه هايی 
از قبي��ل بليط رفت و برگش��ت، هزينه 
 ب��ار و غرف��ه ب��ردوش آنه��ا س��نگينی 

نكند. 
غامعلی في��ض الهی، رئي��س اتحاديه 
صنايع دستی اصفهان می گويد: برگزاری 
نمايشگاه های صنايع دستی در خارج از 
كش��ور به طور معمول توس��ط وزارت 
ارش��اد و متوليان حفظ و توسعه صنايع 

دستی انجام می گيرد.
البته شرايطی از قبيل پرداخت هزينه های 
س��فر، بار و غرفه برای تمامی هنرمندان 
و صنعتگران هم وجود دارد كه بيش��تر 
مورد اس��تقبال هنرمن��دان و صنعتگران 

قرار نمی گيرد. 
فيض اله��ی می گويد: ام��كان حضور با 
توجه به شرايط صنعتگران وجود ندارد. 
ب��ه همين دلي��ل ع��ده ای از صنعتگران 

درحالی ب��از می گردند كه پس از مدتی 
دچار ورشكستگی می شوند. 

وی عدم شناخت بازار هدف را مهم ترين 
علت شكس��ت نمايش��گاه های خارجی 
دانست و افزود: محصوالت بسياری از 
كس��انی كه در اين نمايشگاه ها شركت 
می كنن��د به دلي��ل عدم ش��ناخت بازار 
هدف آنها مورد اس��تقبال واقع نمی شود 

و هيچ درآمدی كسب نمی كنند. 
ادام��ه  در  اصفه��ان  اتحادي��ه  رئي��س 
می گويد: هنرمن��د و صنعتگر بازارياب 
نيس��تند. عاق��ه و ب��ازار ه��دف بايد 
 توس��ط كارشناس��ان بازارياب شناسايی 

شود. 
به عن��وان مث��ال آلمان، كارهای س��اده 
رن��گ  و  می پس��ندد  را  خل��وت  و 
 الج��ورد را بيش��تر می خرن��د ت��ا رنگ 

زرد. 
ي��ا همچني��ن در بلگراد )يوگس��اوی 
س��ابق( مينا نمی خرند، ولی به ش��دت 
خواستار كارهای پارچه قلمكار و سفال 

و سراميک هستند. 
وی می گوي��د: اي��ن ام��كان باالرفت��ن 
ريس��ک س��رمايه گذاران خارجی را به 
دنبال خواهد داشت، چرا كه ديگر نيازی 
به آزمودن نيست. اين درحالی است كه 
تنها مس��أله، برگ��زاری نمايش��گاه های 
خارج��ی مط��رح نيس��ت؛ واقعيتی كه 
مش��هود بوده اين اس��ت كه با شناخت 
بازارهای جهان��ی و ايجاد تقاضا چقدر 
می توان پاسخگوی نيازها و فرصت های 

ايجاد شده بود؟ 
آيا با معطوف ساختن چشم بازار جهانی 
به صنايع دس��تی اي��ران تعادل عرضه و 

تقاضا ايجاد خواهد شد؟ 
ب��ازار داخلی صنايع دس��تی ايران، توان 
ص��ادرات به موق��ع و كيفيت يكس��ان 

محصوالت را خواهد داشت؟ 
في��ض الله��ی می گوي��د: م��ردم چين 
توريس��ت را به عنوان نياز نگاه می كنند. 
بنابراي��ن در جامع��ه ب��ر اي��ن اصل و 
ن��گاه فرهنگ س��ازی می كنن��د. صنايع 
 دس��تی ب��ا توريس��ت ارتباط مس��تقيم 

دارد.
 با فعال كردن پژوهشكده صنايع دستی و 
مكلف ساختن سفارتخانه ها و دراختيار 
گرفتن اماك��ن فرهنگی، حداقل می توان 
س��الی يک بار نمايشگاهی برنامه ريزی 
ش��ده را برنامه ريزی كنيم، تا به پشتوانه 
آن در ب��ازار هدف امكان��ات بازاريابی 

فراهم شود.

معاونت صنايع دستی كش��ور با همكاری 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی، آثار 
ابتكاری هنرهای س��نتی و صنايع دستی را 
ثبت ملی می كند. سرپرست اداره كل توسعه 
و ترويج معاونت صنايع دستی در اين باره 
به ميراث آريا، اظهار داش��ت: نشست اول 
دی ماه معاونت صنايع دستی و دفتر حقوقی 
و امور مالكي��ت معنوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی، نتيجه های مثبتی در راستای 
حمايت از صنعتگران صنايع دس��تی در بر 
داش��ت. ويدا توحدی گفت: از خرداد ماه 
س��ال جاری نخستين تاش ها برای حفظ 
 مالكي��ت معنوی آثار صنايع دس��تی به نام 
پدي��د آورن��ده آن ه��ا توس��ط معاون��ت 
صنايع دس��تی آغاز ش��د. وی با بيان اينكه 
طبق بند ٩ ماده 12 قانون حمايت از حقوق 
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 
138٤ مجلس شورای اسامی، ابتكارهای 
موجود در آثار هنرهای سنتی و صنايع دستی 
با نظر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
امكان ثبت ملی را دارند، ادامه داد:  پيگيری 

اين موضوع توس��ط معاونت صنايع دستی 
پيرو حماي��ت از حقوق پدي��د آورندگان 
آثار هنرهای سنتی و صنايع دستی صورت 
گرفت. توحدی اف��زود: با همين رويكرد 
معاونت صنايع دس��تی فرآيند احراز ثبت 
آثار را در حوزه صنايع دستی پيگيری كرد، 
ضمن اينكه وظيفه و اختيارها را به تفكيک 
تصويب كرديم. اين مقام مسئول تأكيد كرد: 
قرار ش��د هنرمندان دارای آثار شاخص از 
سوی معاونت های استانی خود اقدام های 
اوليه برای ثبت ابت��كار را انجام دهند. وی 
با اش��اره به اينكه با بررس��ی آثار در سطح 
استان ها، برترين ها به معاونت صنايع دستی 
كشور فرستاده می شود، اظهار داشت:  آثار 
با عب��ور از اين مرحل��ه و دريافت جواب 
مثبت از معاونت صنايع دستی كشور، راهی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی می شوند. 
سرپرست اداره كل توس��عه و ترويج اين 
معاون��ت اضافه ك��رد:  در ص��ورت تأييد 
معاونت صنايع دستی، ارشاد نسبت به ثبت 

آن ها اقدام می كند. 

مس��ئول دفتر نمايندگی مي��راث فرهنگی 
گلپايگان گفت: اعتبار مرمتی آثار تاريخی 
گلپاي��گان نس��بت به س��ال گذش��ته 30 
درصد افزايش يافته است. مهدی نوبخت 
 در گفتگ��و با ف��ارس در گلپاي��گان اظهار 
داش��ت: نمايندگی ميراث فرهنگی حدود 
يک س��ال اس��ت كه با درايت مس��ئوالن 
س��ازمان مي��راث فرهنگ��ی و تاش های 
فرمانداری در شهرستان گلپايگان شروع به 
فعاليت كرده و در طی اين مدت به بخشی 
از برنامه ها و هدف های خود در اين زمينه 
جامعه عمل پوشانده است و اميدواريم كه 
اين روند صعودی در شهرستان ادامه داشت 
باش��د. وی افزود: برنامه ه��ای نمايندگی 
ميراث فرهنگی در گلپايگان در سه حوزه 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
گنجانده شده است. نوبخت به فعاليت های 
 ح��وزه مي��راث فرهنگی اش��اره ك��رد و 
گفت: بازديد هفتگی و مستمر از آثار ثبتی 
و غير ثبتی، همكاری و واگذاری حفاظت 

آث��ار تاريخی در روس��تاها به دهياری ها و 
اطاع به پايگاه حفاظتی ميراث فرهنگی در 
تمام ساعات شبانه روز از ديگر فعاليت های 
اين حوزه است. مس��ئول دفتر نمايندگی 
مي��راث فرهنگی گلپاي��گان تصريح كرد: 
تشكيل كانون دوستداران ميراث فرهنگی 
با نام وردپادگان در شهرستان و روستاهای 
گلپايگان و درخواست واگذاری شناسايی و 
مستند  نگاری آثار تاريخی از سوی سازمان 
به نمايندگی شهرستان و محقق شدن اين 
موضوع و درخواس��ت واگذاری موالژ از 
س��ازمان ميراث فرهنگی ب��رای حفظ آثار 
تاريخی، از ديگر برنامه های اين نمايندگی 
در س��ال جاری بوده اس��ت. نوبخت بيان 
داشت: ٩3 طرح فرهنگی از طرف اداره ها 
و س��ازمان های شهرس��تان گلپاي��گان به 
اس��تانداری ارسال شد كه ٩ طرح فرهنگی 
به تصويب استانداری اصفهان رسيد و پنج 
طرح پيشنهادی از سوی اين نمايندگی جزو 

مصوبه های استانداری قرار گرفت. 

آثار ابتکاري هنرهاي سنتي
 و صنایع دستي ثبت ملي مي شود 

اعتبار مرمتي آثار تاریخي گلپایگان 
30 درصد افزایش یافت

تحلیلي بر ماهیت صنایع دستي و جایگاه آن در نظام برنامه ریزي کوله پشتی

لودرها، خانه تاريخي »زند نوابي« را با خاک يکسان مي کنند

درحال حاضر س��فالينه و نقش مايه هايی كه از طرح های 
باستانی و تاريخی الهام گرفته اند، نيازمند احياء  هستند، چرا 
كه ورود كاالهای بی كيفيت با نقش مايه های قديمی باعث 
شده ذائقه مردم سطحی و مبتذل شود. اگر به موزه ها سری 
زده باش��يد بی شک س��فالينه هايی را خواهيد ديد كه در 
قفس��ه شيش��ه ای، تاريخ هزاره های قبل از مياد را يدک 
می كشد. به طوری كه با ديدن آنها ناخودآگاه هوس دست 
زدن و احس��اس از آن خود كردن، تا حدودی مهارناپذير 
می ش��ود، عاملی كه باعث كپی طرح واره های قديمی با 
كيفيتی پايين و تعداد بی ش��مار است. در دشت شوشان 
كارگاهی وجود دارد كه به توليد سفالينه و نقش مايه هايی 
می پردازد كه نه تنها بس��يار مش��ابه و نزديک به اثر اصل 
است بلكه كاربری امروزی هم پيدا كرده است. سفال هايی 
كه با حفظ كاربری و با ورود به هرخانه تصوير يک موزه 
را تداع��ی می كند. اين در حالی اس��ت كه بازار امروز پر 
ش��ده از نقش مايه هايی ك��ه از كاربری و جنبه تزئينی با 
كيفيتی برخوردارنيستند. مهرداد مهرداديان سفال گر پيش 
از تاريخ كه در حال س��اخت و توليد س��فال های هزاره 
قبل از مياد اس��ت می گويد: درحال حاضر هيچ كارگاه 
س��فالگری در شوش وجود ندارد كه به توليد سفال هايی 

بپردازد كه از طرح های تاريخی الهام گرفته باش��د و هم 
درجهت رفع نيازهای روزمره باشد. سفالينه های ساخته 
شده منطبق با الگوی اصيل است و تنها مقياس آن كوچكتر 
اس��ت. وی می گويد: درحال حاض��ر فروش اين صنايع 
محدود به افرادی است كه كار باستان شناسی می كنند يا 
واقف به علم باس��تان شناسی و تاريخ هستند. البته گاهی 
عموم م��ردم هم اقدام به خريد اين س��فالينه ها می كنند 
ول��ی به دليل كم بودن توريس��ت فروش آن به هيچ وجه 
قابل توجه نيس��ت. وی كه در حال توليد نقش مايه های 
 پيش از تاريخ بر بدنه ظروف و س��فالينه ها اس��ت ادامه 
داد: نقش مايه و ظروف همان اس��ت تنها با تغيير تكنيک 
باعث شده اين هنر- صنعت از حالت تزئينی خارج و به 
حالت كاربری درآيد. مهرداديان با بيان اينكه شيوه قيمت 
گذاری ارتباط مس��تقيم با مشتری دارد می گويد: درحال 
حاض��ر در گوش��ه ای از موزه ش��وش به ف��روش آثارم 
می پردازم و با اينكه اين شهر تاريخی است و بايد بازديد 
كننده فراوان داشته باشد ولی هم اكنون نه توريستی وجود 

دارد و نه بازاری تا آثارم ارائه شود. 
اين درحالی است كه بسياری از مردم به خصوص افرادی 
ك��ه در نزديكی مكان ه��ای باس��تانی و تاريخی زندگی 

می كنند ن��ه تنها به موزه نمی روند بلكه م��وزه را نيز به 
خانه خود  می آورند. بی شمارند كسانی كه در شهرهای 
مختلف زندگی می كنند و دكورهای خانه هايش��ان پر از 
سفال های تاريخی اس��ت. سفال هايی كه هيچ كاربردی 
ندارد و فقط به دليل زيرخاكی بودن نگهداری می شود. اين 
درحالی است كه ورودی موزه ها به موالژهايی گران قيمتی 
اختصاص داده ش��ده كه هيچ كاربردی جزء جنبه نمايش 
ندارد. مهرداديان با ابراز نگرانی به توليدات انبوه طرح هايی 
كه فاقد اصالت اس��ت يادآور شد: در بازار امروز بسياری 
از نقش های باس��تانی در يک قالب ريخته می شوند و به 
توليد انبوه می رسند كه فاقد اصالت طرح هستند. مسأله ای 
كه امروز به وفور شاهد آن هستيم طراحی ضعيف است. 
به طوری كه فرم ها براس��اس تركيب بندی و قاب بندی 
اصولی ساخته نمی شوند و همين امر باعث می شود ذائقه 
مردم به مرور تغيير پيدا كند. طراح و سفالگر پيش از تاريخ 
درخصوص قوانين موجود در ساخت موالژ افزود: قوانينی 
در ساخت موالژ وجود دارد كه صنعتگران كه به ساخت 
موالژ می پردازند بايد رعايت كنند، به طوری كه اختاف 
مقياس، وزن و رنگ بايد لحاظ شود. همچنين مهر و امضا 

در يک اثر نكته ای است كه اهميت ويژه ای دارد. 

ورود سفالينه هاي 
بي کيفيت،

سليقه مردم 
را مبتذل کرده است 
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حسین افضلی: 
داوری ضعف بزرگ 
فوتسال است

محمد کشاورز: 
تساوی به سود 
گیتی پسند بود

ابطحی: 
 هدفم کسب

 تمام امتیازهای 
باقی مانده است

سرمربی تيم فوتس��ال فوالد ماهان پس از تساوی تيمش 
مقابل ش��هيد منصوری قرچک گفت: بازيكنان حريف با 
جان و دل فوتبال بازی كردند و توانس��تند يک امتياز به قرچک 
ببرند. حسين افضلی ادامه داد: ضعف بزرگ ليگ برتر فوتسال 
ايران ناداوری است. در اين مسابقه داور پنالتی صد در صد روی 
اصغر حسن زاده نگرفت، ولی در ثانيه های پايانی نيمه نخست 
ب��رای جب��ران، يک پنالتی بی م��ورد به نفع ما گرف��ت. وی به 
حاش��يه های ماهان اش��اره كرد و توضيح داد: در نيم فصل اول، 
ماهان امتيازهای فراوانی را از دس��ت داد. زمانی كه مقابل فيروز 
صفه تن به تس��اوی داد حاشيه های فراوانی پيرامون اين تيم به 
وجود آمد. در فصل دوم بايد محروميت وحيد شمس��ايی را از 
سوی باش��گاه به اين حاش��يه ها افزود كه تأثير بدی روی عدم 
نتيجه گيری فوالد ماهان گذاش��ت. افضل��ی حق فوالد ماهان را 
حضور در جام باش��گاه های آسيا دانس��ت و افزود: در فوتبال، 
قهرمان سال قبل در جام باشگاه های آسيا شركت می كند، اما با 
تدابيری كه كميته فوتس��ال ايران انديشيده قهرمان اين فصل به 

رقابت ها خواهد رفت كه منطقی نيست.

بازيكن تيم فوتسال ش��هيد منصوری قرچک كه فصل 
گذشته در ماهان توپ می زد، درباره ديدار با شاگردان 
افضل��ی گف��ت: هر دو تي��م مس��ابقه جذابی را ب��ه نمايش 

گذاشتند. 
محمد كشاورز ادامه داد: پيراهن هر تيمی را كه به تن می كنم 
برای موفقيت آن تاش فراوانی از خود نش��ان می دهم. وی 
در م��ورد جداي��ی از ماه��ان توضيح داد: ش��رايط همكاری 
ب��ا اين تيم به علت مش��كل های ش��خصی مهيا نب��ود كه با 
مس��اعدت مديرعامل ماهان با اين تي��م قطع همكاری كردم 
 و در اي��ن بين نبايد اصرار ش��هردار قرچک را ناديده گرفت. 
وی افزود: تس��اوی ما مقابل ماهان به سود صنايع گيتی پسند 
تمام ش��د و به عقيده من اميد قهرمانی ش��هيد منصوری 80 
درصد است و اگر مشكلی پيش نيايد بايد از همين حاال تيم 
خود را قهرمان بدانيم. كشاورز در ادامه به حاشيه های ايجاد 
شده بعد از پايان اين ديدار با تماشاگران اصفهانی اشاره كرد 
و گفت: من س��ابقه حضور در اصفهان و تيم فوالد ماهان را 

داشتم و بعيد بود يک چنين حركتی از آنها سر بزند.

زاینده رود
سرمربی تيم فوتسال گيتی پسند گفت: برای من تفاوتی 
نمی كند ديگر رقبا چه نتيجه هايی كسب می كنند. من به دنبال 

اين هستم تا در ديدارهای تيم خودم به پيروزی برسم. 
س��يد مهدی ابطح��ی درباره ديدار برابر حف��اری اهواز اظهار 
داش��ت: تيم حفاری از تيم ه��ای خوب چند فصل اخير ليگ 
به حس��اب می آي��د، اما فكر نمی كردم اين تي��م در اين فصل 
توانس��ته باش��د مش��كل های خود در زمينه ج��ذب بازيكن 
را برط��رف ك��رده باش��د. آنه��ا در دورن دروازه و نقاط��ی 
 از زمين بازيكنان بس��يار خوبی داش��تند كه م��ن انتظار آن را 

نداشتم.
وی ادام��ه داد: به دنبال اين نبودم ك��ه در اهواز با حمله های 
انتح��اری ب��ه برتری دس��ت پي��دا كنيم. ب��رای اي��ن ديدار 
برنام��ه داش��تيم و براس��اس آن عم��ل می كردي��م، البته من 
اي��ن پي��روزی را مديون زحمت ه��ای آقای ناظم الش��ريعه 
 و كادر فن��ی می دان��م و كمتري��ن س��هم را ب��رای خ��ودم 

قائلم.

خبر

زاینده رود
تمرين های تيم فوتسال گيتی پسند پس از پيروزی به دست آمده 
برابر حفاری اهواز به مدت ٤ روز تعطيل ش��د. بازيكنان تيم فوتس��ال 
گيتی پسند كه در هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال يک پيروزی حساس 
برابر حفاری به دست آوردند؛ با نظر كادر فنی به تعطياتی چهار روزه 
رفته اند تا پس از آن تمرين های آماده سازی خود را به منظور برگزاری 

ديدار برابر فيروز صفه از سر بگيرند.
ادامه تمرين های تيم گيتی پس��ند از سه شنبه جاری آغاز خواهد شد و 
تيم در اصفهان به يک اردوی آماده سازی مي رود. تيم فوتسال گيتی پسند 
در هفته بيستم و بيست و يكم بازی ندارد اما در هفته بيست و دوم در 

ديداری حساس ميزبان تيم فيروز صفه اصفهان خواهد بود.

در اقدام��ی عجي��ب از س��وی رس��انه معتب��ر ايتاليايی س��رمربی 
تيم رئ��ال مادريد به عن��وان برترين چهره ورزش��ی ايتاليا انتخاب 
گرديد. پرتيراژترين روزنامه ورزش��ی ايتاليا در گزارشی كارشناسی شده 
خوزه مورينيو )مربی سابق اينترميان( را به عنوان مرد سال ورزش كشور 
ايتاليا انتخاب كرد. اين روزنامه هر سال در مراسم باشكوهی جايزه مربوط 
به فرد انتخاب ش��ده را تقديم می كند اما امس��ال به دو دليل اين مراس��م 
برگزار نش��د، اول آنكه مورينيو و س��اير نامزدهای دريافت جايزه گازتا، 
توان حضور در مراس��م را نداشتند و در كنار تيمش��ان بودند و از طرف 
ديگر هزينه الزم برای برگزاری اين مراسم باشكوه به پيشنهاد خوانندگان 
همين روزنامه برای كمک به كودكان فقير آفريقا به س��ازمان ملل تحويل 
داده خواهد شد. در همين گزارش الروخا يا تيم ملی فوتبال اسپانيا نيز به 

عنوان بهترين تيم ورزشی سال 2010 معرفی شده است.

كميت��ه برگزاری مس��ابقه های جام ملت های آس��يا برای آگاهی 
هرچه بيش��تر مخاطبان خود اق��دام به راه اندازی س��ايت جديد 
بازی های اين مس��ابقه ها نموده اس��ت تا كاربران اينترنت��ی بتوانند به 
راحت��ی در جري��ان آخرين اخبار و رويدادهای مرتب��ط با اين بازی ها 
ق��رار گيرند. كنفدراس��يون فوتبال آس��يا ك��ه در تاش اس��ت تعداد 
مخاطب��ان رقابت ه��ای جام ملت های آس��يا را به ش��كل قابل توجهی 
افزاي��ش دهد، در جديدترين اقدام خود ب��رای تحقق اين امر اقدام به 
راه ان��دازی س��ايت جديد مس��ابقه های جام ملت های آس��يا با آدرس 
www.AFCASIANCUP.COM  كرده اس��ت تا ه��واداران فوتبال در 
قاره آسيا با مراجعه به اين سايت خبری اخبار مسابقه ها و حاشيه های 
مرتب��ط ب��ا آن را به ص��ورت لحظه به لحظ��ه دنبال كنن��د. پيش بينی 
می ش��ود س��ايت مذكور در طول برگزاری رقابت های جام ملت های 
آس��يا به عنوان يكی از پر ببينده ترين سايت های ورزشی معرفی شود. 
اين س��ايت خبری با زبان های مختلف در معرض بازديد كاربران قرار 
گرفته كه زبان فارسی هم به عنوان يكی از زبان های اصلی اين سايت 

در نظر گرفته شده است.

انتخاب��ات هيأت ش��نا و واترپلو اس��تان روز گذش��ته با حضور 
خدابخ��ش، مديركل تربيت بدني اس��تان و غي��ور، معاون وي و 
محمدرضا س��اكت، مديرعامل باشگاه فوالدمباركه سپاهان و جمعي از 
 نماين��دگان و ورزش��كاران اي��ن هي��أت برگ��زار ش��د ك��ه ط��ي آن 
علي مختاري، رئيس پيش��ين با كس��ب تم��ام آراي مأخوذه )1٩ رأي 
مأخوذه( عنوان رياس��ت هيأت شنا و واترپلو استان را براي چهار سال 

ديگر تصاحب كرد.

رئيس هيأت فوتبال اس��تان اصفهان گفت: ارس��ال شكايت نامه به 
فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( پس از صدور رأی ديدار تيم های 
ذوب آهن و مس كرمان از س��وی باش��گاه ذوب آهن در شأن اين باشگاه 
نبود. علی اكبر ابرقويی نژاد افزود: مسئوالن باشگاه ذوب آهن اصفهان بايد 
در اي��ن خصوص تدابير بهتری را اتخاذ می كردند و اگر اعتراضی به رأی 
صادر شده از سوی كميته انضباطی فدراسيون داشتند، بايد آن را از مراجع 
داخلی پيگيری می كردند. وی افزود: كميته اس��تيناف فدراس��يون فوتبال، 
مرجع رسيدگی به اين نوع شكايت ها است و باشگاه های داخلی به جای 
مراجعه به مراجع خارجی بايد ابتدا ش��كايت خود را از طريق اين كميته 
پيگيری كنند. رئيس هيأت فوتبال اس��تان اصفه��ان افزود: به نظرم در اين 
خصوص مديريت باش��گاه ذوب آهن اصفهان مرتكب اشتباه بزرگی شده 

است. 
وی در خص��وص اظه��ارات اصغر دليلی )مديرعامل باش��گاه ذوب آهن 
اصفهان( مبنی بر ارس��ال ش��كايت نامه به فيفا پس از صدور رأی كميته 
انضباطی تنها به منظور عقب نشينی كميته انضباطی فدراسيون از تصميم 
اتخاذ ش��ده، بوده است؟ اظهار داش��ت: اين اقدام نيز در نوع خود درست 
نبود و مسئوالن باشگاه ذوب آهن می توانستند تدابير بهتری را برای اعام 

اعتراض خود به رأی كميته انضباطی فدراسيون فوتبال اتخاذ كنند.

ورزش

تساوی ماهان به کام گیتی پسند
داوری، بالی جان ماهان

پژمان سلطانی

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور با انجام پنج ديدار 
پيگيری شد. در اين هفته تيم لبنيات ارژن فارس با حساب 
5 بر يک از س��د دبيری گذش��ت و يک رتبه در جدول 
رده بن��دی صعود كرد و به مكان چهارم رس��يد. نماينده 
تبريز نيز به قعر جدول چس��بيد. تيم های كيش اير قم و 
علم و ادب مشهد به تس��اوی رضايت دادند. تيم فيروز 
صفه اصفهان كه می توانست  در تبريز گل های فراوانی را 
درون دروازه گسترش فوالد تبريز كند شاگردان محمود 
خوراكچ��ی را 3 بر 2 از پيش رو برداش��ت. فيروز صفه 
هم اكنون 27 امتيازی اس��ت و با دو بازی كمتر در مكان 
شش��م ق��رار دارد و اگر 6 امتياز دو ديدار را به حس��اب 
ش��اگردان علی افضل واريز كنيم، اين تيم باالتر از ماهان 
و پشت سر گيتی پس��ند با تفاضل كمتر می ايستد. مربی 
اصفهانی فيروز صفه از روز نخست اين مسابقه ها تأكيد 
كرده بود كه اين تيم را به مكان سوم و حتی باالتر خواهم 
رس��اند و بيشتر كارشناس��ان بر اين اعتقاد بودند كه اين 
تي��م بی مهره و جوان ش��ايد در پاي��ان رقابت ها از ليگ 
برتر خداحافظی كند. اما با ش��روع ليگ اين تيم بر روی 
نوار تس��اوی گام برمی داشت كه اگر بازيكنان آن تجربه 
ديگر بازيكنان تيم های صدرنش��ين را داشتند بدون شک 
ب��ا اختاف چند امتياز بر صدر ج��دول تكيه زده بودند. 
تيم دوم جدولی صنايع گيتی پس��ند اصفهان در اهواز از 
تس��اوی ماهان و ش��هيد منصوری نهايت بهره را برد و 
تي��م حفاری را با نتيجه ٤ ب��ر 3 مغلوب كرد و اختاف 
امتيازی خود را با صدرنش��ين جدول )شهيد منصوری( 
به عدد 3 رس��اند. س��الن پيروزی اصفهان ش��اهد بازی 
حساس��ی بين دو تيم شهيد منصوری و ماهان بود كه در 
نهاي��ت هر دو تيم به تس��اوی ٤ بر ٤ رس��يدند. در اين 
ديدار اش��تباه های داوری موج می زد كه بيشتر اشتباه ها 
به س��ود ميهمان رقم خ��ورد. بدون ترديد اي��ن داوران 
بودند ك��ه يک امتياز را تقديم قرچكی ه��ا كردند تا اين 
تيم همچنان به صدرنش��ينی ادامه دهد. پس از اينكه در 
فوتبال ناداوری ها سر بعضی از تيم ها را بريد، در فوتسال 
نيز شاهد اين ناداوری ها هستيم كه شايد باعث شود جام 
قهرمانی ب��ه قرچک برود. در دي��دار ماهان و منصوری 
زمان��ی كه پژمان رضايی )داور اول( س��وت پايان ديدار 
را اع��ام كرد، هواداران ميزب��ان در اعتراض به قضاوت 
داوران به داخل زمين آمدند و مشكل های فراوانی را برای 
برگزار كنندگان اين مسابقه به وجود آوردند كه متأسفانه 
نيروی انتظامی سالن را ترک كرده بود و به همت هيأت 
فوتبال اس��تان اصفهان و مسئوالن باش��گاه فوالد ماهان، 
تماش��اگران اصفهانی به بيرون از سالن هدايت شدند. از 
ديگر اتفاق های اين ديدار درگيری اكبر تقوی، سرپرست 
ش��هيد منصوری با برخی از مسئوالن ماهان پس از پايان 
مسابقه بود. اكبر تقوی به علت مشكل هايی كه در تبريز 
مقابل دبيری به وجود آورده بود تا اطاع ثانوی از ورود 
به مكان های ورزش��ی محروم گش��ت و در اين بازی در 
خارج از س��الن به قدم زدن مشغول بود و در پايان ديدار 
به س��الن وارد ش��د و موجبات درگي��ری را فراهم كرد، 
به عل��ت همين درگيری ها كنفران��س مطبوعاتی پس از 
مسابقه انجام نشد و خبرنگاران حدود نيم ساعت منتظر 
 مربيان هر دو تيم ماندند. گل های ماهان را كايوفونس��كا، 
وحيد شمسايی)2گل( و اصغر حسن زاده به ثمر رساندند و 
برای شهيد منصوری قرچک، علی رهنما، احمد اسماعيل 
پور، مرتضی عظيماي��ی و احمد پری آذر گلزنی كردند. 
 در اين ديدار مجتبی لطيفی و محمد كش��اورز بازيكنان 

شهيد منصوری از داور مسابقه كارت زرد گرفتند.

توهین به فردوسی پور
با وجود كم رنگ شدن بحث و جدل بر سر انتقال نفت 
به اس��تان مركزی و يک دل شدن هواداران فوتبال برای 
ج��ام ملت های آس��يا و موفقيت تيم مل��ی ايران كه يک 
موضوع ملی و وطنی اس��ت، انتش��ار مقاله ای راجع به 
عادل فردوس��ی پور با عنوان »عادل يا رس��انه ملی؟« در 
اراک ك��ه توس��ط هفته نامه پيام مركز منتش��ر و در نماز 
پر ش��كوه جمعه دهم دی ماه به ط��ور رايگان بين مردم 
توضيع ش��د اين التهاب ها را دوباره در ذهن مردم زنده 
كرد. اين مقاله كه با صحبت راجع به عادل فردوسی پور 
ش��روع شد، در ادامه به انتقاد از صدا و سيما پرداخت و 
سپس بار ديگر به سراغ عادل فردوسی پور رفت و حتی 
چهره و صدای او را نيز مورد انتقاد ش��ديد قرار داد، كه 
قسمت هايی از آن را در ادامه مشاهده می كنيد: آنچه اين 
روزها ذهن جوانان اس��تان مركزی و به ويژه اراک را به 
خود مشغول كرده بازی ژورناليستی و متأسفانه از نوع بد 
و بی منطق آن در برنامه نود است كه مشخص نيست در 
پشت پرده آن كه با عروسكی به نام »عادل فردوسی پور« 

در حال اجراست چه می گذرد؟ 
مگر نبايد يک مجری تلويزيون به قول معروف فتوژنيک 
باشد، صدا و چهره اش در بهترين وضع و از بين بهترين 
افراد با س��يمای جذاب باش��د، آيا به واقع ايشان هم اين 

ويژگی ها را دارد؟

جواد خلیفه سلطانی

و  مس��ئوالن  از  بس��ياری  ش��ک  ب��ی 
دست اندركاران كارخانه ذوب آهن، تربيت 
بدنی استان و مقام ها و مسئوالن اجرايی استان 
در جريان چگونگی احداث، بهره برداری و 
شكل گيری ورزشگاه فوالدشهر نيستند و به 
همين جهت فكر می كنند كه پروژه احداث 
و بهره برداری از ورزش��گاه فوالدش��هر در 
همين وضعيت موجود خاصه می ش��ود. 
اين در حالی اس��ت كه حكايت احداث و 
بهره برداری از ورزش��گاه فعلی فوالدشهر 
داستان ديگری است. در ابتدای دهه هفتاد 
و در زم��ان مديريت صادق��ی كه يكی از 
كارآمدتري��ن و اثرگذارتري��ن مديران اين 
كارخانه عظيم بود؛ مقدمه های س��اخت و 
احداث يک مجموعه ورزش��ی استاندارد، 
قابل قبول و آبرومندانه شهرک فوالدشهر به 

دستور وی صادر شد.
در ف��از اول اي��ن مجموع��ه، اح��داث و 
بهره ب��رداری از يک كمپ تمرينی ش��امل 
زمي��ن جهت تمرين اس��تاندارد، رختكن، 
سرويس های بهداش��تی و امكانات جانبی 
مدنظر بود. قرار بود كمپ تمرينی اين زمين 
ظرفي��ت پذيرش چي��زی در حدود 2000 
تماشاگر را داشته باش��د، بر همين اساس 
خيلی زود و س��ريع اين كمپ تمرينی به 
همراه يک س��الن سرپوشيده چند منظوره 
برای تمرين های تي��م ذوب آهن احداث 

شد.
پس از جدايی صادقی از بدنه كارخانه، چند 
س��الی شاهد متوقف ش��دن آغاز عمليات 
ساخت استاديوم اصلی و 20000 نفری اين 

مجموعه در فاصله 2 متری كمپ تمرينی 
بوديم.

در اواخر دهه هفتاد و با توجه به كش��يده 
ش��دن برگزاری مسابقه های ذوب آهن در 
ليگ دسته اول به فوالدشهر، مسئوالن وقت 
اين باشگاه با توجه به حمايت ها و دستور 
شخص اساميان مديرعامل وقت كارخانه 
ذوب آه��ن كه به حق به ايش��ان لقب پدر 
معنوی ورزش اس��تان را داده اند؛ قرار شد 
تا به ظرفيت سكوهای ورزشگاه تا سقف 
6000 نفر  افزوده ش��ود و ب��ه گونه ای به 
تعداد ٤000 نفر به س��كوهای تماشاگران 

در مقابل س��كوهای قبلی )مقابل جايگاه( 
اضافه شد. در اواسط دهه هشتاد و با توجه 
به الزامات A.F.C برای ميزبانی مسابقه های 
ليگ قهرمانان باش��گاه های آسيا و كشيده 
شدن مسابقه های سپاهان به اين ورزشگاه 
)ب��ا توج��ه به تعطيل��ی ورزش��گاه نقش 
جهان( به دس��تور مديريت وقت كارخانه 
و با تاش های س��عيد آذری )مديرعامل 
قبلی باشگاه( يكسری ديگر از كمبودهای 
فعل��ی اي��ن ورزش��گاه ب��ا اضاف��ه كردن 
موردهايی ديگر از الزامات A.F.C ش��امل 
جايگاه ويژه مقام ها، جايگاه خبرنگاران و 

متعلقات، وضعيت نور ورزش��گاه و... رفع 
شد تا مقدمه های رسيدن اين ورزشگاه به 

حداقل های A.F.C مهيا شود.
موردهای فوق را گفتيم تا برس��يم به اصل 

مسأله:
در زمان مديريت صادقی در اوايل دهه هفتاد، 
قرار بر اين بود تا ورزشگاه فعلی فوالدشهر 
يک كمپ تمرينی باشد و براساس برنامه ها 
و جانمايی ها قرار بود استاديوم اصلی اين 
مجموع��ه در زمينی به مس��احت 75000 
متر در فاصله 200 متری اين كمپ ساخته 
ش��ود، به همين لحاظ تا 75000 متر زمين 
در بهترين مكان ش��هرک فوالدشهر به اين 
كار اختصاص داده شد ولی متأسفانه تا اين 
لحظه و پس از گذشت چيزی در حدود دو 
دهه، اصل مسأله كه همانا احداث استاديوم 
اصلی ب��ا ظرفيت 20000 نفری اس��ت به 
فراموشی سپرده ش��ده است. شنيده های 
م��ا حكايت از آن دارد كه س��ازمان عمران 
فوالدش��هر با توجه به بااس��تفاده ماندن 
اين 75000 مت��ر زمين مرغوب با كاربری 
ورزش��ی آن هم در يك��ی از بهترين نقاط 
اين ش��هرک، تصمي��م بر آن گرفت��ه تا به 
احتمال زياد كاربری اين زمين را تغيير دهد. 
 چيزی كه نمی تواند خوشايند ورزش باشد. 
ج��ا دارد مس��ئوالن كارخان��ه ذوب آهن، 
مسئوالن باشگاه، تربيت بدنی استان و ديگر 
مقام های اجرايی اس��تان از جمله شخص 
استاندار محترم مسأله احداث اين ورزشگاه 
را در دستور كار قرار دهند. نكند عمليات 
حفظ و احداث ورزشگاه اصلی فوالدشهر 
در س��ايه پيگي��ری عملي��ات ورزش��گاه 

نقش جهان به دست فراموشی سپرده شود.

گزارش یک

تعطیالت 4 روزه بازیکنان گیتی پسند 

مورینیو مرد سال ورزش ایتالیا

در فاصله کمتر از شش روز تا آغاز رسمی بازی ها
راه اندازی سایت جدید جام ملت های آسیا 

مختاري در هیأت شنا و واترپلو ابقا شد

ابرقویی نژاد:
 ارسال نامه ذوب آهن به فیفا 

کار درستی نبود

ضرورت آغاز احداث ورزشگاه اصلی فوالدشهر 

75000 متر زمین در بالتکلیفی کامل 

گزارش دوگفتگو

زاینده رود
ما در اين بازی نام و نشانی از چهار بازی درخشان تيمی خودمان نداشتيم 
و به واقع از اواس��ط گيم پنجم بود كه توانستيم شرايط را به سود خودمان تغيير 
بدهيم. مير مصطفی شجاعی سرمربی جوان باريج اسانس كاشان پس از پيروزی 
3 بر 2 تيمش مقابل دانش��گاه آزاد، با اظهار اين مطلب گفت: من قبل از بازی با 
داماش پر مهره با توجه به مهره های زياد اين تيم كه در عين حال از ناهماهنگی 
مف��رط رنج می برند از پيروزی قاطع مقابل دام��اش حرف زدم. برای خيلی ها 
اين حرف عجيب بود اما ديديد كه ما با اس��تفاده از توانايی بازيكنان خوبمان و 
ناهماهنگی حريف كه هنوز از آن رنج می برد و البته تماشاگران پر شور شهرمان، 
با برد قاطع 3 بر يک ضمن اثبات ادعايمان قدرت خود را به رخ حريفان كشيديم. 
اما غرور كاذبی كه احتمال داشت سر تا پای بازيكنانمان را فرا بگيرد باعث شد 
تا بازی سختی را برای تيمم حدس بزنم و ديديد كه هر چند توانستيم چهارمين 
بردمان را مقابل دانشگاه جشن بگيريم اما قبول دارم كه ضعيف تر از بازی های 
قبلی ظاهر شديم و برای اين پيروزی زجر زيادی كشيديم. شجاعی علت پيروزی 
تيمش را در يک جمله تيم ش��دن واقعی باريج اسانس در گيم پنجم و از امتياز 
هفتم به بعد دانس��ت كه البته با كمک پاس های دقيق فرزاد مابهرامی، باريج را 
به شكل واقعی خودش برگرداند. شجاعی در مورد جايگاه نهايی باريج  اسانس 
در پايان فصل گفت: اگر برخی مشكل ها پيش بينی نشده نظير مصدوميت ها كه 
برای مثال نصيب مسعود غامی و امير غفور در 2 هفته قبل شد، برای ما حادث 
شود و البته غرور كاذب كه هميشه به آن اشاره می كنم، كسب رتبه های باال و 

البته عنوان پديده ليگ برتر دور از دسترس ما نيست.

زاینده رود
تيم بسكتبال توزين الكتريک كاشان پس از لغو پر كش و قوس بازی اش در 
هفته اول مقابل B.A شيراز در خانه و در بازی دوم اولين پيروزی خود را در مقابل 
دانشگاه آزاد و شاگردان مهران حاتمی جشن گرفت. والدژورويچ سرمربی جديد 
و صرب توزين الكتريک پس از پايان بازی به توصيف برد اول تيمش پرداخت. 
وی گفت: اين بازی اول با تغييرهای جديد بود و طبيعی است كه بازيكنان كمی 
استرس داشته باشند. بازيكنان خارجی ما به خصوص ميشانوويچ نيز خوب ظاهر 
شدند. داور در برخی موردها سختگيری شديدی به خرج داد و به هر حال برای 
شروع بد نبود. سرمربی توزين الكتريک با اشاره به برد اول تيمش اضافه كرد: برای 
خودم خوش��حالم كه اولين بازی ام را در مقام سرمربی برنده از زمين خارج شدم 
و البته از بازيكنان كه مرا اميدوار كردند و همچنين تماشاگران كه همراهان خوبی 

برای ما در اولين بازی بودند تشكر می كنم.
مرتضی پويان )مديرعامل توزين الكتريک كاشان( نيز در اولين مصاحبه خود در 
فصل جديد و پس از بازی تيمش مقابل دانشگاه آزاد گفت: تركيب تيم را نسبت 
به س��ال قبل جوان تر ولی در عين حال با حضور بازيكنان شاخص و ملی پوش 
 بس��تيم. چشم انداز ما روی س��كوی چهارم در پايان فصل و قهرمانی آسيا برای 
دو س��ال آينده اس��ت و به همين دليل بودجه تيم را نسبت به سال پيش دو برابر 
كرديم. مديرعامل توزين الكتريک با اشاره به اينكه سعی می كنيم ترتيب پخش 
زنده بازی خانگی خود را از شبكه اصفهان بدهيم، اظهار اميدواری كرد تا هواداران 
 توزين و ورزش دوس��تان كاشانی همراهی بيش��تری با اين تيم كه نماينده تمدن
7 هزار س��اله كاشان است داشته باشند. پويان در پايان با اشاره مجدد به هواداران 
كاشانی تيمش، آنان را عامل اصلی در كسب مجدد جام اخاق برای باشگاهش 
ناميد و خاطرنشان كرد: سعی ما بر اين است كه از مجموع 2٤ ديدار در اين فصل، 

بيشتر از 6 شكست در كارنامه توزين الكتريک ثبت نشود.

ب��ی ترديد بحث هدفمند كردن يارانه ها با وجود ماهيت اقتصادی، تمامی ابعاد 
زندگی مردم را دربر می گيرد اما آيا در ورزش فوتبال كه هزينه مس��تقيم بيشتر 
باش��گاه های آن از كيسه دولت و ملت اس��ت عزمی برای هدفمندی هزينه ها 
وجود دارد؟ در نخس��تين گزارش با موضوع هدفمند س��ازی هزينه در فوتبال 
به سراغ سوپراستارهای فوتبالی يا مديران باشگاهی نرفتيم، بلكه فرصت را به 
مردمی داديم كه به عنوان عاقه مندان اين رش��ته ورزشی معتقدند هزينه های 
ميلياردی فوتبال از بيت المال تأمين می ش��ود و هرك��دام به نوعی نقد خود را 
بر اين مس��أله وارد می كنند. آنها از خود می پرس��ند پولی ك��ه بازيكنان برای 
شركت در بزم های شبانه خرج می كنند برای كيست يا بازيكنان خارجی هميشه 
مص��دوم با ك��دام پول بر روی نيمكت تيم ها قطار می ش��وند؛ مردم معتقدند 
هزينه های فوتبال بايد هدفمند ش��ود. حس��ين امامی دانشجوی دانشگاه آزاد 
اس��امی می گويد: هزينه ها در فوتبال حرفه ای بس��يار باالس��ت و با توجه به 
ماهيت اين رشته و ميزان مخاطبش در جهان، اين موضوع بسيار طبيعی است. 
ام��ا دو تف��اوت عمده ميان هزينه ها بي��ن فوتبال ما و جهان وج��ود دارد. اول 
آنكه تمامی باشگاه های حرفه ای دنيا خصوصی هستند و خودشان درآمدزايی 
می كنن��د نه آنكه از بيت المال و جيب دولت و مل��ت با بازيكنان قراردادهای 
ميليونی و ميلياردی ببندند. وی ادامه داد: موضوع دوم اين اس��ت كه به عنوان 
نمونه تنها يک بازی رئال مادريد و بارس��لونا بي��ش از يک ميليارد بيننده دارد 
كه تنها علتش كيفيت بازيكنان دو تيم اس��ت. كدام بازيكن فوتبال ايران حتی 
در لحظ��ه ای می تواند خود را جای يكی از بازيكنان سرش��ناس باش��گاه های 
حرفه ای بگذارد. به واقع اگر اين هزينه ها صرف بازيكنان س��طح باال ش��ود، 
مردم ناراحت نمی شوند و شاهد قهر تماشاگران هم نخواهيم بود. ضمن آنكه 
بازيكنان حرفه ای در تمرين، زندگی ش��خصی و حتی تنبيه های باش��گاه هم 
حرفه ای هس��تند نه مانند بازيكن��ان ايرانی كه تنها در پ��ول گرفتن حرفه ای 
 شده اند. مجيد كاهی از هواداران باشگاه استقال تهران می گويد: من طرفدار 
دو آتشه استقال هستم، اما وقتی يک شب بعد از شكست تيمم مقابل ماشين 
آخرين مدل يكی از بازيكنان تيم را گرفتم و تنها از او پرس��يدم چرا در زمين 
راه می رفتيد، او حرف بسيار زشتی به من زد كه از فوتبال متنفر شدم. چرا من 
بايد برای رفتن به ورزش��گاه از دوس��تانم پول قرض كنم و آنگاه اين افراد را 
تش��ويق كنم كه با پول بادآورده از جيب دولت و ملت دچار غرور ش��ده اند. 
تنها دليلی كه فوتبال ايران نس��بت به گذشته های دور افت كرده اين است كه 
پول جايگزين غيرت و تعصب شده است. به همين دليل بود كه در بازی های 
آس��يايی همه رش��ته ها مدال گرفتن اما، فوتبال حتی روی س��كو هم نرفت. 
كارش��ناس برجسته فوتبال كشورمان نيز در اين باره گفت: ماجرای هزينه های 
بی حساب و كتاب فوتبال سر دراز دارد، اگر به واقع نيتی برای هدفمند ساختن 
هزينه های فوتبال وجود دارد نيازمند كارشناسی، آسيب شناسی و يک عزم ملی 
اس��ت. من صميمانه از موفقيت تيم های ورزشی ايران در گوانگژو خوشحالم 
و معتقدم بايد س��رمايه گذاری مناس��بی در تمامی رش��ته ها صورت پذيرد اما 
 موافق نيس��تم ك��ه به دليل ناكامی فوتبال ايران با اين رش��ته بی مهری ش��ود. 
امير حاج رضايی تصريح كرد: فوتبال سرمايه ای به نام هواداران ميلياردی دارد 
كه خودجوش به ورزشگاه ها می آيند و اين موضوع در هر نقطه از دنيا از برزيل 
و كامرون گرفته تا ايران يكسان است. البته باز هم می گويم تمامی ورزشكاران 
رش��ته های ديگر هم بايد به اندازه تاش خود حقشان را دريافت كنند. ضمن 
آنكه بحث هزينه های بی حساب در فوتبال را هم می پذيرم. حاج رضايی ادامه 
داد: اما موضوع اصلی اين است كه فوتبال ايران بيمار است و اين موضوع تنها 
يكی از مشكل های اين فوتبال بيمار به شمار می آيد. مطالبه مردم برای دانستن 
اينكه پول فوتبال كه از طرف باش��گاه های دولتی هزينه می شود چگونه خرج 
شده، يا بحث خصوصی سازی باشگاه ها مطالبه به جايی است كه بايد با نگاه 

كارشناسی مورد بررسی قرار گيرد.

شجاعی: 

پيش بينی اين بازی سخت را کرده بودم

والدژورویچ: 

به توزين الکتريک اميدوار شدم

هدفمندی هزینه ها در فوتبال

از اين فوتبال متنفريم!
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امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بیزار نباشید.

° 10° 10آب و هوای امروز )اصفهان( -10 °-15 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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امام علی )ع(:
 ایمان خود را با صدقه 
دادن و اموالتان را با زکات 
دادن نگاه دارید و امواج 
بال را با دعا از خود برانید.

روزی بود...

مديرعام��ل مؤسس��ه خان��ه كت��اب با 
اع��ام فراخوان اولين دوره جش��نواره 
مل��ی كتاب خلي��ج ف��ارس، از احتمال 
بررس��ی آث��ار منتش��ر ش��ده مرتبط با 
 اي��ن موض��وع در دوره ه��ای بع��دی 

خبر داد. 
علی شجاعی صائين در گفتگو با مهر، با 
اعام فراخوان اولين دوره جشنواره ملی 
كتاب خليج ف��ارس، هدف از برگزاری 
اي��ن جش��نواره را معرف��ی و تش��ويق 
نويس��ندگان، مترجم��ان و مصححانی 
دانست كه خالق آثاری با موضوع خليج 

فارس هستند. 
 وی در پاس��خ ب��ه اي��ن س��ئوال كه با 
ف��راوان  اس��ناد  وج��ود  ب��ه   توج��ه 
خ��ارج  در  ف��ارس  خلي��ج  درب��اره 
 از كش��ور، آي��ا اي��ن اس��ناد، كتاب ها 
چرخ��ه  در  دانش��گاهی  تزه��ای  ي��ا 
 داوری جش��نواره مذكور ق��رار خواهد 
در  م��ا  كار  مبن��ای  اف��زود:   گرف��ت؟ 
نخس��تين دوره جش��نواره مل��ی كتاب 
خلي��ج ف��ارس آثار منتش��ر ش��ده در 
داخ��ل كش��ور و از جمل��ه كتاب های 
ترجم��ه ای اس��ت ول��ی در دوره های 
كتاب ه��ای  ب��رای  بع��دی جش��نواره 

مرتب��ط با موضوع خلي��ج فارس كه در 
 خارج از كشور منتش��ر شده اند، وجود 

دارد. 
مديرعامل مؤسس��ه خان��ه كتاب با بيان 
اينكه جشنواره ملی كتاب خليج فارس 
مصوب وزارت ارشاد است، به اهميت 
آثار مكتوب در اين حوزه اش��اره كرد و 
از تعيين مبلغ جوايز آن طی هفته آينده 
 و توس��ط هيأت امنای خانه كتاب خبر 

داد. 
به گفته شجاعی جشنواره مذكور هر دو 
سال يک بار در 10 ارديبهشت همزمان 
ب��ا روز ملی خليج فارس در بندرعباس 

برگزار می شود. 
بر اس��اس فراخوان اعام ش��ده توسط 
خان��ه كت��اب، ح��وزه داوری در اي��ن 
جش��نواره، كتاب ها و پايان نامه هايی كه 
در يكی از محورهای سه گانه زير پديد 
آمده اند؛ 1- تاريخ )عمومی، سياس��ی( 
خليج فارس و قيام های ضد استعماری 
در منطقه، اسناد و مدارک و سفرنامه ها.
ف��ارس،  خلي��ج  جغرافي��ای    -2  
ادبي��ات   -3 نقش��ه ها  و  اس��ناد 
 )داس��تان و ش��عر( مربوط ب��ه موضوع 

خليج فارس.

اولین جشنواره کتاب خلیج فارس فراخوان داد  
یاد یاران یاد باد

رئيس مركز توس��عه فن آوری اطاعات و رسانه های 
ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: ايران 
بزرگترين توليدكننده لوح فشرده در خاورميانه است. 
عيس��ی زارع پور در گفتگو با مهر، اظهار داش��ت: 21 
كارخانه توليد لوح فش��رده )س��ی دی و دی وی دی( 
در كشور مش��غول به فعاليت می باشند كه بيشتر اين 
كارخانه ها در اس��تانهای قزوين، ته��ران، مازندران و 
زنجان مس��تقر هستند و تا دو ميليون لوح فشرده خام 

و پر در روز توليد می كنند. 
وی افزود: تمام لوح های های فش��رده خام كشور از 

طريق اين كارخانه ها تأمين می شود.
رئيس مركز توس��عه فن آوری اطاعات و رسانه های 

ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بيان داشت: 
افزون بر 12 هزار عنوان نرم افزار ثبت شده در كشور 
داريم كه ب��رای گرفتن مجوز پخش به اين وزارتخانه 

مراجعه كردند.
وی گف��ت: اكنون حدود 100 ب��ازی رايانه ای توليد 
داخ��ل و دو هزار ب��ازی خارجی رده بندی ش��ده بر 

اساس سن در اختيار مردم ايران قرار دارد.
زارع پور اظهار داشت: امروزه يكی از مهمترين ضربه 
هايی كه كشور در حوزه رسانه های ديجيتال متحمل 
می ش��ود به خاطر نبود فرهنگ مناسب برای استفاده 

از اين رسانه است. 
وی گفت: خانواده ها با شناخت فرصت ها و آگاهی 

داش��تن نسبت به چالش های اس��تفاده از رسانه های 
ديجيت��ال می توانند از وقوع آس��يب هايی كه احتمال 

دارد دامنگير جوانان شود جلوگيری كنند. 
وی افزود: دش��منان با اس��تفاده از تمام ظرفيت های 
دنيای ديجيتال تاش دارند با استحاله فرهنگی جوانان 

را از درون تهی كنند. 
رئيس مركز توس��عه فن آوری اطاعات و رسانه های 
ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بيان داشت: 
وظيفه داريم با توليد محصوالت ديجيتال مناسب و باال 
بردن فرهنگ استفاده از فن آوری و رسانه های سايبری، 
 جوانان را در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان واكسينه 

كنيم.

ايران بزرگترين توليدکننده لوح فشرده در خاورميانه است 

كاهش سرعت و گرانی قيمت اينترنت از مباحثی است 
كه در بوته نقد كارشناس��ان قرار دارد و هراز چندگاهی 
 اخباری درب��اره اختال و قطعی اي��ن ارتباط به گوش 
می رس��د كه هم��واره با واكنش مس��ئوالن روبرو بوده 

است. 
به گزارش مهر، مشكل قطعی اينترنت و كاهش سرعت 
آن تا ح��دی با زندگی كاربران ايرانی عجين ش��ده كه 
قطع��ی های مقطعی و كوتاه آنچن��ان كه بايد تاثيری بر 

امور روزمره آنها ندارد. 
همچني��ن كاه��ش هرچند وق��ت يكبار قيم��ت پهنای 
بان��د نيز آن طور كه بايد ب��رای مصرف كنندگان نهايی 

اينترن��ت ملموس نبوده و تفاوتی در ب��ه كارگيری اين 
پروتكل ارتباطی از س��وی آنها ندارد. قطعی مسيرهای 
ارتباط��ی موضوع تازه ای نيس��ت و ه��ر از چند گاهی 
ارتباط كابل ه��ای دريايی و زمينی ب��ه داليلی همچون 
گيركردن لنگر كش��تی، پاره شدن كابل توسط كوسه ها 
 و ي��ا حف��اری وزارتخانه هايی چ��ون راه و نيرو اتفاق 
می افت��د. گرانی قيمت اينترنت ه��م موضوع جديدی 
نيس��ت و با وجودی كه مس��ئوالن هرچند وقت يكبار 
نسبت به كاهش قيمت پهنای باند برای عرضه كنندگان 
اينترن��ت اقدام می كنند اما به دالي��ل متفاوتی همچون 
وج��ود ضواب��ط برای به��ره گيری اي��ن تخفيفات و يا 
درص��د كم تخفيف های در نظر گرفته ش��ده و يا حتی 
كم فروشی ش��ركتهای اينترنتی، مصرف كننده نهايی از 
اي��ن قيمت عادالنه بی نصيب می ماند و مجبور اس��ت 
اينترن��ت را با قيمتی بس��يار بيش��تر از ديگر كش��ورها 

دريافت كند.
هيچگونه اختاللی در شبکه اینترنت وجود ندارد  

ب��ه گزارش مهر، با وجود برخ��ی ادعاها در مورد بروز 
اخت��ال در ش��بكه اينترنت كش��ور در روزه��ای اخير 
مديركل مهندس��ی عمليات شبكه ديتا شركت ارتباطات 
زيرس��اخت اع��ام كرد كه در هفته گذش��ته ش��ركت 
ارتباط��ات زير س��اخت هيچگونه اختالی در ش��بكه 
اينترنت بين الملل و بين اس��تانی نداشته است و هرگونه 
اختال��ی در اين باره را تكذيب كرد. حس��ن كريمی با 

بيان اينكه فقط حوزه ش��بكه بين استانی و بين الملل در 
اختيار ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت است تأكيد كرد: 
هرگونه اخت��ال احتمالی كه در ش��بكه های برخی از 
شركت های اينترنتی و يا شركت های مخابراتی استانی 
رخ می دهد ارتباطی به ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 

ندارد. 
ــد تأثيری در کاهش قيمت  کاهش تعرفه پهنای بان

اینترنت کاربران نداشت 
در همين حال كريمی در مورد انتشار برخی اخبار مبنی 
ب��ر تامين ظرفيت ارتباطی از طري��ق ماهواره نيز به مهر 
گفت: ش��ركت ارتباطات زيرساخت هيچگونه ظرفيتی 
را از طريق ماه��واره تأمين نمی كند و تمامی ظرفيتهای 
اينترنت مورد نياز كشورمان را از طريق فيبرنوری تأمين 
می كند. وی در مورد قيمت اينترنت در ايران نيز اينگونه 
توضيح داد: تنها 20 درصد هزينه ای كه كاربران اينترنت 
م��ی پردازند مربوط به پهنای باند اينترنت زيرس��اخت 
است و 80 درصد آن هزينه های مربوط به شركت های 

فراهم كننده اينترنت است. 
ــر در دنيا کاربر  ــارد و چهارصد ميليون نف یک ميلي

اینترنت هستند 
به گزارش مهر، اينترنت در حالی در كشور ما همچنان با 
مشكات ابتدايی چون قيمت و سرعت دست به گريبان 
اس��ت كه بالغ بر يک ميليارد و چهارصد ميليون نفر در 
دنيا كاربر اينترنت هس��تند و ب��ه جرأت می توان گفت 

32 درصد جمعيت فعال دنيا روزانه از طريق اينترنت به 
انجام تمامی امور خود اقدام می كنند. صرفنظر از ميزان 
دسترسی فعلی اينترنت در جهان، ميزان رشد اين پديده 
بين س��ال های 2000 تا 2008 در برخی كشورها بسيار 
جالب توجه اس��ت. برای مثال ضريب رشد اينترنت در 
كش��ور الجزاير 6 هزار و ٩00 درص��د، كنگو ٤6 هزار 
درصد و س��ومالی ٤٩ هزار درصد اعام ش��ده كه اين 
توس��عه با هيچ صنعتی قابل مقايس��ه نيس��ت. توجه به 
اين نكته نيز مهم اس��ت كه سرعت خطوط اينترنت در 
كش��وری مانند ك��ره جنوبی چهار هزار برابر بيش��تر از 
س��رعت اينترنت در كشور ما اس��ت و بعضی كشورها 
مانند س��نگاپور پهنای باند يک گيگا - هزار مگابيت در 
ثانيه - يعنی 200 هزار برابر بيش��تر از آنچه كه امروز ما 
در من��زل داريم را در برنامه دارند. اس��تفاده از اينترنت 
به حدی در جهان فراگير ش��ده كه كش��ورهای مختلف 
ساالنه ميلياردها دالر س��رمايه گذاری برای دستيابی به 
اين فناوری انجام م��ی دهند و از طريق آن نيز ميليونها 
ش��غل تعريف می شود. در شرايط فعلی وجود اينترنت 
امن و در دس��ترس، بيش��تر از نياز به ديگر سرويس ها 
احساس می شود چرا كه كارشناسان معتقدند كه پهنای 
بان��د اينترنت در هر كش��ور ارتباط مس��تقيم با افزايش 
درآم��د ناخالص ملی دارد و به همي��ن دليل امروزه هر 
كش��وری كه پهنای باند بيش��تری در اختيار داشته باشد 

توسعه يافته تر و موفق تر است.

واکنش به خبر اختالل در اینترنت

پای لنگر کشتی و کوسه ها در میان نیست 

اولین قرعه کشي مخصوص مشترکین تلفن هاي ثابت 
استان 313 جایزه براي مشترکین خوش حساب

مشترکین محترم تلفن های ثابت سراسر استان با پرداخت به موقع و الکترونیک 
قبوض خود از جوایز نفیس این دوره شرکت مخابرات استان بهره مند مي گردند.

3 سفر زیارتي به مشهد مقدس
10 دستگاه گوشي تلفن همراه با سیم کارت اعتباري همراه اول

100 عدد سیم کارت اعتباري همراه اول
200 عدد شارژ 50000 ریالي همراه اول

جدول امتیازات مشترکین تلفن ثابت

۲ )امتیاز(پرداخت به موقع )تا زمان آخرین مهلت پرداخت(
پرداخت الکترونیک )عابر بانک، تلفن بانک، اینترنتي 

۲ )امتیاز(و...(

3 )امتیاز(پرداخت الکترونیک از طریق سامانه 1818 

3 )امتیاز(نداشتن بدهي در 3 دوره قبلي 

4 )امتیاز(پرداخت بدهي دوره هاي قبلي

5 )امتیاز(پرداخت بدهي و دایري مجدد تلفن هاي تخلیه شده
روابط عمومي شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

از شما که صورتحساب تلفن خود را به 
موقع و از طریق سامانه 1818 پرداخت 

مي نمائید سپاسگزاریم.

مشترك گرامي

)به راحتي به اینترنت وصل شوید و هزینه آن را روي قبض تلفن خود پرداخت نمائید.(

مطمئن ترین راه براي پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه حتي بدون دریافت 
قبض و به صورت ۲4 ساعت شبانه روز

اینترنت هوشمند شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

سامانه پرداخت غیرحضوري

سرویس ارزش افزوده شرکت مخابرات استان

منتظر باشید!
جوایز و امکانات ویژه اي براي مشترکین تلفن ثابت با کارکرد باال در نظر گرفته شده است.

قصه گویي 

 نداي حافظ

 مشاوره با وکال و پزشکان

سرویس اطالع رساني

1818 دريافت ريز مكالمات

ع از هزينه مكالمات
اطال

97۲1818 پايين ترين قيمت
باالترين كيفيت 

97۲۲0۲0


