
مديركل راه آهن اس��تان اصفهان 
گفت: براي نخستين بار در تاريخ 
 فعاليت راه آهن اس��تان اصفهان،
2 ه��زار و 664 ت��ن س��يمان به 
مقصد عراق توسط ناوگان ريلي 
استان حمل و صادر شد. بهروز 

تاكي بيان داشت: در راستاي تحقق فرمايش ...

اولين آزمون رشته های صنعت 
س��اختمان، 16 ارديبهشت ماه 
س��ال جاري با حض��ور بيش 
از 11 ه��زار نفر در رش��ته های 
مختلف صنعت س��اختمان در 
دانشگاه آزاد خوراسگان برگزار 

گرديد. اولين آزمون سال 90 در حالی برگزار گرديد كه تعدادی بالغ 
بر 40 هزار نفر در كل استان اصفهان ...

مديركل گمرك اس��تان اصفهان 
گفت: در صورتي كه واردكنندگان 
استان اصفهان جزء شركت هاي 
تعاوني و يا نمايندگي هاي توليدي 
باش��ند، به مهلت ضمانتنامه هاي 
 بانكي آنها ب��راي ترخيص كاال

دو ماه افزوده خواهد شد. فرود عسگري...

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: 

شرکت 40 هزار نفر در اولین آزمون 
رشته های صنعت ساختمان

مدیرکل گمرك اصفهان:
مهلت ضمانتنامه بانكي  واردکنندگان 

عضو تعاوني 2 ماه تمديد مي شود

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

بنا بر گزارش انجمن جهانی فوالد؛
تولید فوالد خام ايران
 17 درصد افزايش يافت
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 شهرستان   صفحه4 

دکتر عطاءاله ابراهیمی:

صیانت و جهاد صادقانه در حفاظت
از منابع بی بدیل الهی از وظایف ماست

صفحه 8

براي نخستین بار در تاریخ فعالیت راه آهن اصفهان؛

 حمل سیمان صادراتي به عراق
توسط ناوگان ريلي راه آهن اصفهان

شهرستان   صفحه 4

رئیس جمهور: 
بي ترديد آينده از آن راهي است
که مبدأ آن ايران اسالمي است

تشکيل هيأت مؤسس 
صندوق پژوهش و فناوري 
در چهارمحال و بختياري 

هيأت رسمي مؤسس صندوق پژوهش و فناوري 
چهارمح��ال و بختياري به منظ��ور فراهم كردن 
مقدمات تأسيس اين صندوق تشكيل شد. اسدي، 
رئيس دانش��گاه شهركرد با اش��اره به رشد بسيار 
خوب آموزش اس��تان چهار محال و بختياري و 
پتانسيل هاي موجود و همچنين نياز روزافزون به 
رشد و توسعه در منطقه و استان، بر لزوم حمايت 
از پژوهشگران و فناوران استان تأكيد كرد.وی در 
ادامه  سخنان خود فعاليت هاي مركز رشد واحدهاي 
فناور را از بدو تأسيس تاكنون بسيار خوب ارزيابي 
كرد و گف��ت: در اين مركز از زمان آغاز فعاليت، 
اس��تعدادهاي درخش��اني در زمينه فن آوري در 
استان شناسايي شده كه نشان مي دهد حمايت از 
فناوران موجبات رشد و شكوفايي استان را فراهم 
خواهد كرد و در همين راستا به ضرورت تشكيل 
صندوق پژوهش و فناوري چهارمحال و بختياري 

تأكيد كرد.
طادي، رئيس مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه 
 ش��هركرد نيز در ادامه  اين جلسه گفت: صندوق
غير دولتي پژوهش و فناوري استان به استناد ماده 
100 قانون برنامه س��وم توسعه و تأكيد مجدد در 
ماده 45 قانون چهارم توسعه و با در نظر گرفتن مفاد 
آيين نام��ه اجراي ماده 100 مصوب هيأت وزيران 
 با مش��اركت حداكثر 49 درصد دولتي و حداقل

51 درصد بخش خصوصي، تحت عنوان صندوق 
غير دولتي پژوهش و فناوري اس��تان چهارمحال 
و بختياري است كه مش��اركت و سرمايه گذاري 
در طرح هاي پژوهش��ي و فن��اوري، اعطاي وام 
و تسهيالت به اش��خاص حقيقي جهت اجراي 
طرح هاي پژوهش��ي و پژوهش ه��اي كاربردي، 
فرهنگي، هنري و فن��اوري، اجراي مرحله  توليد 
نيمه  صنعتي طرح هاي به نتيجه رسيده  پژوهشي 
و فن��اوري، تضمين پرداخت به موقع تعهدات و 
اقساط پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در 

قرارداد، از جمله اهداف اين صندوق مي باشد.
 شهرستان    صفحه4

آگهي مناقصه
شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد آبرساني به روستاي آبگرم و حسن آباد كرون را از طريق 

مناقصه عمومي با شرايط و مشخصات زير به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نمايد. لذا از مناقصه 

گراني كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاري مي گردد.

مبلغ پايه: حدود 600/000/000 )ششصد میلیون ريال( براساس فهارس بهاي پايه خطوط انتقال 

سال 1388

حداقل رتبه پیمانكار: 5 آب

محل اجرا: استان اصفهان شهرستان تیران و كرون

مدت اجرا: 4 ماه

هزينه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه،  مدت اعتبار پیشنهادها و مكان و 

زمان تحويل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي حداكثر به مدت 7 روز مهلت دارند نسبت 

به اعالم آمادگي كتبي، تكمیل پرسشنامه اطالعات پیمانكاران و ارائه مدارك مثبته شركت اقدام 

نمايد. پس از تعیین فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

نشاني مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شركت آب منطقه اي 

اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستي 76473 - 81646 صندوق پستي: 391

 WWW.ESRW.IR سايت

تلفن تماس: 5 - 6615360  داخلي 122    فاکس: 6611073

شرکت آب منطقه اي اصفهان

شركت آب منطقه ای اصفهان

م الف: 1868
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نماجهان نما

مرگ بن الدن و 11 سپتامبر؛
رازهايي از يك جنس

جهان نما

الك��س جونز، مدير ي��ك راديوي محلي 
 آمريكاي��ي ك��ه 40 روز پيش از حمالت

11 س��پتامبر از وقوع آن خب��ر داده بود، 
معتقد اس��ت كه بن الدن در س��ال 2002 
كشته ش��ده و جسدش در سردخانه بوده 

است.
 ده س��ال از حادثه 11 س��پتامبر گذشت، 
اما هنوز ه��ر روز ميليون ها مقاله، كتاب 
و گزارش درباره اين راز نوش��ته مي شود. 
اع��الم مرگ عامل اصلي اين حادثه يعني 
اس��امه بن الدن نيز رازي مشابه راز اوليه 
ش��د، به طوري كه خبر اول رس��انه هاي 
جهان��ي دو روز بع��د از اع��الم قتل وي 
توسط رئيس جمهوري آمريكا، چگونگي 

مرگ رهبر القاعده است. 
به دريا انداخته ش��دن جسد رهبر القاعده 
يكي از جنجالي ترين مس��ائلي است كه 
ترديدها را درباره اصل واقعه 11 سپتامبر 
و راز م��رگ عامل اصلي آن افزايش داده، 
ب��ه طوري ك��ه برخي رس��انه ه��ا از آن 
 تحت عنوان »انداخته ش��دن سند حادثه
 11 س��پتامبر ب��ه دري��ا« ي��اد كردن��د.
ريچ��ارد هنل��ي ديوي��س، تحليگ��ر و 
 سياستمدار آمريكايي و رئيس ستاد تبليغاتي
جان م��ك كي��ن در انتخابات رياس��ت 
ك��ه مقال��ه اي  در   ،2008  جمه��وري 
3 م��ه 2011 در پاي��گاه اطالع رس��اني 
اكونوميك وويس منتشر كرده، درباره نگاه 
آلك��س جونز مج��ري راديويي و محقق 
آمريكايي به مرگ بن الدن، نوشت: جونز 
مدعي اس��ت بن الدن سال ها پيش مرده 
اس��ت. جونز در گفتگو با راشا تودي در 
مخالفت با نطق باراك اوباما در يك شنبه 
 ش��ب به وق��ت آمري��كا و اع��الم مرگ
بن الدن به يك مصاحب��ه خود با منبعي 
در كاخ س��فيد در سال 2002 اشاره كرده 
اس��ت.)جونز در مصاحبه خود در س��ال 
2002 از مرگ بن الدن و نگهداري جسد 
وي در سردخانه خبر داده بود و گفته بود 
جسد وي به منظور بهره برداري هاي آينده 

نگهداري مي شود.( 
هنلي ديويس در ادام��ه مقاله خود آورده 
است: مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق 
آمريكا در س��ال 2003 م��رگ بن الدن را 
اع��الم كرد و گفت: نيروهاي امنيتي به ما 
اع��الم كرده اند كه ب��ن الدن را گرفته اند. 
آلك��س جونز تنها كس��ي نيس��ت كه از 
مرگ بن الدن در يك دهه قبل خبر داده، 
بي نظير بوتو، نخست وزير اسبق پاكستان 
نيز م��دت كوتاهي پيش از ت��رورش در 
گفتگو ب��ا ديويد فراس��ت روزنامه نگار 
انگليس��ي از كش��ته ش��دن رهبر القاعده 
 خب��ر داده بود. ب��ا پذيرفتن صحبت هاي
آلك��س جونز و بي نظير بوتو، مي توان به 
چراي��ي به دريا انداختن جس��د بن الدن 
پي برد. مقامات دول��ت اوباما، مدارك و 
تصاويري درباره كشته شدن بن الدن ارائه 
مي كنند، اما اين بن الدن، آن رهبر القاعده 
كه در كوه هاي افغانستان و پاكستان كشته 
شده نيس��ت، بلكه بن الدني است كه از 
درون سردخانه ها بيرون آورده شده است. 
پايگاه خبري آمريكايي اينفو وارز هم در 
مطلبي تحت عنوان »بن الدن براي نهمين 
بار، مرده اعالم مي ش��ود«، نوشت: وقتي 
اوباما م��رگ بن الدن را اع��الم كرد، اين 
حداقل نهمين بار بود كه يك مقام ارش��د 
دولتي آمريكا چني��ن موضوعي را اعالم 
مي كرد. اين پايگاه اطالع رساني به نظارت 
س��ازمان اطالعات پاكس��تان و آمريكا بر 
اقدامات بن الدن از سال 2001 نيز اشاره 
ك��رد و آورد: طب��ق گزارش ه��اي منابع 
 اطالعاتي فرانس��وي، در جوالي 2001،
بن الدن به يك بيمارس��تان آمريكايي در 
دبي به منظور عمل كليه منتقل شد و بعد از 
ديدار با عوامل سيا به واشنگتن رفت. وي 
در آستانه 11 سپتامبر به بيمارستاني وابسته 

به سازمان اطالعاتي پاكستان، سازماني كه 
روابط عميقي با جامعه اطالعاتي آمريكا 

دارد، آمد. 
الزم به ذكر اس��ت جون��ز ماه ها پيش از 
وقوع حادثه 11 س��پتامبر، در يك برنامه 
راديويي، وقوع اين حادثه را نيز پيش بيني 
ك��رده و از انجام يك تبليغات گس��ترده 
درباره نسبت دادن ماجرا به مسلمانان خبر 
داده بود. گزارش هاي رسانه اي همچنين با 
بازبيني فيلم ه��اي هاليوود، از اطالع غول 
فيلم س��ازي آمريكا از حادثه 11 سپتامبر 
و اس��تفاده از موضوعات و موقعيت هاي 
مشابه اين حادثه در فيلم هاي ساخته شده 
توسط اين ش��ركت پيش از وقوع حادثه 
خبر داده اند. اين در حالي اس��ت كه مردم 
س��اكن محل كش��ته ش��دن بن الدن نيز، 
حضور وي و كشته شدنش در اين مكان 

را منكر مي شوند. 
رابطه مـرگ بن الدن و انقالب هـاي 

خاورميانه 
برخي گمانه زني ها، اعالم مرگ بن الدن 
يا حتي كش��ته ش��دن وي در زمان يكي 
از بزرگ تري��ن دوره ه��اي تاريخ معاصر 
خاورميانه را نيز مشكوك اعالم مي كنند. 
برخ��ي از اي��ن گمانه زني ه��ا با فرض 
درس��ت بودن قتل رهبر القاعده در زمان 
و م��كان اعالمي، تحويل دادن بن الدن را 
باج آل س��عود و پاكستان به آمريكايي ها 
به منظور جلب حمايت آنها در ش��رايط 

كنوني معرفي مي كنند. 
گمانه زني هاي ديگر هم اعالم مرگ وي 
در ش��رايط كنوني خاورميانه با توجه به 
تغيير تيم امنيتي دول��ت آمريكا را نيز در 
راستاي تأثيرگذاري بر تحوالت افغانستان 
و پاكستان و در عين حال تحوالت دروني 
خاورميانه اعالم مي كنند. اين گمانه زني ها، 
انجام تحوالت ج��دي در راهبرد امنيتي 
آمريكا براي ش��به قاره و خاورميانه را با 
توجه به ش��روع عصر خاورميانه جديد 
و مرگ رهب��ر القاعده، قطع��ي مي دانند. 
نيويورك تايمز، ي��ك روزنامه نزديك به 
تصمي��م گيرندگان كنگره و كاخ س��فيد 
آمريكا در مطلبي تحت عنوان »جهان بعد 
از طالبان« به بررسي مرگ رهبر القاعده و 
ارتباط آن با قيام هاي خاورميانه پرداخته 
و آورده اس��ت: م��رگ ب��ن الدن زماني 
اتف��اق مي افتد كه انقالب هاي خاورميانه 
در تون��س و مصر با كنار زدن اس��تبداد 
تالش مي كنند با ايجاد دموكراس��ي بين 
دين��داري و مدرنيته تع��ادل برقرار كنند. 
 اين رس��انه نزديك به جري��ان حاكم در
اياالت متح��ده به همكاري ب��ن الدن و 
واشنگتن در گذشته نيز اشاره كرد و اضافه 
كرد: آمريكا در ابتدا ايدئولوژي بن الدن را 
براي شكست امپراطوري شوروي تقويت 
كرد تا اين كه خود هدف آن قرار گرفت. اين 
يك پيروزي براي رئيس جمهوري جوان 
آمريكاست كه سياست جنگ جهاني عليه 
ترور جرج بوش رئيس جمهوري سابق را 
تغيير داد. اوباما نياز به خروج از جنگ و 
تعامل با اكثريت ميانه رو مس��لمانان را به 

خوبي درك كرد. 
نيويورك تايمز درباره راهبرد واش��نگتن 
در آينده بدون ب��ن الدن هم آورد: اكنون 
باي��د كار را تمام كنيم و حتي از بن الدن 
و نهضتش لش��كري بس��ازيم، قذافي را 
قاطعان��ه از بين ببريم. انقالب هاي عربي 
را با حمايت سياس��ي و مالي به س��مت 
هدف حرك��ت دهيم. به مح��ض ايجاد 
اولين پايه هاي امنيت به جنگ افغانستان 
پايان دهيم. به نزديك ترين متحد آمريكا 
در منطقه يعني اسرائيل بفهمانيم كه تغيير 
 خاورميان��ه ب��دون تغيير سياس��ت هاي
تل آويو ممكن نخواهد شد و فلسطين نيز 
مثل اسرائيل بايد در دوران بعد از بن الدن 

مسئوليت پذير شود. 

جهان نما

محمود احمدي نژاد در مراس��م بيست و يكمين آيين نكوداشت اعضاي هيأت 
علمي نمونه كشور، گفت: اگر بخواهيم سرافراز بمانيم بايد پيشرفت كنيم. زيباترين 
انديشه ها هم در پس فقر و عقب ماندگي مدفون مي شود. بسياري از انديشه هاي 
ضد انساني در پس برخي از پيشرفت هاي مادي خود را بر كل بشريت تحميل 
كرده است. رئيس جمهور گفت: امروز مأموريت ما اين است كه نظام جهاني به 
ارث رسيده و تبعيض آلود را در جهان برهم بزنيم. ما بايد ايراني پيشرفته داشته 
باشيم. كشوري آباد، برخوردار و در باالترين طراز جهاني و براي رسيدن به اين 
مهم به دو عنصر علم و فرهنگ نياز داريم. وی افزود: هيچ پيش��رفت و تحولي 
بدون علم اتفاق نمي افتد. حركت بدون علم مانند حركت در شب ظلماني بدون 
داش��تن چراغ اس��ت يا توقف و درجا زدن و يا س��قوط در پرتگاه خطر است. 
اين كه برخي حرف اول را در جهان مي زنند، به خاطر پش��توانه اي است كه در 
پيش��رفت هاي علمي به دست آورده اند. رئيس جمهور تصريح كرد: ما نيازمند 
جهش علمي هستيم و همه اين امكانات براي اين جهش مهياست. بايد به جايي 
برسيم كه ايران پرچمدار علم در جهان شود. براي رسيدن به اين مهم دو راه پيش 
رو داريم؛ يكي همان مسيري است كه ديگران رفته اند، برخي باور دارند كه اين تنها 
راه رسيدن به قله هاي علم است كه در اين صورت ما براي هميشه عقب خواهيم 
بود، چراكه مسير را كساني ترسيم مي كنند كه جلودارند. ممكن است راه ديگري 
براي پيشرفت پيدا كنيم كه به نظر من اين شدني است. احمدي نژاد گفت: همه 
چيز تجهيزات و امكانات نيست، براي رسيدن به قله هاي علم بايد راه هاي ديگري 
را جستجو كرد و در فضاي فرهنگي خودمان حركت كنيم. زماني دستاوردهاي 
علمي  ما معجزه مي كند كه در فضاي فرهنگ بومي ما رشد و نمو داشته باشد. 
رئيس جمهور درادامه با تأكيد بر نقش فرهنگ در پيشرفت جامعه، گفت: فناوري 
رابط بين جسم انسان هاست، در حالي كه فرهنگ رابط بين روح انسان هاست. 
اگر علم و فناوري را در هم بياميزيم فردي مانند ابن سينا به جامعه عرضه مي شود 
و قله هاي علم مسير خود را تغيير مي دهد.احمدي نژاد گفت: كار علمي كه در 
خدمت نظام سرمايه داري نباشد و منجر به تقويت نظام سلطه نشود، مورد نظر 
ماست. علمي كه انسان را به قله كمال برساند، با آنچه در نظام سرمايه داري انجام 
مي شود، متفاوت است. ما به دنبال جهاني هستيم كه آينده اش بستر تكامل انسان ها 
و سرشار از عدالت و پاكي است. ما نيازمند انسان هاي پاك و عدالت خواه هستيم 
و همه كار اساتيد دانشگاه و عظمت كارهاي هيأت هاي علمي اين است كه چنين 
افرادي را تربيت كنند. احمدي نژاد گفت: پيشرفت نيازمند فعاليت علمي است و 
اين فعاليت ها زماني مي تواند كشورمان را به نقطه مطلوب برساند كه بر مبناي مباني 
و فرهنگ بومي خود حركت كنيم. اگر جامعه مطلوب ترسيم نشود و همه اقدامات 
انجام ش��ده غيرهدفمند خواهد بود و منجر به شكوفايي استعدادها و پيشرفت 
نخواهد شد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: جامعه آينده بايد هم پيشرفته و هم 
بستري براي تكامل انسان ها باشد و اين نيازمند انسان هاي شجاع، موحد، عالم و 
عدالت خواه است و همه ارزش و عظمت كار اساتيد و اعضای هيأت علمي در 
اين است كه نسل هايي را تربيت مي كنند اينچنين باشند. احمدي نژاد با بيان اين كه 
انديشه ماركسيستي و سرمايه داري كه هر دو از يك جنس بوده و داراي اهداف 
ضد انساني بودند، به پايان راه رسيده اند، اظهار داشت: موج جديدي در جهان در 
حال شكل گيري است كه منشأ آن ايران است و همگان متوجه شده اند كه با به 
پايان رسيدن ماركسيسم و نظام ليبرال، راه سومي كه مبدأ آن ايران است در حال 

روي كار آمدن بوده و بي ترديد آينده از آن اين راه است. وي تصريح كرد: امروز 
قدرتي در ايران در حال ظهور اس��ت كه متكي بر اسلحه و اقتصاد نيست، بلكه 
اين قدرت منشأ انساني و ايماني دارد و با اتكا به فرهنگ و ايمان و موجوديت 
ملت بزرگ خود حركت مي كنيم و اين باالترين تجلي قدرت الهي است. البته 
ملت ايران چندين هزار س��ال است كه در جهان جاري است كه امروز فرصت 
شكوفايي پيدا كرده است. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: از حدود  40 سال قبل 
مش��خص شد كه اقتصاد آمريكا رو به افول بوده و عوامل اصلي تحرك و رشد 
خود را از دست داده است. آنان براي اصالح اين وضعيت تا مدت هاي طوالني 
به طور مستمر دارايي هاي كاغذي منتشر مي كردند، اما ده سال قبل براي اين كه 
فرصتي به دست آورده و خود را نجات دهند، داستان  11 سپتامبر را ايجاد كرده و 

شخصيت هايي را به صحنه آوردند كه هيچ كس از ماهيت آنها اطالعي نداشت.
وي گفت: سلطه گران به بهانه  11 سپتامبر به منطقه لشكركشي كرده و در طول 
ده سال گذشته حدود يك ميليون انسان را قتل عام كردند. احمدي نژاد گفت: به 
تازگی كه نظام سلطه متوجه شده تابلويي كه در مقابل انقالب اسالمي ملت بزرگ 
ايران در منطقه علم كرده بود نمي تواند در مقابل موج اين انقالب ايستادگي كند 
و زماني كه تاريخ مصرف آن را تمام ش��ده تش��خيص دادند، ظرف  24 ساعت 
آن را كنار گذاش��ته و قرار است به جاي اين تابلوي خشن و آدمكش، چهره اي 
جديد با لبخن��د و لطافت روي كار بياورند و دوب��اره به بهانه آن فرصتي براي 
چپاول گري هاي خود ايجاد كنند.رئيس جمه��ور در بخش ديگري از اظهارات 
خود با بيان اين كه تمدن اس��المي هيچ گاه به طور كامل در جهان متجلي نشده 
است، گفت: غير از مقاطع كوتاهي اين خودخواهان اين فرصت را از اسالم سلب 
كرده اند كه در ابعاد تمدني ظاهر ش��ود. تمدن اسالمي به معناي فراگيري عدل، 
آزادي، شكوفايي، محبت، پاكي و يگانه پرستي در جهان است و امروز بايد خط 
نوراني تمدن اس��المي را ترسيم و ابعاد گوناگون آن را به بشريت معرفي كنيم. 
بايد تمدني برپا شود كه در آن هر انسان تجلي خدا بوده و خدايي زندگي كند 
و در همين راستا اگر فعاليت هاي علمي ناظر به پاسخ دادن به نيازهاي اين تمدن 
 باش��د، به سرعت مي توان قله هاي پيشرفت را فتح كرده و مناسبات ناعادالنه را

تغيير داد.

رئیس جمهور: 

بي تردید آینده از آن راهي است كه مبدأ آن 
ایران اسالمي است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بنا بر گزارش انجمن جهانی فوالد؛
توليد فوالد خام ايران

17 درصد افزايش يافت
تازه ترين گزارش انجمن جهاني فوالد نشان مي دهد در سه ماهه نخست 
س��ال جاري ميالدي، توليد فوالدخ��ام در ايران ب��ا 17/3 درصد افزايش 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ميالدي، به سه ميليون و380 هزار تن 
رسيده اس��ت. ايران به عنوان بزرگ ترين توليدكننده فوالد در خاورميانه 
در ماه مارس )11 اسفندماه 1389 تا 12 فروردين ماه سال 1390( با توليد 
يك ميليون و 170 هزار تن فوالد خام، رش��د 10/2 درصدي را نس��بت 
به ماه پيش از آن )فوريه( ثبت كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه رشد 
نقطه  به نقطه توليد فوالد كشور )ماه مارس 2011 در مقايسه با ماه مارس 
2010( نيز 25/2 درصد افزايش نشان مي دهد. براساس اين گزارش، رشد 
توليد فوالد ايران در حالي اتفاق مي افتد كه همچنان بسياري از كشورهاي 
جهان تح��ت تأثير بحران اقتص��ادي س��ال هاي 2008 و 2009 موفق به 
رس��يدن به آمارهاي توليد در دوران رونق اقتصادي نش��ده اند. همچنين 
آماره��اي انجمن جهاني فوالد به عن��وان معتبرترين منبع آمارهاي بخش 
فوالد نشان مي دهد، توليد فوالد خام جهان در سه ماه نخست سال 2011 
حدود 371 ميليون تن بوده كه 8/8 درصد باالتر از سه ماهه نخست سال 
2010 اس��ت. توليد فوالد جهان در ماه مارس نيز حدود 129 ميليون تن 
بود كه اين رقم 7 درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته ميالدي است. 
بر اين اس��اس، رش��د توليد فوالد ايران همچنان از ميانگين جهاني باالتر 
ارزيابي مي ش��ود كه در اين ميان، افزاي��ش راندمان توليد، به بهره برداري 
رس��يدن طرح هاي جديد و افزايش تولي��د بخش خصوصي، از مهم ترين 

داليل رشد توليد فوالد ايران به شمار مي روند.

شکست مأموريت آمريکا براي كشتن 
يك رهبر القاعده در يمن

رس��انه هاي آمريكا از شكس��ت يك مأموريت نظامي اين كشور در يمن 
براي كش��تن يك روحاني آمريكايي - يمني وابس��ته به القاعده به كمك 

يك هواپيماي بدون خلبان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه از واش��نگتن، اين رس��انه ها اعالم كردند: 
ي��ك هواپيماي بدون خلبان براي هدف ق��رار دادن انور العولقي به يمن 
حمله كرد، ولي اين روحاني مظنون به ترور و وابس��ته به ش��بكه القاعده 
 كه تهديد بزرگي براي آمريكا به حس��اب مي آيد، كشته نشد و جان سالم

به در برد. 
روزنامه هاي وال اس��تريت ژورنال و تلويزيون س��ي بي اس، در گزارش 
خ��ود گفتند هدف اين حمل��ه العولقي، روحاني تن��دروي متولد آمريكا 
بود كه مظنون به س��ازماندهي حمالت تروريس��تي در آمريكاس��ت. يك 
منبع امنيتي و يكي از ش��اهدان در يمن به خبرگزاري فرانس��ه گفت: در 
اين حمله اين هواپيماي بدون خلبان دو عضو محلي ش��به القاعده كشته 

شده اند.
در هردو گزارش به اظهارات مقامات آمريكا استناد شده كه خواستار عدم 
افش��اي هويت خود ش��ده اند. هنوز كاخ سفيد هيچگونه واكنشي در قبال 

اين گزارش ها از خود نشان نداده است.
به گفته ش��اهدان، آنان يك موشك ش��ليك شده از هواپيما را ديده اند كه 
به منطقه اي در اس��تان شبواع س��نگرگاه محكم القاعده اصابت كرده و دو 

برادر عضو اين شبكه را در دم كشته است. 

 نجات نفت كش اماراتي توسط
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران

دريادالن نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران يك فروند نفتكش 
اماراتي را از چنگ دزدان دريايي نجات دادند.

اين نفتكش اماراتي با مليت و پرچم اين كشور، حامل نفت خام از كشور بحرين 
 به مقصد درياي سرخ بود كه مورد هجوم دو فروند قايق دزدان دريايي قرار

گرفت.
بن��ا بر اع��الم چهاردهمين ناوگروه اعزامي ايران، ناو جمهوري اس��المي 
ايران شهيد نقدي، پس از دريافت پيام درخواست كمك از جانب نفتكش 
اماراتي بدون اتالف وقت و با حداكثر سرعت وارد عمل شده و به سمت 

نفتكش اماراتي عزيمت كرد.
به دنبال واكنش س��ريع ناو ايراني، قايق هاي دزدان دريايي متواري شده و 

نفتكش اماراتي با سالمت كامل مسير خود را ادامه داد.
اي��ن گزارش مي افزايد: اين هفتمين مقابله ناو گروه نيروي دريايي  ارتش 
با پديده ش��وم دزدي دريايي در سال 1390 است كه تمامي اين موارد با 

موفقيت همراه بوده است.

ورود نظاميان عربستان سعودي
 به يمن براي سركوب انقالبيون 

برخي اخبار و گزارش ها حاكي از آن است كه نيروهاي عربستان سعودي 
براي س��ركوب جوانان انقالبي يمن و كمك ب��ه رژيم علي عبداله صالح 

وارد اين كشور شده اند.
وجدي الشعبي، سخنگوي ائتالف جوانان جنوب يمن از ورود خودروهاي 
نظامي رژيم س��عودي به يمن براي كمك به رژيم عبداله صالح ديكتاتور 
اين كش��ور به منظور سركوب مردم خبر داد.  الشعبي در گفتگويي اظهار 
داش��ت: خودروهاي زرهي و نفربرهاي س��عودي از عربستان وارد بندر 
عدن در جنوب يمن ش��ده اند تا مردم بي گناه را از دم تيغ بگذرانند. وي 
افزود: منطقه المنصوره ش��هر عدن روز ش��نبه هدف حمله قرار گرفت و 
خانه هاي شهروندان يمني به آتش كشيده شد و اين تنها حمايتي است كه 

مردم يمن از كشورهاي همسايه خود دريافت كرده اند. 
الش��عبي خاطرنشان كرد: كشورهاي عرب حاش��يه خليج فارس از رژيم 
عبداله صالح پشتيباني و به نام وحدت قومي اعراب به او كمك مي كنند، 
درحالي كه اگر اين كشورها در ادعاي قومي خود صادق بودند، از مسأله 
فلس��طين و قدس شريف پشتيباني مي كردند. وي طرح شوراي همكاري 
خليج فارس درباره اوضاع يمن را توطئه آميز خواند و گفت: كش��ورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس به طور عمدي در طرح خود، مردم جنوب 

يمن را ناديده گرفتند. 
الش��عبي افزود: كش��ورهاي ش��وراي همكاري خليج فارس در ظلم عليه 
مردم يمن همدس��ت هستند و از همين رو، مردم جنوب يمن را در طرح 
خ��ود ناديده گرفتند و انگيزه آن��ان از چنين كاري نيز نفت و ثروت هاي 
جنوب يمن اس��ت كه به قيمتي ناچيز در اختيار آنان قرار مي گيرد. وي 
به سركوب مردم يمن توسط رژيم عبداله صالح اشاره كرد و گفت: رژيم 
حاكم بر يمن با ايجاد دس��تاويزي به نام القاعده در يمن به دنبال كش��تن 
مردم جنوب اين كش��ور و كش��تار زنان و كودكان آنان اس��ت. الشعبي با 
اشاره به حمله نيروي هوايي يمن به اداره مركزي منطقه يافع اين كشور، 
خاطرنش��ان كرد: اين نخستين بار نيست كه نيروي هوايي يمن به مناطق 
جنوب اين كش��ور حمله مي كند. وي اف��زود: در اين مناطق هيچ يك از 
عناصر القاعده حضور ندارند، بلكه آزادگان جنوبي يمن مستقر هستند كه 

در برابر ظلم رژيم حاكم به پا خاسته اند. 

آماده باش پليس
براي اجراي جدي قانون جديد

تخلفات رانندگي
فرمانده پليس راه كش��ور با بي��ان اين كه هدف پلي��س در هفته اول آغاز 
اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي فرهنگسازي و آموزش 
بود، گفت: مأموران پليس راه از امروز براي اجراي جدي و بدون اغماض 

قانون تخلفات رانندگي در آماده باش كامل هستند.
س��رهنگ محمدرضا مهمان��دار گفت: هفت��ه اول اج��راي قانون جديد 
 رس��يدگي به تخلف��ات رانندگي با ه��دف فرهنگس��ازي و آموزش طي
شد. وي اظهار داشت: طي يك هفته اول اجراي قانون جديد رسيدگي به 
تخلفات رانندگي مأموران پليس راه با بيش از 406 هزار تخلف رانندگي 

برخورد كردند.
س��رهنگ مهماندار افزود: مأموران پليس راه  از امروز در تمامي جاده هاي 
كش��ور حض��ور دارند و در آماده باش كامل هس��تند ت��ا قانون جديد را 
قاطعانه و بدون اغماض به اجرا در آورند. فرمانده پليس راه كش��ور تأكيد 
كرد: بس��تن كمربند ايمني براي سرنشينان عقب خودرو، استفاده از كاله 
ايمني براي راكبان موتورسيكلت ها، برخورد جدي با تخلفات حادثه ساز 
و مصرف مش��روبات الكلي و استعمال مواد مخدر و روانگردان ها توسط 
رانندگان، از موضوعاتي اس��ت كه به طور جدي در دستور كار پليس راه 

قرار دارد.
س��رهنگ مهمان��دار گف��ت: خ��ودرو رانندگاني كه مرتك��ب دو تخلف 
حادثه س��از به صورت همزمان ش��وند، 72 س��اعت توقيف و نمره منفي 

نيز اعمال مي شود.
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آژیر

دبير انجمن ارگونومي ايران گفت: حتي 
نام ارگونومي و پيشگيري از آسيب هاي 
ناشي از كار در برنامه هاي سوم، چهارم 
و پنجم توسعه وجود ندارد در حالي كه 
هزينه ه��اي ناش��ي از بي توجهي به اين 
موضوع ب��راي دولت، م��ردم و بيمه ها 
بسيار باالس��ت. مجيد معتمدزاده اظهار 
داش��ت: در حال حاضر صنايع موجود 
در كشور ارگونومي)يا اصول پيشگيري 
از آسيب هاي اسكلتي و عضالني ناشي 
از كار( را مي شناس��ند اما وضعيت آنها 
اجازه اج��راي اين اص��ول را نمي دهد. 
وي افزود: در كشورهايي كه ارگونومي 
رشد كرده است اين موضوع همزمان با 
رشد اقتصادي آنها بوده است به عبارت 
ديگر اگر كش��وري توس��عه يافته باشد 
ارگونومي را نيز اجرا مي كند. معتمدزاده 
تصريح ك��رد: دول��ت، تصميم گيران و 
صاحبان صناي��ع ارگونومي را به خوبي 
مي شناسند اما امكان پرداختن به آنها را 
ندارن��د و اين كاره��ا هزينه ها و تبعاتي 
دارد. وي ادامه داد: 40 س��ال اس��ت كه 
ارگونومي در دانشگاه ها مطرح مي شود 
اما هنوز آنچه را كه امروز داريم متناسب 

با ش��أن اين 40 سال نيس��ت. البته اين 
موضوع خاص ارگونومي هم نيس��ت. 
دبير انجمن ارگونومي ايران با بيان اين كه 
در حال حاضر با پديده اي به نام كمردرد 
مواجه هستيم گفت: آسيب هاي اسكلتي 
و عضالني در صدر بيماري هاي ناش��ي 
از محي��ط كار قرار دارد ب��ه طوري كه 
ب��ه عنوان مثال يك كم��ردرد در آمريكا 
براساس برآوردها بيش از 100 هزار دالر 
خس��ارت در پ��ي دارد. وي اضافه كرد: 
اين موضوع نشان مي دهد در ارگونومي 
دس��تور كار، پيش��گيري از آسيب هاي 
ناش��ي از كار و محيط كار اس��ت و در 
حال حاضر بيش��تر بيمه گ��زاران دنيا در 
حال ورشكستگي هس��تند چرا كه پول 
بيمه اي كه مي گيرن��د جبران هزينه ها را 
نمي كند. معتمدزاده يادآور شد: در همه 
جاي دنيا آسيب هاي اسكلتي و عضالني 
در صدر خسارات و آسيب هاي ناشي از 
كار است و در كشور ما نيز نام ارگونومي 
در برنامه سوم، چهارم و در حال حاضر 
پنج��م هنوز نيامده اس��ت. در حالي كه 
اين موضوع در صدر سياستگذاري هاي 

محيط كار قرار دارد.

سازمان ملل متحد پيش بيني كرد، جمعيت 
جهان در سال 2100 ميالدي به بيش از 10 
ميليارد نفر برسد. به گزارش ايرنا براساس 
پيش بيني اين سازمان، جمعيت جهان تا 
قبل از سال 2050 از مرز 9 ميليارد خواهد 
گذشت و اگر نرخ باروري فعلي ادامه يابد 
كه انتظ��ار هم همين خواهد بود، تا پايان 
اي��ن قرن ميالدي، جمعيت جهان به رقم 
10 ميليارد و 100 ميليون نفر خواهد رسيد. 
بر اساس گزارش وضعيت جمعيت جهان 
2010 ك��ه از جانب بخش جمعيت اداره 
ام��ور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در 
مقر سازمان ملل متحد در شهر نيويورك 
انتشار يافت بيشترين افزايش جمعيت در 

كشورهاي داراي باروري باال كه بيشتر در 
جنوب منطقه صحراي آفريقا قرار دارند 
و برخي از كشورهاي آسيايي، اقيانوسيه 
و آمري��كاي التين رخ خواهد داد. در اين 
گزارش آمده است در حال حاضر جمعيت 
جهان، هفت ميليارد نفر است كه اين رقم 
تا سال 2023 به هشت ميليارد، 2041 به 9 
ميليارد و سپس به 10 ميليارد نفر پس از 
سال 2081 خواهد رسيد. هانيه زلوتنيك 
مدير بخش جمعيت سازمان ملل متحد 
گفت: جمعيت بسياري از كشورها در حال 
پير شدن اس��ت و اين روند ادامه خواهد 
ياف��ت و به همين ترتيب نرخ باروري در 

اين كشورها كاهش مي يابد.  

جامعه

دبیر انجمن ارگونومي ایران:

پيشگيري از آسيب هاي شغلي در 
برنامه هاي توسعه كشور وجود ندارد

سازمان ملل متحد 

جمعيت جهان در سال 2100 ميالدي بيش از 
10 ميليارد نفر مي شود 

همي��ن صبح پيش��رو يا صبحی كه فردا طل��وع می نمايد، 
امتح��ان كني��د؛ معجزهای خي��ره كننده پ��س از آن آغاز 
عاش��قانه در انتظار شماس��ت! طلوع نور، همراه اس��ت با 

آغازی كه برای هركدام از ما رنگ و طرحی منحصر و مخصوص به خود 
دارد. از خان��ه بيرون می زنيم؛ صبحانه خورده يا نخورده، ش��اد يا غمگين، 
ب��ا انرژی ي��ا بی حال و كم رم��ق؛ در تمام حالت های ممك��ن، از خانه به 
قص��د رفت��ن به محل كار خارج می ش��ويم و در اي��ن بيرون آمدن از يك 
محيط و وارد ش��دن به محيطی ديگر، عماًل يك سری تغييرات، ما را دچار 
خ��ود خواهد نمود؛ محيط گرم و صميمی خان��ه و دنيای خارج از آن با 
مختص��ات ويژه و مخصوص به خود. هر كدام از ما وقتی قدم در محيط 
بيرون از خانه می گذاريم، بخش��ی از تابل��وی آن روز و يا تكه ای از پازل 
جامعه را كامل می نماييم؛ تابلويی با هزاران هزار تكه كه هريك از ما به آن 
حس و وجود می بخش��يم. ش��ما خودتان در لحظاتی كوتاه، تصور نماييد 
كه اگر آدم هايی اخمو، گيج و گنگ و ناراحت و عصبانی با بی حالی تمام 
خواس��ته باش��ند اين پازل را كامل نمايند، چه اتفاقی می افتد و سرنوشت 

آن تابلو چه خواهد شد؟! 
ه��ر كدام از ما، عادات مخصوص به خود را داريم؛ دير يا زود خوابيدن، 
فضايی كه ب��رای خوابيدن انتخاب می نمايي��م و... در جهت مقابل، تمام 
آدم ها بيدارشدن ش��ان هم تابع برخی عادت ها و تكرارهايی ست كه بر اثر 

كثرت انجام، به يك تيپ شخصيتی تبديل شده اند. 
بيدارشدن در ساعات مختلف، فارغ از آن كه سحرخيزی را هميشه بايد در 

نظر داشته باشيم، يك مسأله  طبيعی و فردی  است كه در دنيای ماشينی و 
آپارتمانی امروز، برخی را به ش��دت دچار دير بيدارشدن نيز نموده است؛ 
خس��تگی ناش��ی از رفت و آمدهای طوالنی، ديرخوابيدن ه��ا و روبه روی 
تلويزيون خواب رفتن ها، ش��ام خوردن های انتهای شب و مهمانی هايی كه 
گاه تا پاسی از شب ادامه  می يابد، همه و همه برای بيدارشدن در ساعات 
نخس��تين روز، م��ا را دچار مش��كل می نمايد. اما در هر س��اعت از روز 
كه بيدار ش��ديم، بايد خود را برای يك زندگی زيبا و دوست داش��تنی به 
تمامی معنای كلمه مهيا نماييم. خوردن صبحانه ای هرچند مختصر، دوش 
 گرفت��ن و تغيير هرچند اندك در پوش��ش و ظاه��ر، می تواند به اين مهم 
كم��ك نمايد كه »بازسازی ش��ده«، قدم در اجتم��اع گذاريم. اگرچه نحوه  
خوابي��دن و تعداد س��اعاتی كه به ب��دن فرصت می دهيم ت��ا نيروهای از 
دس��ت رفته  خود را بازيابی نمايد، مهم است اما در همان دقايقی كه بيدار 
 می ش��ويم هم می توانيم تغييراتی اساسی و درخور توجه در خود به وجود 

آوريم. 
گ��وش دادن به خبرهای صبحگاهی رادي��و، فقط چند دقيقه گوش دادن به 
يك موس��يقی آرام و التيام دهن��ده، خوش وبش با اهل منزل، حتی قدم در 
كوچ��ه نهادن به بهانه  خريد نان، همه در بازيابی روحی ما تأثير بس��زايی 

می تواند داشته باشد كه در بيش تر مواقع از آن غافليم. 
اگر بپذيريم كه همراه شدن با دريای خروشان جامعه در ساعاتی می تواند 

تأثير متقابل داش��ته باش��د، هر كدام از م��ا می توانيم منبع 
بی ك��ران ش��ادی و ان��رژی ب��رای اطرافيان خود باش��يم؛ 
هم صحبتی ش��اد و پرانرژی، همكاری سرحال و بانشاط، 
همسايه ای خوش رو و مهربان، هم كالسی آرام و دوست داشتنی، همسری 
مهربان و صبور، كس��انی هس��تند كه يا با ما مواجه اند و يا ما ديگران را با 

اين عناوين مواجه می نماييم. 
آغاز هر مقوله ای اگر همراه با ش��ادی و رضايت باشد، در پايان نتيجه ای 
خارق العاده برجای خواهد نهاد؛ پدر ش��اد و پرانرژی، خانواده ای موفق را 
به بيرون از خانه هدايت می نمايد و همس��ری مهربان و گشاده رو، روزی 
همراه با سرور و شادی را مژده می دهد و فرزندان اين خانواده تمام روز، 
منبعی تمام ناش��دنی از ش��ادی و نيرويی اثرگذار می ش��وند كه بخشی از 

جامعه را متأثر از خود به سمت كمال پيش می برند. 
اي��ن اثرات در محي��ط جامعه، مح��ل كار و بازخورده��ای كاری، نمود 
عين��ی و مس��تقيم پي��دا می نمايد. ب��ا آغازهاي��ی عاش��قانه می توانيم به 
زيباتري��ن ش��كل ممك��ن در بهبود كيفي��ت روحی جامع��ه  اطراف خود 
و يا دس��ت كم جامع��ه ای كه با ما س��ر و كار دارد، مفيد و مؤثر باش��يم. 
ي��ك لبخن��د، يك فنج��ان چ��ای داغ، يك تكه ن��ان تازه و چن��د جمله  
كوت��اه و اميدبخ��ش، می تواند صبحی دلنش��ين برای تمام��ی اطرافيان ما 
فراه��م نماي��د؛ همين صبح پي��ش رو يا صبحی كه فردا طل��وع می نمايد، 
 امتح��ان كنيد؛ معجزه ای خيره كنن��ده پس از آن آغاز عاش��قانه در انتظار 

شماست!  

اگر در چهره های افراد موفق و س��الم از 
نظر بهداش��ت روانی و جس��مانی دقت 
كنيد چيزی را خواهيد ديد كه شايد كمتر 
تا به حال به آن توجه كرده باش��يد و آن 
هم لبخند اس��ت. كودكان را نگاه كنيد! 
چگونه بدون توقع و انتظار همه چيز را 
با رنگ ديگ��ری می بينند و به آن لبخند 
می زنند و چگونه صدای هياهوی آنان در 
كوچه و خيابان طنين انداز است. چهره 
ش��ما، زندگی و سالمت ش��ما از لحاظ 
روانی و جس��می بستگی به شاد بودن و 
خنديدن شما دارد. برای شاد زيستن نبايد 
منتظر اتفاقات خوش��ايند بود. بلكه بهتر 
است از هر موقعيت مناسبی برای لبخند 
زدن استفاده كنيد و چهره ای خندان داشته 
باشيد. در اين شادی ديگران را هم سهيم 
می كنيد و به آنه��ا روحيه می دهيد و بر 
لب آنان نيز گل لبخند می نشانيد، روحيه 
دادن به ديگران مس��تلزم داشتن روحيه 
اس��ت، برای س��رحال كردن افراد ابتدا 
بايد از خودتان شروع كنيد و مولد نشاط 
باشيد، نه اينكه منتظر كسی باشيد كه شما 
را س��رحال كند. پيامبر اكرم )ص( حتی 
در سخت ترين ش��رايط نيز تبسمی زيبا 
بر لب داش��تند و اين مسأله از مهم ترين 
داليل جذابيت ايش��ان در بين مردم بود. 
خوب اس��ت ما ه��م به پي��روی از اين 
اسوه حسنه، سيمای خندان و گشاده ای 

برای خود در زندگی برگزينيم. كسی كه 
روز خود را همراه با لبخند و تبسم آغاز 
می كند، تا پايان روز س��رحال و شاداب 
اس��ت و همه از مصاحبت و ارتباط با او 
لذت می برند. به مش��كالت، خيلی آرام 
و خونسرد نگاه كنيد، در نتيجه اين كار، 
آرامش روانی خاصی به شما و اطرافيانتان 

دست می دهد.
»خنده بر هر درد بی درمان دواست« موقعی 
كه از ته دل و با تمام وجود می خنديد به 
هيچ مس��أله ای غير از مسايل خوشايند 
فكر نمی كنيد و خوش بين هستيد چهره 
و صورت شما جوان تر و سلول های آن 
فعال تر می شود. برای خنديدن می توانيد 
فيلم كمدی تماشا كنيد، يا منظره ای زيبا را 
در ذهن به تصوير بكشيد يا اين كه ابتدا 
خود را در ش��رايط تمري��ن آرامش قرار 
دهيد سپس با فكر كردن به تصاوير زيبا 
و صحنه های جالب زندگی از ته دل و با 
تمام وجود بخنديد، آن گاه پس از چند 
تنفس عميق، خواهيد ديد كه احس��اس 
روحی ش��ما با قبل متفاوت اس��ت و از 
انرژی روانی خوبی برخوردار ش��ده ايد. 
برای خنديدن فقط فكركردن به تصاوير 
زيبا و لبخند زدن كافی نيست، بلكه بايد 
نس��بت به اطرافيان و آشنايان ديد مثبت 
داشته باشيد )خوش بين باشيد( و بتوانيد 

با آنها ارتباط خوبی برقرار نماييد. 

 رئي��س س��ازمان داوطلب��ان جمعيت
اج��راي  در  گف��ت:   احم��ر  ه��الل 
المللي بي��ن   توصيه هاي فدراس��يون 
صليب س��رخ و هالل احمر در برنامه 
راهبردي 2020، س��يصد پايگاه جديد 
داوطلب��ان ه��الل احم��ر در ادارات و 

كارخانجات كشور تأسيس مي شود. 
ماش��اء ال��ه پورطلوعي اف��زود: ايجاد 
اي��ن پايگاه ه��ا در هفته ه��الل احمر 
كه 18 تا 24 ارديبهش��ت ماه در كشور 
برگزار مي شود، آغاز خواهد شد. وي 
درباره ش��مار پايگاه هاي داوطلبان در 
كش��ور گف��ت: در ح��ال حاضر 760 
پاي��گاه داوطلبان در سراس��ر كش��ور 
فعال اس��ت. پورطلوع��ي توضيح داد: 
سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر 
به منظ��ور احيا و تحقق اصل خدمات 

داوطلبانه و حمايت از اقش��ار آس��يب 
پذير كشور در س��ال 88 تشكيل شده 
است. وي درباره فعاليت هاي سازمان 
داوطلب��ان گفت: اين س��ازمان تاكنون 
خدمات متنوعي چون كمك به درمان 
بيم��اران محروم، حماي��ت از كودكان 
آسيب ديده و همچنين كمك به آسيب 
ديدگان باق��ي مانده از حوادث طبيعي 
مانند زلزله و س��يل ارايه كرده اس��ت. 
وي به برنامه هاي س��ازمان داوطلبان 
در هفت��ه ه��الل احمر اش��اره كرد و 
داوطلبانه  فعاليت هاي  افزود: گسترش 
و فراخ��وان اعضاي پايگاه هاي محلي 
براي س��ازماندهي اعضاي پايگاه هاي 
محل��ي داوطلبان از جمل��ه برنامه هاي 
 هفت��ه ه��الل احم��ر اي��ن س��ازمان 

است. 

خنده بر هردرد بی درمان دواست

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر: 

300 پايگاه جديد داوطلبان هالل احمر در 
كشور ايجاد مي شود 

پنجره

دث
حوا

تكدی گری يكی از آس��يب های اجتماعی است كه متاسفانه جامعه ما نيز 
دچار آن ش��ده است. در واقع متكديان افرادی هستند كه بدون هيچ گونه 

زحمت قابل توجهی به كسب در آمد مي پردازند. 
البت��ه نحوه برخورد با تكدی گران در جوامع متفاوت اس��ت و بيش��تر به 
فرهن��گ آن جوامع بس��تگی دارد. با اين حال در جامع��ه ايرانی كه اغلب 
جامعه احساس��ی است و دين مبين اس��الم نيز تأكيدات ويژه اي بر رفتار 
انسانی با مسكينان دارد به نحوی معضل تكدی گری پيچيده و بغرنج شده 
است. شايد شما در مترو و يا حتی در خيابان با افرادی روبه رو شده باشيد 
كه با لباس هايی مندرس و دس��ت هايی سياه در مقابل شما مي ايستند و در 

چشمانتان نگاه و درخواست كمك مي كنند. 
خيل��ی از افراد هنگامی ك��ه در اين موقعيت قرار مي گيرن��د دچار ترديد 
مي شوند. از س��ويی نگاه های معنا دار اين افراد احساس ترحم افراد را بر 
مي انگيزد و از س��وی ديگر مردم به راحتی نمی توانند به همه آن كس��انی 
كه در روز جلوش��ان قرار مي گيرند كمك كنند! البته تكدی گری در اسالم 
نيز به طور كامل امر مذمومی اس��ت و آي��ات و روايات متعددی بيكاری 
و س��ربار جامعه شدن را نكوهش مي كنند اما به هر حال در ذهن بسياری 
از ايرانی ها تفكيك در خصوص افراد مس��تحق و متكديان س��خت است 
و همين امر بسياری از ش��هروندان را در برابر خواسته های متكديان خلع 

سالح مي كند.
با اين حال اغلب جامعه شناسان معتقدند تكدی گری تأثيرات منفی بسياری 
ب��ر اجتماع دارد. متكدي��ان كه بدون ارائه هيچ كار و خدمتی برای ديگران 
از آنها چشمداش��ت كمك و توق��ع پرداخت پول را دارند آثار و عوارض 
مختلف��ی در جامعه دارد، طبيعت وجود گدا عالوه بر زش��ت كردن چهره 
ش��هر و به جا گذاش��تن تأثيرات روحی و روانی بر اف��راد مي تواند عامل 
 مهم��ی در تن پ��روری، كاهلی و گراي��ش به بی عالقگی ب��ه كار و تالش 

باشد. 
در واق��ع وقتی يك متكدی بتواند بدون زحمت و درد س��ر از يك صبح 
تا به ش��ام صدها هزار تومان به جيب بزند و وقتی در پس پرده باندهايی 
باش��د كه افراد را به گدايی وادارند و خود پول حاصله را به جيب بزنند، 

مش��خص است كه اين حركت چه ضربه اي به اقتصاد جامعه وارد خواهد 
ساخت. هستند گدايانی كه ثروت آنها سر به ميليون و شايد ميليونها بزند 
و از اين راه دارای خانه ها و آپارتمان ها ش��ده باشند و يا پول های حاصله 
را ب��ه صورت ربوی در اختيار ديگران قرار دهند و خالصه آن كه بيش��تر 
اف��راد متكدی نه ب��ه خاطر برطرف كردن نيازه��ای زندگی فردی بلكه به 
خاط��ر حاكميت روح حرص و طمع دس��ت به اين عمل زش��ت مي زنند 
و در واقع انس��ان های مسخ ش��ده و عالقه مند به جمع آوری پول و انبار 

كردن آن هستند. 
از س��وی ديگر روانشناسان نيز معتقدند گدايی س��بب كسالت و تنبلی و 

عامل از بين رفتن روحيه اعتماد به نفس مي شود. 
تكدی نيروها و اس��تعدادهای انس��انی را كه مي تواند در مس��ير و راه های 
مشروع و معقول قرار گيرند به انجماد و تخدير مي كشاند. در واقع افرادی 
ك��ه ب��ه تكدی گری روی مي آورن��د به تدريج با جدا ش��دن از جامعه به 
انزوای روحی و روانی كش��يده مي ش��وند و ضمن از بين رفتن توانايی ها 
و قابليت ه��ای مثبت آنه��ا اين احتمال نيز وجود دارد كه ش��خص عالوه 
ب��ر تكدی گری به س��اير بزهكاری ه��ای اجتماعی نيز روبي��اورد. ضمن 
 اي��ن ك��ه حضور متكدي��ان در ش��هر ها چه��ره جامعه را كريه و زش��ت 

مي كند. 
حضور اين افراد در اجتماع آسيب های فراوانی متوجه جامعه مي سازد چرا 
كه حضور اين ها به صورت يك آموزش غيرمس��تقيم كه اغلب شخصيت 

خام و ناپخته دارند مي تواند عده اي ديگر را به گدايی سوق دهد. 
با اين حال برای رفع مش��كل تكدی گری در ش��هر ها نيز راه های متعددی 
وجود دارد كه بی ش��ك در وهله اول از بين بردن ريشه های اجتماعی اين 
آس��يب مهلك و مخرب است. جامعه شناسان معتقدند دليل اصلی افزايش 
تكدی گری در كالنشهرها در ابتدا وجود فقر اقتصادی و همچنين وجود 
آسيب در فرهنگ اجتماعی است. در جامعه اي كه افراد آن بر اساس عزت 
و احترام به كرامت انسانی تربيت شده اند افراد كمتر به سمت تكدی گری 
و حتی كارهای سطحی مي روند در حالی كه در برخی از خرده فرهنگ ها 

در جوامع براس��اس افراد تربيت صحيحی نمی ش��وند و همين امر نيز در 
نهايت به افزايش آس��يب های اجتماعی منتج مي شود. از سوی ديگر همان 
طور كه پيش تر گفته شد تكدی گری نتيجه فقر اقتصادی در جامعه است 
و كاه��ش فاصله ميان طبقات جامعه مي تواند تاثي��ر جدی بر كاهش اين 

معضل داشته باشد. 
ضمن آن كه نبايد از اين نكته نيز غفلت كرد كه بيش��تر تكدی گری ها در 
حوزه كالنش��هر ها به دليل مهاجرت های غير اصولی است. به عبارت بهتر 
ع��دم توزيع ثروت و امكانات رفاهی در س��طح كش��ور مي تواند به مرور 
زمينه مهاجرت به شهر ها و كالنشهر ها را افزايش دهد كه همين امر نيز در 

نهايت به افزايش تكدی گر منتج مي گردد. 
البته از بين بردن ريش��ه های اصلی معض��ل تكدی گری نيازمند يك برنامه 
بلن��د مدت اس��ت و هي��چ گاه نمی ت��وان به موفقيت ص��د در صدی در 
اي��ن زمينه دس��ت پيدا كرد. از اين روس��ت كه در كنار اي��ن راهكار های 
بلند مدت اغلب دس��تورالعمل های فوری نيز تجويز مي ش��ود كه مي تواند 
تأثي��رات قابل توجهی در كاهش معضل تكدی گری در س��طح ش��هر ها 
داش��ته باشد. به عنوان مثال ش��هرداری ها با همه امكانات بالقوه و بالفعلی 
 كه در اختيار دارند مي توانند در جهت برچيدن تكدی گری س��هم بزرگی

داشته باشند. 
از سوی ديگر برخورد قاطع با متكديان حرفه اي و شيادانی كه به يك نوع 
زندگ��ی انگلی خو گرفته اند در اين زمينه مؤثر اس��ت همچنين مي توان با 
ايجاد كارگاه های آموزش فنی حرفه اي و ايجاد تس��هيالتی برای كارهای 

بخش خصوصی با تكدی گری مبارزه كرد. 
از س��وی ديگر شهروندان نيز بايد نسبت به تبعات كمك به متكديان آگاه 
ش��وند و در اين زمينه فرهنگ سازی گس��ترده اي صورت پذيرد. بی شك 
اگر شهروندان بدانند كه كمك آنها به يك متكدی در حقيقت تشويق وی 
به ادامه تكدی گری و دور كردن هرچه بيشتر وی از اجتماع و يك زندگی 
سالم است مي توانند احساسات خود را در برابر خواهش های ترحم انگيز 

كنترل كنند.

با تالش كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت هاي به عنف پليس آگاهي 
اس��تان اصفهان اعضاي يك باند پنج نفره س��رقت به عنف خياباني 

شناسايي و دستگير شدند. 
س��رهنگ »حسين حس��ين زاده« رئيس پليس آگاهي اصفهان گفت: 
در پي وقوع س��رقت هاي به عنف از ش��هروندان توس��ط چند نفر 
از مجرمين موتور س��وار كه ب��ه صورت باندي و با تهديد و ارعاب 
 و اس��تفاده از سالح س��رد اقدام به س��رقت وجوه نقد و اموال آنان
م��ي كردند، به س��رعت تي��م وي��ژه اي از كارآگاه��ان اداره مبارزه 
ب��ا س��رقت هاي به عنف پليس آگاهي رس��يدگي ب��ه موضوع را با 

حساسيت خاصي دنبال كردند. 
وي افزود:در بررس��ي ها و تحقيقات به عمل آمده و با اس��تفاده از 
اظهارات مالباختگان سرنخ هايي از اين باند به دست آمد و مشخص 
شد دو نفر از اعضاي اين باند »مرتضي و محمدرضا � ز« نام دارند 

كه داراي سابقه كيفري هستند. 
اين مقام مس��ئول بيان داش��ت: س��رانجام ب��ا اس��تفاده از اقدامات 
 پليس��ي طي يك عمليات ضربتي هر دو متهم دس��تگير ش��دند. اين
مقام مسئول در ادامه عنوان داشت: با دستگيري متهمان، پرونده وارد 
مرحله جديدي ش��د و با اعترافات آنها س��ه نفر ديگر از اعضاء باند 
نيز شناس��ايي و در عملياتي ويژه دستگير شدند. وي اظهار داشت: 
از متهمان مقاديري اموال مس��روقه ب��ه همراه مواد مخدر و آالت و 

ادوات استعمال آن كشف و ضبط شد.
س��رهنگ حس��ين زاده در پايان با بيان اين كه متهمان در تحقيقات 
ص��ورت گرفته به 15 فقره س��رقت به عنف خيابان��ي اقرار كردند 
خاطرنش��ان كرد: اعضاي باند مذكور پس از تش��كيل پرونده جهت 
س��ير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل و با قرار صادره روانه 

زندان شدند. 

سردار كرمي اظهار داشت: طبيعي است كه جرم در استان وجود داشته باشد 
اما با تالش پليس امنيت بهتري نسبت به ساير استان ها حاكم است و مراكز 
حساس علمي، صنعتي، ارگان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي با امنيتي كه 
از سوي پليس فراهم شده توسعه و پيشرفت استان را دنبال مي كنند كه تقدير 

سازمان ها و نهادها دليل روشني بر اين ادعاست.
س��ردار حس��ن كرم��ي در حض��ور ي��گان وي��ژه پاس��داران فرمانده��ي 
 انتظام��ي اس��تان ضمن تس��ليت اي��ام ش��هادت بان��وي بزرگوار اس��الم 
حضرت فاطمه زهرا )س( و محكوميت جنايات ش��يعيان در كشور بحرين 
گف��ت: امروز نيروي انتظامي به عنوان پليس انقالب با اقتدار، نيت خالص، 
استوار و مقاوم در تمامي صحنه هاي حساس و بحراني ايستاده و با آمادگي 
كامل از ولي فقيه، مردم انقالبي و حاكميت كش��ور دفاع مي كند. اين مقام 
انتظام��ي افزود: اگر پليس ب��ا ايمان و اعتقاد و آم��اده از نظر توان دفاعي و 
رزمي و علمي و با رعايت انضباط در جامعه حضوري اس��توار داشته باشد 
هرگ��ز مجرمان و خالفكاران جرات بره��م زدن نظم عمومي را به خود راه 
نخواهند داد كه تا امروز نيز همين گونه بوده و به بركت صالبت و استواري 
نيروهاي پليس، برهم زنندگان نظم و آرامش و براندازان نظام مقدس اسالمي 
ناكام مانده اند. رئيس پليس اس��تان در ادامه به ويژگي هاي خاص اصفهان 
از نظر مراكز دانش��گاهي و علمي، اماكن گردشگري، كارخانجات صنعتي 
و موقعيت سياس��ي اش��اره و بيان داش��ت: اين ويژگي ها كه باعث حضور 
افراد مختلف از سراس��ر دنيا و كش��ور در اين استان شده مسئوليت ما را در 
 حفظ نظم و امنيت آن سنگين تر مي كند كه بايد با جديت و تالش بيشتر

كار كنيم. 
اي��ن مقام انتظامي در پايان ابراز اميدواري كرد با حمايت مردم و مس��ئوالن 
 استان و مشاركت آنان در مأموريت هاي پليس امنيت و آرامش در امسال و

سال هاي آينده به بهترين نحو مطلوب فراهم شود.

باند سارقان به عنف خياباني
در اصفهان متالشي شد

سردار کرمی:

توسعه استان دليل روشني بر وجود 
امنيت مطلوب است

آغازی از جنس عشق

دستمزد بدون 
انجام كار!

دلیل اصلی افزایش تکدی گری
 در کالنشهرها در ابتدا وجود فقر 
اقتصادی و همچنین وجود آسیب
در فرهنگ اجتماعی است

دو برادري كه با همدس��تي 
يكديگر از منازل نيمه س��از 
س��رقت مي كردند توس��ط 
آگاه��ي  پلي��س  مام��وران 
 استان اصفهان دستگير و به
60 فقره سرقت اقرار كردند. 
سرهنگ حسين حسين زاده 
رئيس پليس آگاهي اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: در 
پي وقوع چند فقره س��رقت 
هاي س��اختمان  داخ��ل   از 

نيمه س��از در يكي از مناطق اصفهان شناس��ايي و دس��تگيري سارق يا 
سارقان در دستور كار پايگاه جنوب اين پليس قرار گرفت.

وي اف��زود: ب��ا انج��ام تحقيق��ات ميدان��ي و ب��ه كارگي��ری اقدامات 
وي��ژه پليس��ي ماموران به س��رنخ هاي��ي در خصوص اين س��رقت ها 
دس��ت يافتن��د. اين مق��ام مس��ئول تصريح ك��رد: دو نفر به ن��ام هاي 
 »مه��دي و محس��ن � س« در اين ارتباط دس��تگير و ب��ه آگاهي منتقل

شدند.
رئيس پليس آگاهي استان گفت: در تحقيقات اوليه مشخص شد كه اين 
س��ارقان با هم برادرند و با همدس��تي يكديگر ازداخل 56 ساختمان و 

چهار دستگاه خودرو سرقت كرده اند.
اين مقام انتظامي افزود: با اقرار صريح متهمان سه نفر مالخر نيز شناسايي 
 و طي يك عمليات غافلگيرانه دستگير شدند. سرهنگ حسين زاده با بيان
اين كه مقاديري زيادي اموال مس��روقه از متهمان كش��ف و ضبط شده 
اس��ت خاطر نش��ان كرد: متهمان ب��ه همراه پرونده جهت س��ير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

60 فقره سرقت
در پرونده برادران سارق
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
 از حمایت چندانی برخوردار نیست

  زاینده رود

مهدی تقی پور در جمع خبرنگاران گفت: س��ازمان نظام مهندس��ی كش��اورزی و 
منابع طبيعی بزرگ ترين تشكل صنفی به شمار می رود اما با وجود پتانسيل باال از 

حمايت چندانی برخوردار نيست.
وی خاطرنش��ان كرد: نظام مهندس��ی س��اختمان س��االنه 49 ميليارد ريال، نظام 
پزشكی 45 ميليارد ريال، نظام مهندسی معدن 3 ميليارد ريال به عالوه 3 درصد از 

درآمدهای وزارتخانه صنايع و معادن حمايت های دولتی دريافت می كنند.
رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان افزود: اين در حالی 
است كه سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی ساالنه 6 ميليارد ريال از 
حمايت های دولت بهره مند می شود كه با توجه به حجم فعاليت ها و طرح های در 

دست اجرا در اين سازمان رقم بسيار ناچيزی است.
تقی پ��ور تصري��ح كرد: در حال حاضر 10/7 درصد از اش��تغال كش��ور به بخش 
كش��اورزی مربوط می ش��ود و نرخ اش��تغال در اين بخش هر ساله رو به كاهش 
اس��ت. وی گفت: در گذشته ضريب نفوذ دانش در بخش كشاورزی 0/8 درصد 
بود كه با اس��تقرار 144 شركت خدمات مشاوره ای و هزار فارغ التحصيل اين رقم 
به 1/2 درصد رس��يده و پيش بينی می ش��ود با اجرای كامل برنامه پنجم اين ميزان 

به 2/5 درصد رشد پيدا كند.
رئي��س س��ازمان نظام مهندس��ی كش��اورزی و مناب��ع طبيعی اف��زود: ميزان كل 
 س��رمايه گذاری كشور در اين بخش تنها به 5 درصد محدود شده است. تقی پور

ضمن اش��اره به اين كه بيش از 70 درصد كش��اورزان از س��واد الزم برای توليد 
محصول س��الم به��ره نبرده اند تصريح ك��رد: در حال حاضر بخ��ش عمده ای از 
كش��اورزی استان در روس��تاها و به صورت سنتی انجام می شود. وی خاطرنشان 
كرد: ضريب نفوذ سواد در جامعه ای كه فرآيند توليد محصوالت كشاورزی را به 
عنوان اصلی ترين نياز بش��ر در دست دارد بسيار ناچيز است. رئيس سازمان نظام 
مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان گفت: در حال حاضر به طور ميانگين هر 
20 دقيقه يك نفر به فارغ التحصيالن بخش كشاورزی اضافه می شود و سهم استان 
اصفهان نيز از اين تعداد روزانه سه فارغ التحصيل است. تقی پور افزود: هم اكنون 
52 درصد فارغ التحصيالن بخش كش��اورزی جويای كار هس��تند و تنها 8 درصد 
دانش آموختگان اين بخش در مزارع فعاليت دارند. وی در بخش ديگر س��خنان 

خود درباره نرخ بازگشت سرمايه در بخش كشاورزی گفت: در حال حاضر اين 
نرخ 4 تا 12 درصد اس��ت و براس��اس برنامه و نياز داخل بايد اين ميزان به 30 
برابر افزايش يابد. رئيس س��ازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی ضمن 
اش��اره به سهم 14 درصدی بخش كشاورزی از توليد ناخالص داخلی خاطرنشان 
كرد: منابع خام تبديلی و تكميلی كشور در بخش محصوالت كشاورزی سهم 80 

درصدی را به خود اختصاص داده است.
تق��ی پ��ور گفت: هم اكنون چهار ميلي��ون و 400 هزار بهره ب��ردار 94 درصد از 
نيازه��ای غذايی م��ردم در بخش كش��اورزی را تأمين می كنن��د. وی ضمن بيان 
اي��ن مطلب كه ميزان مصرف بذر در كش��ور دو برابر ميانگين مصرف دنياس��ت 
تصري��ح كرد: از ه��ر مترمكعب آب مصرف��ی تنها دو كيلوگ��رم محصول توليد 
می ش��ود. رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی در خاتمه افزود: 
در ح��ال حاض��ر 30 درصد از توليدات كش��اورزی به ص��ورت ضايعات از بين 
 م��ی رود و اين ميزان س��االنه 10 ميليون دالر معادل 25 درص��د درآمدهای نفتی

كشور است.

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم:

مزار شهدای فرهنگی و دانش آموز استان اصفهان غبار روبی شد

مدیرکل گمرك اصفهان:
مهلت ضمانتنامه بانکي  

واردكنندگان عضو تعاوني 2 ماه 
تمديد مي شود

مديركل گمرك اس��تان اصفهان گف��ت: در صورتي كه واردكنندگان 
استان اصفهان جزو ش��ركت هاي تعاوني و يا نمايندگي هاي توليدي 
باش��ند به مهلت ضمانتنامه هاي بانكي آنها براي ترخيص كاال دو ماه 
افزوده خواهد شد. افرود عسگري بيان داشت: به منظور تسهيل امور 
گمركي واردكنندگان كاال به استان و هموار كردن راه توليد در استان 
اقالم وارداتي با اخ��ذ ضمانتنامه بانكي هفت ماهه ترخيص خواهند 
شد. وي با بيان اين كه عمده كاالهاي وارداتي به استان اصفهان مواد 
اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي به منظور نوس��ازي و 
افزايش س��طح تكنولوژي در توليد است، گمرك استان نيز به منظور 
افزاي��ش رون��د بهبود صنايع تس��هيالت مختلف��ي از جمله دريافت 
ضمانتنامه بانكي براي ترخيص كاال را اجرايي كرده اس��ت. مديركل 
گمرك استان اصفهان تصريح كرد: واردكنندگاني كه مشكل نقدينگي 
ب��راي ترخيص كاالي خود دارند مي توانن��د از ضمانتنامه هاي بانكي 
براي تس��هيل امور خود اس��تفاده كنند. وي اظهار داشت: تجهيزات 
پزش��كي با ضمانت نامه شش ماهه، مصالح س��اختماني با ضمانتنامه 
پنج ماهه، كاالهاي مصرفي و خوراكي با ضمانتنامه سه ماهه و مبلمان 
و اسباب بازي با ضمانتنامه دو ماهه از گمرك استان اصفهان ترخيص 
خواهند ش��د. عس��گري بيان كرد: در صورتي ك��ه كاال و تكنولوژي 
را ب��ه اس��تان وارد كنيم در واقع ب��ا واردات مواد اولي��ه بزرگ ترين 
تس��هيالت را در اختيار توليدكنندگان اس��تان براي ارتقاي بهره وري 

قرار داده ايم. 

مدیرکل امور جوانان اصفهان:
تسهيل ازدواج جوانان اصفهان با 

325 هزار تومان
مديركل امور جوانان اس��تان اصفه��ان از انجام برنامه هاي كانون هاي 
پيوند مهر در امر ازدواج آسان در اين استان خبر داد و گفت: جوانان 
اصفهاني در طرح ازدواج آس��ان مي توانند با 325 هزار تومان ازدواج 
كنند. حجت االسالم مهدي اميني با اشاره به اجرايي شدن فعاليت هاي 
كانون پيوند مهر در امر ازدواج آس��ان اظهار داشت: ازدواج معروف 
ب��ه 325 تا 500 ه��زار توماني خدماتي چون تاالر، ماش��ين و لباس 
ع��روس و پذيراي��ي از مهمانان در امر تس��هيل ازدواج را به جوانان 
ارائ��ه مي دهد. وي با اش��اره به نقش خيرين در ام��ر ازدواج جوانان 
افزود: سازمان هاي مردم نهاد همگام با نقش خيرين تسهيالتي در امر 
خريد جهيزيه و مشاوره قبل و حين ازدواج فراهم كرده اند. مديركل 
امور جوانان اصفهان با بيان اين كه تاكنون شش تا هفت كانون پيوند 
مهر در اس��تان اصفهان به فعاليت مشغول شده اند، ادامه داد: سازمان 
ملي جوانان با همكاري تشكل هاي ديگر درصدد افزايش كانون هاي 
پيوند مهر اس��ت. وي با اش��اره به افزايش تسهيالت ازدواج تصريح 
كرد: در سال جاري به هر كدام از زوجين براي كمك به امر ازدواج 

جوانان، وام دو ميليون و پانصد هزار توماني داده مي شود.

به دلیل عدم توانایي در تأمین هزینه ها؛
عمده واحدهاي سنگبري اصفهان 

فعاليت خود را متوقف كردند
نايب رئيس انجمن صنفي س��نگبري هاي اس��تان اصفه��ان گفت: عمده 
واحدهاي س��نگبري استان به دليل عدم توانايي در تأمين هزينه ها فعاليت 

خود را متوقف كرده اند.
سعيد شهشهاني با بيان اين كه بسياري از واحدهاي سنگبري استان اصفهان 
ب��ه دليل افزايش هزينه ها و مقرون به صرفه نبودن توليد، اقدام به تعطيلي 
واحده��اي خود كردند، گف��ت: در حال حاضر يك ه��زار و 700 واحد 

سنگبري در استان اصفهان فعاليت مي كنند. 
وي ادام��ه داد: از يك هزار و 700 واحد س��نگبري اس��تان، تنها حدود 17 
واحد تجهيزات خود را طي سال هاي گذشته نوسازي و واحدهاي خود را 
تجهيز كرده اند كه اين تعداد كمتر از يك درصد واحدهاي سنگبري استان 

را تشكيل مي دهد. 
نايب رئيس انجمن صنفي سنگبري هاي استان اصفهان افزود: از زمان اجرايي 
شدن قانون هدفمندي يارانه ها، هزينه هاي برق براي واحدهاي سنگبري تا 

صد درصد افزايش يافته است. 
وي ب��ا بيان اي��ن كه وزارت نيرو مصرف برق در ش��ب را به عنوان پيك 
بار محسوب مي كند، گفت: بر اساس اطالعيه 6 قانون هدفمندي يارانه ها، 
وزارت نيرو بايد پيك بار را در محاسبه قبوض واحدهاي سنگبري لحاظ 
نكند اما اين نقض قانون همچنان وجود دارد. شهش��هاني تصريح كرد: با 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و بر اساس تصميم گيري دولت براي يكسان 
محاسبه ش��دن قبوض برق واحدهاي س��نگبري در تمام بازه هاي زماني 
شبانه روز، هرگونه محاس��به پيك بار در قبوض برق اين واحدها خالف 
است. وي بيان داشت: در بررسي هاي دولت در رده بندي واحدهاي صنعتي 
آسيب پذير بر اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، واحدهاي سنگبري در 
رتبه نخست صنايع آسيب پذير شناخته شد اما تاكنون هيچ بسته حمايتي از 

سوي دولت در اين زمينه ارائه نشده است. 
نايب رئيس انجمن صنفي سنگبري هاي اس��تان اصفهان اظهار داشت: با 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تس��هيالتي به عنوان تسهيالت نوسازي 
واحدهاي سنگبري از سوي دولت در نظر گرفته شد كه كف پرداخت آن 

از يك ميليارد تومان است. 
وي با اش��اره به اين كه بازپرداخت اين تس��هيالت پنج س��اله و س��ود آن 
11 درص��د اس��ت، تصريح ك��رد: با توجه به وضعيت فعل��ي واحدهاي 
س��نگبري، هيچگونه برگش��ت س��ودي براي اين واحدها وج��ود ندارد 
 ك��ه بخواهن��د بخش��ي از آن را ص��رف بازپرداخ��ت تس��هيالت خود 

كنند. 

مركز علمي كاربردي هالل احمر 
چهارمحال و بختياري بهره برداري 

مي شود
مديرعام��ل جمعيت هالل احمر چهارمحال و بختياري گفت: همزمان با 
گراميداشت هفته هالل احمر نخستين مركز علمي كاربردي هالل احمر 
اين اس��تان به بهره برداري مي رسد. محمد فروغي اظهار داشت: جمعيت 
هالل احمر به عنوان يك مؤسسه عام المنفعه و بشردوستانه فعاليت هاي 
گوناگوني را در عرصه داخلي و بين المللي بر عهده دارد. وي با بيان اين كه 
جمعيت هالل احمر كشور جزو پنج سازمان برتر دنياست گفت: جمعيت 
هالل احمر كشور، فعاليت هاي مهمي را در عرصه هاي امداد و نجات انجام 
داده اس��ت. فروغي از اجراي بيش از 30 عنوان برنامه محوري همزمان با 
آغاز هفته هالل احمر در اين اس��تان خب��ر داد و گفت:  برگزاري همايش 
تجليل از جوانان، داوطلبان و امدادگران جوان در سراسر استان، اجراي رژه 
موتوري، برگزاري كارگروه امداد و نجات، برگزاري مانور اسكان اضطراري 
ويژه خواهران، اهداي خون توس��ط اعضاي اين جمعيت از مهم ترين اين 
برنامه هاست. مديرعامل جمعيت هالل احمر چهارمحال و بختياري افتتاح 
نخستين مركز علمي كاربردي هالل احمر اين استان را از ديگر اين برنامه ها 
عنوان كرد و گفت: افتتاح شعبه هالل احمر شهرستان كيار، افتتاح سالن 2 
هزار متري امداد مركز استان، افتتاح سالن ويدئو كنفرانس استان، افتتاح تلفن 
امدادي 147 استان از ديگر برنامه هاي محوري در هفته هالل احمر است. 

وي ادامه داد: برگزاري گردهمايي امدادگران، جوانان و داوطلبان اين استان، 
برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي با مشاركت تربيت بدني استان، 
ديدار با خانواده شهدا، غبارروبي گلزار مطهر شهدا، تشكيل كانون عفاف 
و حجاب از ديگر برنامه هاي تدوين شده به مناسبت گراميداشت اين هفته 

است. 

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:
برخورد انتظامي با بدحجابي به تنهايي 

اثربخش نيست
نماينده مردم ش��هركرد در مجلس گفت: برخ��ورد انتظامي با بدحجابي 
در جامعه به تنهايي اثربخش نيس��ت. نصراله ترابي اظهار داش��ت: بحث 
حجاب و عفاف نيازمند آماده سازي زيرساخت هاي فرهنگي است كه در 
صورت فراهم سازي اين زيرساخت ها و نهادينه سازي آن در جامعه بتوان با 
هنجارشكنان قانوني برخورد كرد. وي با بيان اين كه قانون و فرهنگ همانند 
يك قيچي دولبه عمل مي كن��د، گفت: اين دولبه تيز در صورت همراهي 
و هماهنگ��ي با يكديگر نتيجه بخش خواهد بود. ترابي با تأكيد بر اين كه 
فرهنگ سازي و اعمال قانون در تكميل يكديگر كارساز هستند، گفت: اگر 
فرهنگ سازي مناسب انجام نگيرد و قوه قهريه وارد عمل شود همانند اين 
است كه تنها يكي از اين لبه ها اثربخش بوده و اين عاملي است در تحريك 
هنجارشكنان و افراد خاطي كه جبهه گيري و تمسخر ارزش هاي اسالمي 
از س��وي اين افراد را به دنبال خواهد داش��ت. نماينده شهركرد در مجلس 
شوراي اسالمي رعايت حجاب را بدون فراهم ساختن زيربناي فرهنگي 
آن در جامعه امكان نا پذير دانست و گفت: رسانه هاي فرهنگي و نهادهاي 
مرتبط بيشترين نقش را در بحث نهادينه  سازي ارزش هاي اسالمي در جامعه 

برعهده دارند كه تاكنون عملكرد قابل قبولي ارائه نكرده اند. 

کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و 
بختیاري:

آسيب پذيري جوانان در محيط 
رسانه هاي ديجيتال زياد است

كارشناس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختياري گفت: 
جوانان در محيط رسانه هاي ديجيتال از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند.

علي اكبر محمدي در نشست كميته برنامه ريزي نخستين نمايشگاه رسانه هاي 
ديجيتال استان چهارمحال و بختياري با اشاره به نقش و جايگاه مهم فناوري 
و رس��انه هاي ديجيتال در جامعه اظهار داشت: در حال حاضر كشورهاي 
غربي با تجهيز خود به رس��انه هاي ديجيتال و پيش��رفته درصدد نابودي 
ارزش ها و فرهنگ هاي جوامع ديگر هس��تند و رويكرد خود را از عرصه 
نظامي به عرصه فرهنگي تغيير داده اند. وي به ويژگي هاي فضاي سايبر اشاره 
كرد و گفت: جهاني و فرامرزي بودن، جذابيت و تنوع، دست يابي آسان به 
آخرين اطالعات، آزادي اطالعات و ارتباطات، ابعاد آس��يب هاي ناشي از 
اينترنت و فضاي سايبر و اعتياد مجاز از مهم ترين ويژگي هاي فضاي سايبر 

است كه بايد به اين نكته ها توجه ويژه اي داشت. 
وي تصريح كرد: در سال هاي اخير فناوري هاي جديد ارتباطات و اطالعات 
با تغيير ابزارها و فراهم آوردن بس��تر تبادل و نشر آسان و گسترده داده ها، 
موجب تحوالت اساس��ي در رسانه ها و آثار فرهنگي و هنري شده است. 
كارش��ناس انفورماتيك اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي چهارمحال و 
بختي��اري برپايي نمايش��گاه هاي ديجيتال را از اقدامات مهم در راس��تاي 
مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن در اين عرصه عنوان كرد و گفت: بر همين 
اساس به منظور بهره گيري از فرصت ها و مقابله با چالش هاي اين فضاي 
نوين فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در س��ال 1385 اقدام به 
تأسيس مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال كرد كه برپايي 

نمايشگاه هاي ديجيتال از رسالت هاي اين مركز است. 
محمدي جريان سازي و بسترسازي براي توليد و توسعه محتواي منطبق 
بر فرهنگ بومي، ملي و اسالمي در حوزه رسانه هاي ديجيتال را مهم ترين 
هدف از برگزاري اين نمايشگاه عنوان كرد و افزود: ايجاد جايگاهي براي 
عرضه و ارزيابي رس��انه هاي ديجيتال در كش��ور، كاهش هزينه  و توسعه 
عمومي به ميراث مكتوب كش��ور و فراهم كردن بس��تر الزم براي توسعه 
 ص��ادرات نرم افزارهاي رايان��ه اي از ديگر اهداف برپايي اين نمايش��گاه

است. 
محمدي از تخفيف 30 تا 50 درصدي محصوالت ارائه شده در نمايشگاه 
خبر داد و گفت: اين نمايشگاه از سوم تا نهم خرداد ماه صبح ها از ساعت 
9 ال��ی 13 و بعدازظهره��ا از س��اعت 16 الی 21 ش��ب در محل دائمي 

نمايشگاه هاي بين المللي استان پذيراي بازديدكنندگان است. 

  زاینده رود 

به مناس��بت هفته بزرگداش��ت مقام معلم مزار 325 
ش��هيد فرهنگی و 5500 ش��هيد دانش آموز اس��تان 

اصفهان عطرافشانی و غبارروبی شد.
كارش��ناس مس��ئول ش��اهد و ايثارگ��ران اداره كل 
آم��وزش و پرورش اس��تان ضمن بي��ان اين مطلب 
گفت: اين مراس��م ب��ه طور همزم��ان در 40 ناحيه 
و منطقه در گلزارهای ش��هدای سراس��ر اس��تان با 

س��خنرانی مدي��ركل آموزش و پ��رورش و حضور 
ساير مسئوالن برگزار شد.

مصطفی درس��تكار برگ��زاری هماي��ش 700 نفره 
 رزمندگان فرهنگی شهر اصفهان را از ديگر برنامه های
هفت��ه بزرگداش��ت مقام معلم ذك��ر و تصريح كرد: 
اين مراس��م روز جمعه با س��خنرانی سردار سالمی 
جانشين س��پاه پاس��داران كشور در س��الن آزادی 
 اداره كل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان برگزار

شد.

 وی بازگويی خاطرات دوران دفاع مقدس و مديحه 
س��رايی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س( را 
از ديگر برنامه های اين مراس��م ذكر و خاطرنش��ان 
كرد: پس از اين مراس��م راهپيمايی باش��كوهی در 
دف��اع از م��ردم مظلوم بحرين به ط��رف ميدان امام 
 انجام ش��د و در ضمن رزمن��دگان فرهنگی به طور

با شكوه در نماز جمعه شركت كردند.
همچنين از مقام رزمندگان فرهنگی تجليل به عمل 

آمد.

خزانه گیري کشت برنج در شهرستان اردل
مدير جهاد كشاورزي شهرستان اردل گفت: خزانه گيري كشت برنج از ابتداي 
ارديبهشت ماه سال جاري در اين شهرستان آغاز شد.به گزارش روابط عمومي 
سازمان جهاد كشاورزي استان، كيامرث كريميان اظهار داشت: عمليات خزانه 
گيري در س��طح 400 هكتار از اراضي كشت برنج شهرستان انجام مي شود و 
پيش بيني مي ش��ود 1600 تن محصول برنج از اين مزارع برداش��ت شود. وي 
 افزود: هش��ت رقم پر محصول جديد به صورت آزمايش��ي در اين شهرستان
خزانه گيري مي گردد و در پايان فصل كشت نتايج آن اعالم مي شود. همايش 
معاونين توسعه مديريت و منابع انساني منطقه 2 وزارت جهاد كشاورزي كشور 
با حضور صدرالس��ادات معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد 

كشاورزي در استان چهارمحال و بختياري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان، در اين جلس��ه 
ه��م انديش��ي پيرامون مس��ائل و معضالت بخش منابع انس��اني س��ازمان ها 
 و نهاده��اي وابس��ته ب��ه وزارت خانه و همچنين توس��عه فرهن��گ جهادي

پرداخته شد.

براي نخستین بار در تاریخ فعالیت راه آهن اصفهان؛
حمل سيمان صادراتي به عراق توسط ناوگان ريلي راه آهن اصفهان

30
 از 

اه
وت

تجلیل از استادان دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا ک
در هفته بزرگداشت مقام معلم

به مناسبت هفته گراميداشت مقام معلم و شهادت استاد متفكر مرتضي مطهري از 
اس��تادان دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا تجليل شد. به منظور قدرداني از زحمات 
استادان دانشگاه آزاد اسالمي و بزرگداشت مقام شامخ معلم و گراميداشت شهادت 
قافله ساالر معلمين شهيد مرتضي مطهري مراسمي با حضور آيت ا... قدرت اله 
نجفي از شاگردان آيت ا... مطهري و شهيد زنده فاجعه هفتم تير و اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه آزاد شهرضا در محل سالن اجتماعات دانشكده تحصيالت تكميلي 
اين دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم علي شريف زاده رئيس دانشگاه آزاد واحد 
شهرضا در ابتداي اين مراسم ضمن تبريك روز معلم و گراميداشت ياد و خاطره 
شهيد مطهري گفت: نام گذاري روز شهادت استاد مطهري به عنوان روز معلم فقط 
يك حركت نمادين براي تجليل از تمامي كساني است كه وظيفه خطير تعليم و 
تربيت را در نظام آموزش عالي و آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه بر عهده 

دارند.

مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: براي نخستين بار 
در تاريخ فعاليت راه آهن استان اصفهان، 2 هزار و 664 
تن س��يمان به مقصد عراق توسط ناوگان ريلي استان 

حمل و صادر شد.
بهروز تاكي بيان داشت: در راستاي تحقق فرمايش رهبر 
معظم انقالب مبني بر نامگذاري امس��ال به سال جهاد 
اقتصادي و با هدف ايجاد تس��هيل در روند صادرات 
محص��والت مختلف به كش��ورهاي همس��ايه، براي 
نخس��تين بار در تاريخ فعاليت راه آهن استان اصفهان، 
محموله س��يمان صادراتي از طريق ناوگان ريلي اين 

راه آهن به كشور عراق صادر شد. 
وي ادام��ه داد: ويژگي حمل و نقل ريلي اين امكان را 

براي صاحبان كاال فراهم مي كند تا بهره مندي از ايمني 
باال و جابه جايي انبوه بار، بتوانند بدون دغدغه بارهاي 

خود را حمل و به مقصد مورد نظر ارسال كنند. 
مديركل راه آهن اس��تان اصفهان با بيان اين كه ايران به 
عنوان پل ارتباطي ش��رق و غرب و ش��مال و جنوب 
درآمده است، گفت: در اين ميان اصفهان نيز به عنوان 
محل تقاطع كريدورهاي ش��مال به جنوب و شرق به 
غرب كش��ور از جايگاه منحصر به ف��ردي برخوردار 

است. 
وي اظه��ار داش��ت: وج��ود مجتمع هاي ف��والدي و 
واحدهاي متعدد صنعتي در اس��تان و صادراتي بودن 
كاالهاي توليدي اين واحدها به مس��يرهاي مختلف و 

در كنار آن اس��تفاده از خطوط ريلي به عنوان يكي از 
راه ه��اي اصلي صادرات محصوالت، زمينه و ظرفيت 
ورود بخش خصوصي براي تسريع در انجام اين وظيفه 

را مي طلبد. 
تاكي در مورد حمل نخستين محموله سيمان از اصفهان 
به عراق از طريق ناوگان ريلي افزود: ميزان اين محموله 
ب��اري 2 هزار و 664 تن بوده اس��ت كه در فروردين 
  ماه س��ال  جاري اين اقدام براي نخستين بار عملياتي

شد. 
وي ادامه داد: اين ميزان سيمان توسط 48 واگن مسقف 
از طريق سيستم ريلي از كارخانه سيمان سپاهان اصفهان 

به مقصد مرز شلمچه حمل شده است. 

تجمع اعتراض آمیز در محکومیت جنایات
آل خلیفه

دانش��گاهيان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا با تجمع مقابل دانشكده علوم 
انس��اني اين واحد نسبت به جنايات حكومت آل خليفه و آل سعود در بحرين 
اعتراض كردند. دانشجويان، استادان و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا در 
يك حركت خودجوش با تجمع در مقابل دانشكده علوم انساني با سردادن شعار 
عليه آمريكا، اس��رائيل و حكومت آل خليفه و آل سعود كشتار بي رحمانه مردم 
مظلوم بحرين و سكوت سوال برانگيز سازمان هاي بين المللي را در مقابل اين 
جنايات محكوم كردند.در اين تجمع كه علي شريف زاده رئيس دانشگاه، حجت 
االس��الم رهائي مسئول دفتر فرهنگ اس��المي و جمعي از استادان اين دانشگاه 
حضور داشتند عليرضا سبزيان عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد 
اسالمي شهرضا طي سخناني گفت: جناياتي كه حكومت هاي دست نشانده آمريكا 
و اسرائيل با كشتار بي رحمانه خود در كشورهاي منطقه هر روز مرتكب مي شوند 

بيش از آن كه جنگ عليه مذهب و مسلمانان باشد يك فاجعه انساني است.

حوادث رانندگي در کاشان 12 کشته و مجروح
بر جاي گذاشت

مركز فوريت هاي پزش��كي دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت:  حوادث رانندگي 
جاده هاي منتهي به كاش��ان، دو كش��ته و 10 نفر مجروح برجاي گذاشت. ماشااله 
بهرامي نژاد  اظهار داشت: حركت به عقب يك دستگاه خودرو سواري روآ منجر به 
برخورد با كاميوني در كيلومتر 40 آزادراه كاشان – قم حوالي روستاي سن سن شد. 
به گفته وي، در اين تصادف پنج سرنشين خودرو سواري مجروح و به بيمارستان 
شهيد بهشتي كاشان انتقال داده شدند. وي افزود: بر اثر واژگون شدن يك دستگاه 
پرايد در آزاد راه كاش��ان – قم نيز حدفاصل ش��هر مشكات پنج نفر سرنشين آن 
مجروح شدند كه توسط كاركنان فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
به بيمارستان انتقال يافتند. به گفته وي، بر اثر واژگوني يك دستگاه پرايد در جاده 
روستاي ازناوه از توابع شهرستان كاشان نيز يك جوان 25 ساله نيز جان خود را از 
دست داد. برخورد يك دستگاه خودرو سمند با عابر پياده پنج ساله در جاده قمصر 

كاشان نيز منجر به مرگ اين كودك شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان:

تعداد جايگاه هاي سي ان جي اصفهان به 123 
جايگاه رسيد

مدير ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان گف��ت: با راه اندازي و 
بهره برداري از جايگاه عرضه س��ي ان جي در شهرس��تان كاشان تعداد جايگاه 

سوخت رساني گاز طبيعي در استان اصفهان به 123 جايگاه افزايش يافت. 
محمد فرازمند بيان داشت: يكصد و بيست و سومين جايگاه سي ان جي اصفهان 
در روزهاي گذش��ته در شهرستان كاش��ان به بهره برداري رسيد. وي ادامه داد: 
با بهره برداري از اين جايگاه، مش��كل سوخت رس��اني به مسافراني كه از اين 

شهرستان توريستي تردد مي كردند نيز برطرف خواهد شد. 
مدير ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفه��ان تصريح كرد: پيش از 
بهره ب��رداري از اين جايگاه سوخت رس��اني گاز طبيعي، 122 جايگاه ديگر در 
شهرستان هاي خورزوق، نجف آباد، نايين و سميرم به بهره برداري رسيده بود. 

وي با بيان اين كه اين جايگاه در زميني به مس��احت يك هزار و 200 مترمربع 
احداث ش��ده اس��ت، گفت: ظرفيت اين جايگاه س��ي ان جي يك هزار و 500 
كمپرس��ور اس��ت كه با سه ديسپنسر و ش��ش نازل عمليات سوخت رساني را 
انجام مي دهد. فرازمند افزود: اين جايگاه سوخت رس��اني گاز طبيعي در بلوار 
قطب راوندي شهرس��تان كاشان جنب پليس راه واقع ش��ده و به بهره برداري 
رس��يده است كه مي تواند در ورودي اين شهرستان به خودروهاي دوگانه سوز 

سوخت رساني كند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: 

شركت 40 هزار نفر در اولين آزمون 
رشته های صنعت ساختمان

اولين آزمون رش��ته های صنعت س��اختمان، 16 ارديبهشت ماه سال جاري 
با حضور بيش از يازده هزار نفر در رش��ته های مختلف صنعت س��اختمان 
در دانش��گاه آزاد خوراسگان برگزار گرديد. اولين آزمون سال 90 در حالی 
برگزار گرديد كه تعدادی بالغ بر 40 هزار نفر در كل اس��تان اصفهان در اين 
آزمون ثبت نام و ش��ركت نمودن��د. زارع، مدير كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان در اين ارتباط اينگونه مي گويد: از تعداد 40 هزار نفر شركت 
كننده در اين آزمون، تعداد 27 هزار نفر در رش��ته صنايع ساختمان ثبت نام 
نموده اند. وی گفت: در ش��هر اصفهان تعداد يازده هزار نفر در آزمون كتبی 
ش��ركت نموده اند كه ش��رط قبولی اين تعداد در آزمون كتبی كسب حداقل 

نمره 50 از 100 مي باشد.
 زارع افزود: شركت كنندگان بعد از قبولی در آزمون كتبی بايستی در آزمون 
عملی شركت نموده و حداقل نمره ای كه برای اخذ گواهينامه در رشته مورد 
نظر نياز دارند كس��ب 25 درصد نمره امتحان كتبی و 75 درصد نمره عملی 
مي باش��د. وی با اشاره به اين كه اين آزمون ها در سه سطح صورت مي گيرد، 
تصريح كرد: برای آزمون درجه سه نيازی به آموزش نيست ولی آزمون های 
درجه يك و دو بايستی كه از آموزش های فنی و حرفه ای استفاده نموده و 

بعد جهت شركت در آزمون اقدام نمايند.
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گوناگون

ابالغ اجرائيه
ش��ماره  غياب��ي  حض��وري/  دادنام��ه  بموج��ب   104 ك   880095 ش���ماره:   2/243
8909970353000184 م��ورخ 89/2/23 دادگاه جزائي ش��عبه 104 كه طي دادنامه ش��ماره 
1298-890 مورخه 89/9/13 ش��عبه 5 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته است محكوم 
عليه ها 1- عليرضا ش��يخ محمدي نش��اني محل اقامت: شاهين شهر خانه كارگر خ خيام پ 
277، 2- امين مس��عودي مجهول المكان محكوم هستند به: پرداخت هر كدام يك چهارم از 
)96/500/000( ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ )1/881/000( ريال هزينه دادرسي 
و همچني��ن پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از زمان س��رقت يعن��ي 87/7/28 لغايت هنگام 
پرداخت براساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي در حق محكوم له عليرضا آقاجاني 
با وكالت محمد آقاي محمد عبدالهي نشاني محل اقامت: اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت 
 غرب��ي 50 متر قبل از گلزار نبش كوچه س��امان س��اختمان وكال ط اول دفتر وكالت. هزينه
ح��ق االجرا ب��ر عهده محكوم عليهما می باش��د. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی 
معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد، به حبس جنحه ای 
از ش��صت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به 
جای محكوم عليه برای اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی 
از قان��ون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 1619                                          شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/254 در خصوص پرونده كالس��ه 90-235 ش/11 خواهان علي قاسمي دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 18/360/000 ريال با احتس��اب هزينه دادرس��ي و تأخير تأديه از زمان صدور 
الي اجراي حكم به طرفيت علي بي باك تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه 
ش��نبه مورخ 90/3/24 س��اعت 8 تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 1766           دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسيس

2/256 ش��ماره: 278/ ث 90/103 آگهي تأس��يس فني و مهندس��ي جام آب پويش س��پهر 
اصفهان س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت شماره 43686 و شناسه 
ملي 10260615390 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اط��الع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره- 
طراحي، نظارت، اجرا و نگهداري انواع پروژه هاي صنعتي و تأسيس��اتي، مش��اوره، طراحي 
و نظارت و اجراي انواع س��ازه ها )ابنيه،  س��ازه هاي آبي( مقاوم سازي كليه سازه ها، محوطه 
سازي، فضاي سبز، حاشيه سازي سواحل دريا و رودخانه، شهرسازي،  معماري و طرح هاي 
هادي روس��تايي،  مطالعات،  نظارت و اجراي طرح هاي مهندسي آب و فاضالب )سدسازي،  
خطوط انتقال، ايس��تگاه پمپاژ، تصفيه خانه آب و فاضالب، آب هاي س��طحي، ش��بكه هاي 
آبياري و زهكشي، مهندس��ي رودخانه(، منابع طبيعي و كشاورزي، شيالت و آّزيان، گلخانه، 
تله متري )س��نجش از دور( انجام خدماتي جي آي اس )مديريت نقش��ه هاي الكترونيك و 
س��نجش از دور(- مديري��ت منابع آب، آب ه��اي زيرزميني، قنات و چاه، زمين شناس��ي و 

معدن،  عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان كوي ولي عصر- 
خيابان موالنا- خيابان سعادت- كوچه 7- پالك 526، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/020/000 
ريال منقس��م به يكصد و دو س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد و دو سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 1/020/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 53/56120/1178 
مورخ 1389/12/24 نزد بانك تجارت شعبه بلوار كشاورز پرداخت گرديده است. 5- اولين 
مدي��ران ش��ركت: 1-5- آقاي محمود انصاري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي 
اس��دآقا انصاري به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمد انصاري به س��مت 
عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمود انصاري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعام��ل ي��ا يكي از اعض��اي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي اس��ماعيل مرادي جوشاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي احسان ابراهيمي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604/1           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تأسيس
2/257 شماره: 279/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت شادي افروز سپاهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت ش��ماره 43688 و شناسه ملي 10260615407 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: ساخت و اجراي مجموعه 
تفريحي- صادرات و واردات كاالهاي موردنياز و مجاز- ش��ركت در مزايده ها و مناقصات 
بخش خصوصي و دولتي- اخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي 
صرفًا جهت اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملك شهر- خيابان 17 شهريور- مقابل 
بانك مس��كن- نبش بن بست ميخك 9- طبقه اول، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92247/19 مورخ 1390/01/31 
نزد بانك ملت ش��عبه ملك ش��هر اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم زهره صالحي ابرقوئي به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد كريمي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي جمشيد عمادي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سعيد كريمي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد 
مال��ي و تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي محمدرضا باقري خرزوقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي كرامت اله واعظ 

ابرقوئي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/258 ش��ماره: 269/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فني مهندسي الكترو آزما بالست با 
مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1390/01/31 تحت شماره 43672 و شناسه ملي 
10260615333 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/31 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت هاي الكترونيكي از قبيل 
انجام پروژه هاي صنعتي و آزمايش��گاهي و طراحي مدارهاي الكترونيكي و ساخت قطعات 
ك��م مصرف براي صرفه جويي در مصرف انرژي. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهانشهر- خيابان 
الوند 5- كوچه گوهر- پالك 56- واحد 4، 4- س��رمايه ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ريال 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم الهام گرامي به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي محمد حقيقي اراني به س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي علي محمد 

حقيق��ي اراني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر 

است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 1604/3          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
2/259 شماره: 4800/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت پرنيان حفاظ فرابين سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/26 تحت ش��ماره 43453 و شناسه ملي 10260613118 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/26 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: طراحي و اجراي سيستم هاي 
حفاظ��ت الكترونيك- خريد و فروش- ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- 
تحصي��ل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولت��ي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمايندگ��ي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان امام- بازار نجارها- سراي حداد- پالك 35- كدپستي 
8147897357، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي 
گواهي بانكي شماره 3827 مورخ 1389/10/28 نزد بانك صادرات شعبه فلكه فيض اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- آق��اي علي مظفري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي محمدرضا 
فرهادزادگان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم سمانه مظفري به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي علي مظفري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل 
و ناي��ب رئي��س هيات مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 8-1- 
 آقاي سعيد عبادي منش به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم پرنيان بهارزاده به عنوان بازرس

علي البدل. 
م الف: 1674/1          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
انحالل

2/260 ش��ماره: 18729/ث-89/12/26 آگهي انحالل شركت سرمايه پرداز فراانديش سهامي 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 29304 و شناس��ه ملي 10260499573 برابر صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده مورخ 89/12/25 ش��ركت فوق منحل اعالم گردي��د و آقاي عادل نيلي 
احمدآبادي بسمت مدير تصفيه براي مدت 6 ماه انتخاب گرديده و آدرس شركت منحله در 
حال تصفيه اصفهان – چهارباغ باال- مجتمع اوسان- ورودي كاخ سعادت آباد غربي- طبقه 

سوم- واحد 313 و كدپستي 8163895831 مي باشد.
م الف: 1674/2          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
افزايش سرمايه

2/261 ش��ماره: 18739/ث-1389/12/26 آگهي افزايش سرمايه در شركت صنايع آهنگري 
فلزكوب س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 19114 و شناس��ه ملي 10260400063 برابر 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1389/12/26 س��رمايه ش��ركت از طريق 
مطالبات نقدي حال ش��ده و صدور س��هام جدي��د از مبل��غ 1/451/000/000 ريال به مبلغ 
2/500/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذيل اصالح شد: سرمايه 
مبلغ 2/500/000/000 ريال نقدي اس��ت كه به 250/000 س��هم ده ه��زار ريالي با نام عادي 
تقس��يم شده و تمامًا پرداخت شده اس��ت. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/26 تكميل 

گرديد.
م الف: 1674/3         آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

2/262 شماره: 4780/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت تيوا صنعت ايساتيس سهامي خاص. 

ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/24 تحت ش��ماره 43445 و شناسه ملي 10260612920 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/24 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: توليد انواع تابلوهاي روان- 
توليد دس��تگاه هاي در زمينه بهينه س��ازي مصرف و توجيه كاركنان ش��ركت فوق در زمينه 
اس��تفاده از دس��تگاه هاي صنعتي و نيمه صنعتي- تأسيس��ات و تجهيزات فني- كارخانه اي- 
عمراني- س��اخت و تولي��د انواع كاالهاي مج��از- خريد و فروش و ص��ادرات و واردات 
كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان امام خميني- خيابان 
بس��يج- كوچه حس��يني- پالك 7- كدپس��تي 8436155341، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 404 مورخ 1389/11/20 
نزد بانك ملي ش��عبه ش��هرك رس��الت اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محمدتقي همدانيان 
خوزاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي سيد مهرداد حسيني به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي مصطفي سالمي خوزاني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
مصطفي سالمي خوزاني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و نايب رئيس 
هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوب��ات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي محمدتقي 
 شيروي فرد خوزاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي عليرضا باقري دستگردي به عنوان

بازرس علي البدل. 
م الف: 1674/4           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/263 ش��ماره: 4785/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت توليدي صنعتي يگانه دش��ت 
پارس��يان س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1389/12/25 تحت ش��ماره 43434 و 
شناس��ه ملي 10260612968 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/12/25 از لحاظ 
امض��اء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: 
ساخت- توليد و توزيع كليه ادوات و ماشين آالت كشاورزي- جوشكاري- خريد و فروش 
آه��ن آالت و فلزات- س��اخت و نصب انواع تانكره��اي آب- خريد و فروش- صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان جاده انرژي هسته اي- كيلومتر 
40 روس��تاي خ��رم- خيابان امام رضا- پالك 48- كدپس��تي 8134189161، 4- س��رمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 3078 
مورخ 1389/11/28 نزد بانك كش��اورزي شعبه اس��الم آباد پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي حميد احمدي 
دس��تجردي به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد احمدي دستجردي به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم زهرا هاش��مي خرمي به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي حميد احمدي دستجردي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با 
مهر شركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي احمد اس��ماعيلي به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي روح اله احمدي به عنوان بازرس علي البدل. 

باورنکردنی

جهان اطراف ما همواره پر از رمز و راز 
بوده است و بش��ر نيز همواره به دنبال 

كشف رمز و رموز طبيعت است.
کویر لوت گرم ترین نقطه جهان: در 
م��ورد گرم ترين نقطه جهان بحث های 
بس��ياری وج��ود دارد. برخی صحرای 
العزيزي��ه ليبی ك��ه باالترين دمای ثبت 
ش��ده در آن 58 درجه سانتيگراد است 
و برخ��ی دره م��رگ در كاليفرنيا با 56 
درج��ه س��انتی گراد را گرم ترين نقطه 
جهان می دانن��د. اما ماهواره س��ازمان 
ناس��ا در كوير لوت دم��ای 71 درجه 
س��انتی گراد را نيز ثبت كرده اس��ت و 
كارشناسان معتقدند كه اين دما باالترين 

دمای ثبت شده در جهان است.
اک��وادور  در  چيمب��ورازو  قل��ه 
مرتفع تری��ن نقط��ه از مرکز زمين: 
همه می دانند كه قلعه اورست با ارتفاع 
8848 مت��ر مرتفع ترين قله و بلندترين 
نقط��ه جه��ان از س��طح درياس��ت اما 
آنچه خيلی ها نمی دانند اين اس��ت كه 
قله چيمب��ورازو با ارتف��اع 6320 متر 
بلندتري��ن نقطه جه��ان از مركز زمين 
است. قله چيمبورازو در نزديكی خط 
اس��توا حدود 2 كيلومتر نس��بت به قله 

اورست، از مركز زمين دورتر است.
جزی��ره تریس��تان دور افتاده ترین 
جزیره مس��کونی: جزيره تريستان در 
جنوب اقيانوس اطلس دورترين نقطه 
مسكونی در جهان و به قدری كوچك 
اس��ت كه فاقد فرودگاه می باش��د. اين 
جزي��ره 272 نف��ر جمعي��ت دارد كه 
تنها از هش��ت نام خانوادگی اس��تفاده 
می كنن��د. اي��ن جزيره در ده��ه 1800 
ميالدی به مستعمرات انگلستان افزوده 
شده است. س��اكنان اين جزيره دارای 
كدپستی بريتانيا هستند و اگر از طريق 
اينترن��ت كاالي��ی را خري��داری كنند 
 مدت ها طول می كش��د تا به دست آنها 

برسد. 
در صورتی كه قصد س��فر ب��ه آنجا را 
داشته باشيد بايد بدانيد كه نزديك ترين 
خشكی با آن 2000 مايل معادل 3218 

كيلومتر فاصله دارد.
آبش��ارهای آنجل بلندترین آبش��ار 
جه��ان: آبش��ار آنج��ل در ونزوئال با 
ارتفاع 984 متر بلندترين آبش��ار جهان 

محسوب می شود.

نقطه مسکونی  اویمایکن، سردترین 
روی زمين: اويمياكن روس��تايی است 
در س��يبری واقع در روسيه با 800 نفر 
جمعيت. پايين ترين دمای ثبت شده در 
اي��ن منطقه 71 درجه س��انتی گراد زير 
صفر اس��ت و به همين دليل سردترين 
نقط��ه مس��كونی جه��ان محس��وب 

می شود.
نقطه  بيابانی خش��ک ترین  دره های 
جهان: حدود 2 ميليون س��ال است كه 
در دره ه��ای بيابانی واق��ع در آنتارتيكا 
بارندگی صورت نگرفته اس��ت و فاقد 

يخ، آب يا برف هستند.
اقيانوس ه��ا:  نقط��ه  عميق تری��ن 
گودترين نقطه جه��ان چاله مارياناس 
)گودال ماريان( در اقيانوس آرام است. 
عميق ترين نقطه اي��ن چاله حدود 11 
هزار متر عمق دارد. اگر قله اورس��ت 
را ب��ه درون اين گ��ودال بيندازيم قله 
آن بيش از دو كيلومت��ر در اعماق اين 
اقيانوس فرو خواهد رفت. فش��ار آب 
در ته اين گودال 1000 برابر فش��ار در 
س��طح درياست. در سال 1960 نيروی 
درياي��ي آمري��كا زير درياي��ي را با دو 
سرنش��ين به كف اين گودال فرستاد و 
آنها ماهي، خرچنگ و ديگر موجودات 
دريايي را در اعماق اين گودال مشاهده 

كردند.
مرطوب تری��ن نقط��ه جهان: ش��هر 
Llore در كلمبيا ساالنه به طور متوسط 

30 سانتيمتر بارندگی دارد.
کوه تر )thor( در کانادا مرتفع ترین 
پرتگاه عمودی جهان: اين كوه كه در 
پارك ملی جزي��ره بافن در كانادا واقع 
اس��ت دارای پرتگاه عمودی به ارتفاع 

1250 متر و زاويه 150 درجه است.
پست ترین نقطه جهان: بحر الميت با 
ارتفاع 422 متر پايين تر از س��طح دريا، 
پست ترين س��احل جهان را دارد. اين 
درياچه در مرز اردن و فلسطين اشغالي 
واقع اس��ت. جاده دور اين درياچه نيز 
كم ارتفاع ترين جاده جهان محس��وب 
می ش��ود. به دليل ش��وری بيش از حد 
آب )10 برابر بيشتر از دريای مديترانه( 
اين درياچه، هيچ موجود زنده ای در آن 
زندگی نمی كند، به همين دليل هم نام 
اي��ن درياچه بحر الميت يا دريای مرده 

است.

نخوردن صبحانه
كس��انی كه صبحانه نمی  خورند قند خونش��ان به سطح 
پايينی افت می  كند. اين امر باعث تأمين نامناس��ب مواد 
غذاي��ی برای مغ��ز و در نتيجه اف��ت فعاليت مغزی می 

 شود.
پرخوری

اين امر باعث تصلب شرائين )سختی ديواره رگ های( 
مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهنی می  شود.

دخانيات

اين امر باعث كوچك ش��دن چند برابری مغز و منجر به 
آلزايمر می  شود.

استفاده زیاد از قند و شکر
استفاده زياد قند و شكر جذب پروتئين و مواد غذايی را 
متوقف می كند و منجر به س��وء تغذيه و احتماالً اختالل 

در رشد مغزی خواهد شد.
آلودگی هوا

مغز، بزرگ ترين مصرف كننده اكسيژن در بدن ماست . 
دميدن هوای آلوده باعث كاهش اكسيژن تأمينی مغز شده 

و منجر به كاهش كارآيی مغز می  شود.
کمبود خواب

خ��واب به مغ��ز مان اجازه اس��تراحت می  ده��د. دوره 
 طوالن��ی كاهش خواب منج��ر به ش��تاب گيری مرگ 

سلول های مغزی خواهد شد.
پوشاندن سر به هنگام خواب

خوابيدن با س��ر پوشيده باعث افزايش تجمع دی اكسيد 
كربن و كاهش تجمع اكس��يژن شده و منجر به تأثيرات 

مخرب مغزی خواهد شد.

کار کشيدن از مغزتان در هنگام بيماری
كار سخت يا مطالعه در زمان بيماری ممكن است منجر 

به كاهش كارآيی مغز و در نتيجه صدمه مغزی شود.
کاهش افکار مثبت

فكر كردن بهترين راه برای تمرين دادن به مغزمان است. 
كاه��ش افكار مثبت مغزی ممكن اس��ت باعث كوچك 

شدن مغز شود.
کم حرفی

مكالمات انتزاعی منجر به رشد كارآيی مغز خواهد شد.

 دروغ مفهومی است انتزاعی و انسان ها تنها به دو دليل دروغ 
می گويند: يا برای رس��يدن به لذت بيشتر، يا اجتناب از 

افزايش درد و  رنج. 
عده بسيار زيادی از افراد بی هيچ دليل خاصی و تنها به 
خاطر تمايالت فردی، روزانه دروغ های بيشماری را بر 

سر زبان جاری می سازند. 
در مورد س��وابق ش��غلی دروغ می گويند، وقتی خانم 
سئوال می كند كه لباس جديدش زيباست  )با پوزش از 
خانم ها( حتی بدون اين كه نيم نگاهی بيندازند ، حرف 
او را تائيد می نمايند و ... در اين ميان برخی از افراد نيز 
هستند كه تصور می كنند اگر دروغ نگويند نمی توانند 

به چيزی كه می خواهند برسند. 
يك چني��ن دروغ هايی م��ی تواند مضر باش��د. با اين 
مقدمه اكنون می پردازيم به چگونگی شناسايی دروغگو 
 و به ش��ما ياد می دهيم كه چگونه می توانيد يك چنين 
 مس��أله ای را ب��ه راحت��ی و تنه��ا ب��ا ن��گاه ك��ردن به 
چش��م های طرف مقابل تش��خيص دهيد. چشم آيينه 
تفكراتی اس��ت كه در ذهن جري��ان دارد. بازتاب كليه 
فراين��د های ذهن��ی را می ت��وان به طور مس��تقيم در 
 چشم مش��اهده نمود. تحقيقاتی كه در حوزه اعصاب و 
زبان شناس��ی انج��ام گرديده، حاكی از اين امر اس��ت 
كه چش��م نس��بت به تفكرات مختلف ذهن��ی، از خود 
واكن��ش های متفاوت نش��ان می دهد. ب��ه عنوان مثال 
اگ��ر از ش��خصی بخواهيد تا ي��ك گاو زرد را در ذهن 
خود مجس��م كند، می بينيد كه چشم های خود را ابتدا 
به س��مت باال و س��پس به طرف چپ متمايل می كند. 
اين فرايند نش��ان دهنده ايجاد تصوي��ر خيالی در ذهن 
فرد اس��ت. البته بايد دقت داش��ته باش��يد سر نخ هايی 
كه از حاالت چش��م به دس��ت می آوريد تنها نشان می 
 دهند كه مغز در پاسخ به سئوال شما چه واكنشی نشان 
می دهد، نه اين كه چه رشته افكاری به صورت حقيقی 
در ذهن جريان دارد. حال با تش��ريح مثالی كه پيش تر 
به آن اشاره كرديم موضوع را بسط می دهيم. زمانی كه 
از فرد می خواهيد تا يك گاو زرد را مجس��م كند، اين 
ام��كان وجود دارد كه او ياد زمانی بيفتد كه تصوير يك 

گاو زرد را نقاش��ی كرده بوده كه سبب می شود جهت 
مخالف )سمت باال و راست( را نگاه كند.

این اطالع��ات چه کمکی در زمينه شناس��ایی افراد 
دروغگو می کند؟

خوب فرض كنيد كه ش��وهر ش��ما دير به خانه آمده و 
از قبل به ش��ما گفته كه قصد دارد تا با دوستانش برای 
نوشيدن يك آب ميوه بيرون برود. زمانی كه به خانه بر 
می گردد از او س��ئوال می كنيد: خوش گذشت؟ زمانی 
كه او پاس��خ می دهد: بله، خيلی خوب بود شما متوجه 
می ش��ويد كه به س��مت چپ نگاه می كند. يك چنين 
مسأله ای نش��ان می دهد كه اين پاسخ ساختگی است، 
چرا كه جهت چشم هايش نشان از تصويرسازی خيالی 
در ذهن��ش دارد. از س��وی ديگر نگاه كردن به س��مت 
راست نشانگر يادآوری خاطرات است و نشان می دهد 
كه او زمانی را با دوس��تانش سپری كرده و االن در حال 
يادآوری آنهاس��ت پس راس��ت می گويد. دليلی وجود 
ندارد كه در مورد اين مطلب كه به او خوش گذش��ته يا 
نه به ش��ما دروغ بگويد، بنابراين شما به راحتی از روی 
اين قضيه می توانيد تشخيص دهيد كه آيا با دوستانش 

برای صرف نوشيدنی بيرون رفته بوده يا خير.
به سمت باال و چپ

نشانگر ساختن بصری تصویر
اگر از كس��ی بخواهيد تا يك بوفالوی بنفش را مجسم 
كند، در حين فكر كردن به بوفالو چشم هايش به سمت 
باال و چپ گرايش پيدا می كند و از نظر ديداری آن را 

در ذهن خود به تصوير می كشد.
به سمت باال و راست

نشانگر یادآوری بصری تصویر
اگر از كس��ی بپرس��يد: اولين خانه ای كه در آن زندگی 
می كرديد چه رنگی بود؟ در حالی كه درگير فكر كردن 
هس��تند، چشم های ش��ان ابتدا به س��مت باال و سپس 
راست متمايل می گردد و در طی اين پروسه به ياد می 

آورند كه زمان بچگی خانه آنها چه رنگی بوده است.
سمت چپ

نشانگر ساخت آوا های شنيداری

اگر از كس��ی بخواهيد تا بلند تري��ن صدايی كه ممكن 
اس��ت وجود داشته باش��د را در ذهن خود مجسم كند، 
 زمان��ی كه ذه��ن آنها در ح��ال ايجاد اين صداس��ت،

چشم ها به سمت باال متمايل می شوند.
سمت راست

نشانگر به یاد آوردن آواهای شنيداری
اگر از كسی س��ئوال كنيد صدای مادر بزرگت را به ياد 
می آوری جهت چش��م هايشان در طی فرآيند يادآوری 

به سمت راست متمايل می گردد.
به سمت پایين و چپ

نشانگر بساوایی / بویایی
اگر از كس��ی بپرسيد آيا بوی آتشی كه در اردوگاه به پا 
ش��ده بود را به خاطر می آوری؟ چشمان آنها به سمت 
مذكور متمايل می گردد . جهت چش��م هنگام به خاطر 

آوردن احساسات، بو و مزه اينچنين است.

به سمت پایين و راست
نشانگر مکالمه درونی

اين مطلب نشان می دهد كه فرد در حال صحبت كردن 
درونی با خودش است.

نکته های نهایی
 نگاه مس��تقيم به سمت جلو و يا نگاهی كه چشم ها 
در آن خيره و بدون حركت هس��تند هم می تواند نشان 

دهنده دسترسی بصری باشد.
 ممكن اس��ت كه در افراد چپ دست كليه نكته های 

ذكر شده عملكرد قرينه داشته باشند.
 مانن��د كليه عالئ��م دروغگويی، ب��رای برخورداری 
از تش��خيص صحي��ح بايد ابت��دا از رفتار ه��ای اوليه 
ف��رد دروغگ��و مطمئن ش��ويد و بع��د از روی حالت 
 چشمانش��ان نتيج��ه بگيريد ك��ه در ح��ال دروغ گفتن 

است.

رکوردهاي طبیعی دنیا

توصیه هایی که به مغز ما صدمه می  زند 

تحدید حدود اختصاصي
2/160 شماره: 1052 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك ساده مزروعي خلف چاپارخانه به 
شماره پالك 813 واقع در كوي محال اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي حسين عسكري فرزند نصراله در جريان ثبت مي باشد و به علت 
عدم حدفاصل بايستي مجدداً  آگهي گردد اينك بنا به درخواست متقاضي و دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخه 90/3/16 رأس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض 
به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 1390/2/18

م الف/ 47                                                       فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحدید حدود اختصاصي
2/161 شماره: 1050 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك به شماره پالك 237/1 واقع در كوي 
محال اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي 
محمدعلي اثني عشري احدي از ورثه مرحوم اسماعيل و غيره در جريان ثبت مي باشد و به علت 
عدم حدفاصل بايستي مجدداً  آگهي گردد اينك بنا به درخواست متقاضي و دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخه 90/3/21 رأس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض 
به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 1390/2/18

م الف/ 46                                                        فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحدید حدود اختصاصي
2/162 شماره: 1054 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك معروف به زمين موش خورده پالك 
شماره 1040 واقع در مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسير اردستان يك اصلي دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام شركت ياقوت كوير مهاباد سهامي خاص ثبت شده به 
شماره 1376913 و آقاي علي اكبر عامري مهاباديان فرزند مرحوم غالمحسين و غيره در جريان ثبت 
مي باشد و به علت عدم حضور مالكين از نوبت تحديد حدود خارج گرديده اينك بنا به درخواست 
شركت فوق الذكر و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روزهاي دوشنبه 
و سه شنبه مورخه 30 و 90/3/31 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي 
معترضين ثبت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست 

به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 1390/2/18

م الف/ 45                                                        فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحدید حدود اختصاصي
2/166 شماره: 1048 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك معروف به شماره پالك 1087 واقع 
در مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام شركت ياقوت 
كوير مهاباد به وكالت آقاي پويان نادري افشار فرزند محمدرضا و غيره در جريان ثبت مي باشد و به 
علت عدم حدفاصل بايستي مجدداً  آگهي گردد اينك بنا به درخواست متقاضي و دستور اخير ماده 
15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخه 17 و 90/3/18 
رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين 
مجاور اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت 

يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي 
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار: 1390/2/18

م الف/ 48                                                        فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحدید حدود اختصاصی  
2/310 چون تحديد حدود ششدانگ يكواحد دامداري وقطعه زمين محصور متعلقه به آن پالك 
شماره 138/1 واقع در علي آباد بخش يك شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام شركت تعاوني كشت 
و دام نگين سبز مهياران بشماره ثبت 606 ثبت شركتهاي اداره ثبت شهرضا در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1390/3/24 س��اعت 8 صبح درمحل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد 

تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

ابالغ دادنامه
2/312 ش��ماره: 890420 ك/ 120 به موجب دادنامه غيرقطعي شماره 1888-89/11/23 صادره از 
اين دادگاه آقايان علي همدانيان- كاوه خسروي- اكبر سالمي- ارسالن ايرواني- كمال اميني- سيد 
معين قريشي و خانم ها: فاطمه قاليانپور- فرحناز نقنه به اتهام رابطه نامشروع به استناد ماده 637 قانون 
مجازات اس��المي و با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مزبور هر يك از نامبردگان را به پرداخت مبلغ 
سه ميليون ريال جزاي نقدي )بدل از شالق( با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم گرديده اند. رأي 
صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه هاي محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. نظر به اينكه محكوم 
عليهم مجهول المكان مي باشند لذا حسب تبصره ذيل ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني يك نوبت 

در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود تا از ظرف مهلت قانوني اقدام نمايند.
م الف/ 1900                             محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/313 ش��ماره دادنامه: 8909970351902103، ش��ماره پرونده: 8909980351900386، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890392، خواهان: خانم زهرا چلمقاني به نشاني خ سجاد خ شهيد خليلي كوچه 
بارگيسو بن بست ستاره پ 61، خوانده: آقاي حسن جانقربان به نشاني مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه مهريه، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعواي خانم زهرا چلمقاني فرزند محمود بطرفيت آقاي حسن جانقربان فرزند كاظم 
بخواسته مطالبه مهريه شامل خانه مسكوني به مبلغ چهل و نه ميليون و دويست هزار ريال و سي 
عدد سكه بهار آزادي و پنجاه مثقال طال و وجه رايج به مبلغ شصت و يك ميليون و پانصد هزار 
ريال دادگاه با عنايت به سند رسمي ازدواج كه داللت بر انتقال ذمه خوانده دارد و عدم دفاع و ايرادي 
از سوي خوانده دعوي خواهان ثابت است مستنداً به ماده 1082 قانون مدني حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ صد و س��ي ميليون و صد و بيست و هشت هزار و دويست و پنج ريال 
بابت بهاي خانه مس��كوني و تعداد س��ي عدد سكه تمام بهار آزادي و پنجاه مثقال طالي بيست و 
چهار عيار ساخته شده و مبلغ صد و شصت و دو ميليون و ششصد هزار ريال وجه رايج جمهوري 
اس��المي ايران در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد خواهان موظف اس��ت مبلغ پنج ميليون و 
هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و شصت و چهار ريال هزينه دادرسي در حين اجراي رأي 
در حق صندوق دولت پرداخت نمايد. رأي صادره غيابي اس��ت و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه اس��ت و پس از انقض��اي مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 1899                                   شيراني- رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

2/314 در پرونده كالسه 67-140100 ك/ 12 اصفهان آقاي حسين توكلي متهم است به خيانت 
در امانت و تحصيل مال از طريق نامش��روع و كالهبرداري لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن 

آدرس متهم، و به اس��تناد ماده 115 قانون آئين دادرس��ي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار يا محلي درج و منتشر مي ش��ود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي 
رسيدگي به اتهامش ظرف مدت 30 روز پس از نشر در اين شعبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 
2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رسيدگي 

و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 1898                               انتشاري- دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

2/315 در پرونده كالسه 900115 ب 15 اصفهان آقاي سيد شمس اله حسني متهم است به خيانت 
در امانت و تحصيل مال نامشروع و غصب عنوان لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، 
و به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا 
محلي درج و منتشر مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي رسيدگي به اتهامش 
ظرف مدت 30 روز پس از نشر در اين شعبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي 
اصفهان- خ كهندژ( حاضر گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رس��يدگي و اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
م الف/ 1897                               انتشاري- دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

  
احضار

2/316 در پرونده كالسه 900118 ب/ 15 آقاي پژمان هراتي متهم است به تحصيل مال از طريق 
نامش��روع و كالهبرداري لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، و به استناد ماده 115 
قانون آئين دادرسي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر 
مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي رسيدگي به اتهامش ظرف مدت 30 روز 
پس از نشر در اين شعبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( 

حاضر گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 1896                           دهقان- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/318 در پرونده كالسه 900187 ب/ 15 آقاي كاظم حاتمي متهم است به جعل و استفاده از سند 
مجعول و كالهبرداري لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، و به استناد ماده 115 قانون 
آئين دادرسي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر مي شود 
و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي رسيدگي به اتهامش ظرف مدت 30 روز پس از 
نشر در اين شعبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( حاضر 

گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 1895                        انتشاري- مدير دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

2/320 در پرونده كالس��ه 891072 ب/ 15 اصفهان آقاي علي مس��عودي فر متهم است به حريق 
عمدي اتومبيل و تراكتور لذا با توجه به متواري و نامعلوم بودن آدرس متهم، و به استناد ماده 115 
قانون آئين دادرسي مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي درج و منتشر 
مي شود و از متهم موصوف دعوت به عمل مي آيد تا براي رسيدگي به اتهامش ظرف مدت 30 روز 
پس از نشر در اين شعبه بازپرسي )واقع در مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي اصفهان- خ كهندژ( 

حاضر گردد. ضمناً در صورت عدم حضور غياباً  رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
م الف/ 1890                               انتشاري- دفتر شعبه 15 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
تغييرات

2/322 شماره: 1379 آگهي تغييرات شركت خدمات مشاوره اي آواي كوهستان برزاوند به شماره 
ثبت 683 و شناسه ملي 10860198108 به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و هيئت 
مديره مورخه 89/12/05 در ش��ركت فوق الذكر تغييرات به شرح ذيل بعمل آمد. 1- آقاي محمد 
مهدي مهري و آقاي مقداد محمدي نهوجي و آقاي ابوالقاسم گنجي به سمت اعضاي هيئت مديره 
براي مدت باقيمانده انتخاب شدند. 2- آقاي مقداد محمدي نهوجي به سمت رئيس هيئت مديره، 
2- آقاي ابوالقاس��م گنجي به سمت نائب رئيس و آقاي محمد مهدي مهري به سمت مديرعامل 
شركت براي مدت باقيمانده انتخاب شدند و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت با امضاء 
مديرعامل آقاي محمد مهدي مهري همراه با مهر شركت داراي اعتبار است. 3- آقاي جعفر حسين 
زاده به سمت بازرس اصلي و آقاي بيژن باقري به سمت بازرس علي البدل به مدت يكسال مالي 

انتخاب شدند. 4- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شدند.
م الف/ 55                                                 فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

تغييرات
2/325 شماره: 1406/ث-1390/2/8 آگهي تغييرات در شركت خادم كار اصفهان سهامي خاص، 
ثبت شده بشماره 8308 و شناسه ملي 10260294031 برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي 
و هي��أت مديره م��ورخ 1390/2/3 تغييرات زير در ش��ركت نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1( آقايان 
مختار ش��هباز گهروئي به كدملي 6339290752 و كدپس��تي 8196619311 بسمت رئيس هيأت 
مديره و امين ش��كرآميز به كدملي 1282437879 و كدپس��تي 8196619341 بسمت مديرعامل 
و كاوس مهربان��ي گهروئي به كدملي 6339624529 و كدپس��تي 8138975731 بس��مت نائب 
رئيس هيأت مديره براي مدت دو س��ال و صغري رئيس��ي گهروئي به كدملي 6339289703 و 
كدپستي 8177776855 و حمزه علي دانلي بگي قميشلوئي به كدملي 5129844939 و كدپستي 
8177776855 به ترتيب بس��مت بازرسان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب 
گرديدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء رئيس هيأت مديره و با مهر شركت 
معتبر است؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 3( روزنامه زاينده رود جهت 
 درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين ش��ده اس��ت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1390/2/8

تكميل گرديد.
م الف: 1816/1                     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تصميمات

2/326 ش��ماره: 1405/ث-1390/2/8 آگهي تصميمات در ش��ركت توليدي صنعتي آرمان جاويد 
سلمان سهامي خاص، ثبت شده بشماره 35668 و شناسه ملي 10980169284 برابر صورتجلسات 
مجمع عمومي عادي و هيأت مديره مورخ 1390/2/3 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده 
اس��ت: 1( اكبر سلمانيان به كدملي 4720630499 و كدپستي 8178674774 بسمت مديرعامل و 
جواد س��لمانيان به كدملي 1292808462 و كدپس��تي 8178673351 بسمت رئيس هيأت مديره 
و رضا س��لمانيان به كدملي 1111271631 و كدپستي 8178674774 بسمت نايب رئيس هيأت 
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقاً و با مهر شركت معتبر است؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باشد و زهره برنجي دستجردي به كدملي 1288788894 و كدپستي 8178674774 
و فاطمه كاظمي جروكاني به كدملي 1130075508 و كدپستي 8188773751 به ترتيب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب شدند. روزنامه زاينده رود جهت 
درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين ش��ده اس��ت؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1390/2/8 

تكميل گرديد.
م الف: 1816/2                     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
2/348 ش��ماره:1386 چون تحديد حدود شش��دانگ يكدرب باغ مش��جر معروف نادعلي شهره 
شماره پالك 864 فرعي از 284 اصلي واقع در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام حاج حس��ين كريميان كلهرودي در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي 
قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  
تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/3/16 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آم��د. ل��ذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در 
ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان 
 ام��الك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحدي��دي تا 30 روز پذيرفته

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 90/2/18

م الف/ 75                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

تحدید حدود اختصاصي
2/349 شماره: 1387 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مشجر معروف باغ نادعلي شهره 
پالك شماره 865 فرعي از 284- اصلي واقع در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام حاج حسين كريميان كلهرودي در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي 
بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد 
حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/3/16 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا 
بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و 
روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 90/2/18
م الف/ 76                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

شناسایی دروغ با یک نگاه
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قاب��ل  كاره��ای  مس��لمانان  نج��وم،  و  رياضي��ات  در 
مأم��ون ضميم��ه  ك��ه  داش��ته اند. رصدخان��ه ای  توج��ه 
 بيت الحكم��ه كرد، مركزی ش��د برای مطالع��ه در نجوم و 

رياضيات. 
در اين رصد خانه  مس��لمانان محاسبات مهم نجومی انجام 
دادند، چنان كه طول ي��ك درجه از نصف النهار را با دقتی 
نزديك به محاسبات امروز اندازه گرفتند. تفصيل طرز عمل 
و محاس��به را ابن خلكان در ش��رح حال محمد بن موسی 

خوارزمی نقل می كند.
ارق��ام مع��روف به هن��دی از همين اي��ام نزد مس��لمانان 
متداول ش��د به ظاه��ر ترجمه كتاب نجومی س��دها نته – 
مع��روف به س��ند هند – از سنس��كريت به عرب��ی كه به 
وس��يله محم��د بن ابراهيم ف��زاری انجام ش��د و همچنين 
 كارهای خوارزمی از اس��باب رواج اين ارقام شد، چنان كه
جنب و جوش بازرگانی مسلمانان و وسعت دامنه تجارت 
 آنها بعدها موجب انتش��ار استعمال اين نوع ارقام در اروپا 

شد.
در هر حال خوارزمی از مؤسس��ات جبر نيز به عنوان يك 
علم مس��تقل هس��ت و وی بود كه اولين كتاب را در باب 
جبر و مقابله تأليف كرد. نام وی به ش��كلAlgorism در 
اروپا معادل فن محاسبه تلقی شد، چنان كه نام كتاب نيز به 

شكل Algebra عنوان علم جبر باقی ماند. 
جبر خوارزمی در قرون وس��طی ن��زد اروپاييان فوق العاده 
اهمي��ت يافت و تا زم��ان ويت )متوف��ی 1603 ميالدی(، 
مبنای مطالع��ات رياضی اروپاييان ب��ود. وی در رياضيات 
بي��ن طريقه يونانی و هن��دی تلفيق گون��ه ای انجام داد و 
سيس��تم عددنويس��ی هندی را بين مس��لمانان رايج كرد. 
گفته اند كه وی بيش از هر دانش��مند ديگر قرون وس��طی 
 در طرز فك��ر رياضی  تأثير گذاش��ت. ابوالوفای بوزجانی
)متوفی 388 ه.ق( در بسط علم مثلثات نيز كارهای ارزنده 
كرد، چنان كه در اس��تخراج جي��ب زاويه 30 درجه طريقه 
 Sin30 ای يافت كه نتيجه آن تا هشت رقم با مقدار واقعی

مطابقت دارد. 
در اروپ��ا حل مس��أله جمع زوايا را به كوپرنيك منس��وب 
می دارند و او كه از راه حل ابوالوفا بی خبر بوده است ظاهراً 
برای حل مس��أله، طريقه ای پيچيده تر از رياضيدان اسالمی 
يافته اس��ت. خيام با آنكه آثارش در قرون وسطی به التين 
ترجمه نشد تا در بسط رياضيات اروپا مؤثر افتد به هرحال 

در جبر از بزرگ ترين علمای قرون وسطی است.
وی اول كس��ی است كه به تحقيق منظم علمی در معادالت 
درجه اول، دوم و س��وم پرداخته است و رساله او در جبر 
برجسته ترين آثار علمای قرون وسطی است. در هر صورت 
جبر و مقابله را اولين بار مسلمانان وارد نظام علمی كردند، 
همچنين اس��تعمال جبر  در هندس��ه و بالعكس  به وسيله 

آنها انجام يافت و اين امر نيز در بسط هندسه تحليلی تأثير 
بسزايی داشت.

خدمات مسلمانان به بس��ط و توسعه رياضيات منحصر به 
همي��ن حدود نمان��د. در همان دوره مأمون كه مس��لمانان 
كتاب بطلميوس و اقليدس و س��ندهند را ترجمه و تحرير 
می كردن��د. در تمام اروپا رياضيدان مش��هوری كه وجود 
داشت عبارت بود از الكون )Alcuin( مربی و عالم دربار 
شارلمانی كه نوش��ته های او در رياضيات از بعضی اصول 

مقدمات تجاوز نمی كرد. 
در تم��ام قرون وس��طی، پيش��رفت رياضي��ات در واقع به 
نبوغ رياضی مس��لمانان مديون بود. حتی در نيمه اول قرن 
پانزدهم ميالدی كه آنها با مشكل ترين مسائل هندسه دست 
و پنج��ه نرم می كردند، معادالت درجه س��وم جبری را به 
كم��ك مقاطع مخروطی حل می كردند و در مثلثات كروی 
تحقيقات ارزنده انجام دادند. در اروپا تحقيقات رياضی از 
حساب تقويم و طرز به كار بردن چرتكه كه غالبًا در سطح 

حوائج روزانه بود در نمی گذشت. 
در هندس��ه مس��لمانان كارهای رياضيدانان يونانی را دنبال 
كردند و اصول اقليدس را ترجمه و شرح كردند. به عالوه، 
علم مثلثات را آنها به وجود آوردند. در واقع همان ترجمه 
اقليدس ه��م در آن زمان خالی از اهمي��ت نبود، چنان كه 
رومی ها ب��دان نپرداخته بودند و وقتی ب��رای اولين بار در 
قرن دهم ميالدی به زبان التين ترجمه  می ش��د، تقريبًا سه 
قرن از ترجمه عربی آن كه به وس��يله حجاج بن يوس��ف 
 � ي��ك رياضي��دان عهد هارون الرش��يد � انجام ش��ده بود 

می گذشت.
در نجوم ، مطالعات مس��لمانان بسيار ارزنده بود. مطالعات 
بابل��ی ها ، هندوان و ايرانيان كه به آنها رس��يد. از اس��باب 
عمده در پيش��رفت آنها ش��د. ابومعشر بلخی كه اروپايی ها 
 )Albumasar( ن��ام  ب��ه  را  وی  وس��طی  ق��رون   در 
می خوانده اند، مجموعه زيجی داش��ت كه در آن حركات 
س��يارات از روی طريقه هندی و رصد گنگ دز محاس��به 
شده بود و اگر چه اصل آن نمانده است، اما آثار ديگر او از 
خيلی قديم به زبان التينی ترجمه و مكرر چاپ شده است 
و اين همه او را در نجوم در تمام قرون وس��طی ش��هرت 
جهانی بخشيد. با اين حال، وی روی هم رفته به عنوان يك 

منجم بيشتر اهميت دارد تا بعنوان يك عالم نجوم.
از جمله اقدامات علمی مسلمانان در امور مربوط به رياضی 
و نج��وم اصالح تقويم بود. در عهد جالل الدوله ملكش��اه 
سلجوقی كه گويند عمر خيام هم با منجمين ديگر  در اين 
اصالح همكاری داش��ت و تقوي��م جاللی كه اين چنين به 
وجود آمد، از بعضی تقويم های مشابه كه در اروپا به وجود 

آمده دقيق تر بود و شايد علمی تر.
علمای اس��المی مكرر از هيأت بطليموس و اقوال يونانيان 

انتق��اد كردند و هر چند ايرادهايی كه بر آن گرفتند به كلی 
موجب دگرگون كردن دنيای بطلميوس��ی نشد، اما زمينه را 
برای اصالحات گاليله، كپلر و كوپرنيك آماده ساخت. حتی 
مس��أله حركت زمين كه بعضی از يونانی ها هم معترض آن 
ش��دند، نزد مسلمانان مطرح شد. چنان كه ابوسعيد سجزی 
اسطرالبی س��اخت مبتنی بر فرض حركت زمين و سكون 

افالك. 
آيا سجزی واقعًا به حركت زمين معتقد بود يا اين اعتقاد را 

فرضی قرار داده بود برای عمل اسطرالب خويش؟ 
درست معلوم نيست، اما بيرونی كه از اين اسطرالب سجزی 
صحبت كرده است اين فرض را � بر خالف حكمايی امثال 
رازی و ابن سينا كه در بطالن آن شك نداشته اند � ممكن 
می دانس��ته است، هر چند اثباتش را مش��كل می يافته. در 
بين كس��انی كه هيأت بطلميوس انتقاد كرده اند نام خواجه 
نصيرالدين طوس��ی را ني��ز مخصوصًا بايد ذك��ر كرد. اين 
وزير معروف و عالم بزرگ و جامع ش��يعه نه فقط مؤسس 
واقعی رصدخان��ه عظيم مراغه و زي��ج ايلخانی بود، بلكه 
 آش��نايی علمای اس��الم را با تحقيقات چينی ه��ا نيز فراهم 
آورد. به عالوه، وی ظاه��راً در مدت اقامت در الموت نيز 
به كار رصد و نجوم اش��تغال داش��ت و در آن امر مهارت 
تمام به دس��ت آورده بود. خواجه نصير طوس��ی قطع نظر 
از تحري��ر اقلي��دس و مطالعات راجع ب��ه مثلثات � كه آن 
را از گرو نجوم بيرون آورد و مس��تقل س��اخت � در كتاب 
تذكره، هيأت بطلميوس��ی را به ش��دت انتقاد نمود و خود 
نظريات بديعی پيشنهاد نمود. اثبات و طرح عيوب سيستم 
بطلميوس به ض��رورت اظهار طرح ت��ازه ای كه بعدها به 

وسيله كوپرنيك عرضه شد كمك كرد. 

آي��ا ممكن اس��ت بعض��ی از آرای او از طري��ق بيزانس به 
كرپرنيك رسيده باشد؟ بعضی اين احتمال را بعيد نمی دانند 

و برای آن قراينی نيز يافته اند.
در اي��ن تحقيات و مطالعات فيزي��ك و مكانيك هم نتايج 
نيك��و و جالب به دس��ت آمد. ابومعش��ر بلخ��ی در كتاب 
»المدخ��ل الكبي��ر« كه راجع به نجوم اس��ت � و در 1130 
به وس��يله يوهانس هيسپالنيس به التين ترجمه شده � تأثير 
ماه را در مس��أله جزر و مد بررس��ی كرد و اروپا ظاهراً در 
قرون وس��طی قوانين راجع به ج��زر و مد را از كتاب وی 

آموخت.
در فس��طاط مصر يك دانش��مند رياضی به نام فرغانی، در 
روزگار متوكل توانست ميله ای مخصوص تعبيه كند برای 
ان��دازه گيری ارتف��اع آب نيل در هنگام فيض��ان. كارهای 
يعق��وب كندی و مخصوص��ًا ابن هيثم بصری در مس��ائل 
مربوط به علم مناظره )Optics ( در اروپا تأثير گذاش��ت، 
چن��ان كه هم راج��ر بيكن به آثار ابن هيثم مديون ش��د و 

هم كپلر.
ابن هيث��م، بزرگ ترين فيزيكدان مس��لمانان بود و يكی از 
بزرگ تري��ن محقق��ان علم مناظره در تم��ام ادوار. در واقع 
تحقيقات ابن هيثم درباره نور و قواعد انكس��ار و انعكاس 
آن منشأ كشف های بعدی شد، به طوری كه می توان گفت 
اگر ابن هيثم نبود راجر بيكن به وجود نمی آمد. خود راجر 
بيكن در يك كتاب خويش مكرر از ابن هيثم نام می برد و 
از سخنان او نقل می كند، چنان كه كپلر نيز از اين دانشمند 
مس��لمان نام می برد. ابن هيثم را اروپايی ها  به سبب نامش 
الحسن )Alhasen( می خوانده اند و او را بعضی محققان 

از حيث طرز فكر شبيه دكارت دانسته اند. 

بخوانیم و بیاموزیم

دوره قاجار و پرچم چهار گوشه
در دوران آغامحمدخان قاجار، چند تغيير اساس��ی در شكل و رنگ پرچم داده 
ش��د، يكی اين كه شكل آن برای نخستين بار از سه گوشه به چهارگوشه تغيير 
يافت و دوم اين كه آغامحمدخان كه حاكمی ظالم بود، به دليل دش��منی كه با 
نادر داش��ت سه رنگ سبز و سفيد و قرمز پرچم نادری را برداشت و تنها رنگ 

قرمز را روی پرچم گذارد. 
دايره سفيد رنگ بزرگی در ميان اين پرچم بود كه در آن تصوير شير و خورشيد 
به رسم معمول وجود داشت، با اين تفاوت بارز كه برای نخستين بار شمشيری 
در دس��ت شير قرار داده ش��ده بود. در عهد فتحعلی ش��اه قاجار، ايران دارای 

پرچمی دوگانه شد.
يكی پرچمی يكس��ره سرخ با شيری نشس��ته و خورشيد بر پشت كه پرتوهای 
آن سراس��ر آن را پوش��انده بود. نكته ش��گفتی آور اين كه شير پرچم در زمان 
صلح شمشير به دست داشت، در حالی كه در پرچم عهد جنگ چنين نبود. در 
زمان فتحعلی ش��اه بود كه استفاده از پرچم سفيد رنگ برای مقاصد ديپلماتيك 

و سياسی مرسوم شد. 
در تصويری كه يك نقاش روس از ورود س��فير ايران ابوالحسن خان شيرازی 
به دربار تزار روس كش��يده، پرچمی س��فيد رنگ با تصوير شير و خورشيد و 
شمش��ير، پيشاپيش سفير در حركت است. سال ها بعد، اميركبير از اين ويژگی 
پرچم های س��ه گانه دوره فتحعلی شاه اس��تفاده كرد و طرح پرچم امروزی را 
ريخت.برای نخس��تين بار در زمان محمدش��اه قاجار )جانش��ين فتحعلی شاه( 
تاجی بر باالی خورش��يد قرار داده ش��د. در اين دوره ه��م دو درفش يا پرچم 
به كار می رفته اس��ت كه بر روی يكی شمش��ير دو سر حضرت علی)ع( و بر 
ديگری شير و خورشيد قرار داشت كه پرچم اول درفش شاهی و دومی درفش 

ملی و نظامی بود.
انقالب مشروطيت و پرچم ایران

ب��ا پيروزی جنبش مش��روطه خواهی در ايران و گردن نهادن مظفرالدين ش��اه 
به تش��كيل مجلس، نمايندگان م��ردم در مجلس های اول و دوم به كار تدوين 
قانون اساس��ی و متمم آن می پردازند. در اصل پنجم متمم قانون اساس��ی آمده 
بود: الوان رس��می بيرق ايران، سبز و س��فيد و قرمز و عالمت شير و خورشيد 
اس��ت؛ كاماًل مش��خص اس��ت كه نماين��دگان در تصويب اين اصل ش��تابزده 

 

بوده اند، زيرا اش��اره ای به ترتيب قرار گرفتن رنگ ها، افقی يا عمودی بودن 
آنها و اين كه شير و خورشيد بر كدام يك از رنگ ها قرار گيرد به ميان نيامده 
بود. همچنين درباره وجود يا عدم وجود شمش��ير يا جهت روی ش��ير ذكری 
نش��ده بود. به نظر می رس��يد كه اين ش��تابزدگی به علت مخالفت چند تن از 
نمايندگان روحانی حاضر در مجلس بود كه نگارگری را حرام می دانستند، اما 

آنها نيز با استدالالتی قانع شدند. 
ب��ه اين صورت كه نماين��دگان نوانديش در توجيه رنگ ه��ای به كار رفته در 
پرچم به استدالالت دينی متوسل شدند، بدين ترتيب كه می گفتند رن�گ سبز، 
رنگ دلخواه پيامبر)ص( و رنگ اين دين است، بنابراين پيشنهاد می شود رنگ 
سبز در باالی پرچم ملی ايران قرار گيرد. در مورد رنگ سفيد نيز به اين حقيقت 
تاريخی استناد شد كه رنگ سفيد رنگ مورد عالقه زرتشتيان است؛ اقليت دينی 
كه هزاران س��ال در ايران به صلح و صفا زندگی كرده اند و اين كه س��فيد نماد 
صلح، آشتی و پاكدامنی است و الزم است در زير رنگ سبز قرار گيرد. در مورد 
رنگ قرمز نيز با اش��اره به ارزش خون شهيد در اسالم، به ويژه امام حسين)ع( 
و جان باختگان انقالب مشروطيت به ضرورت پاسداشت خون شهيدان اشاره 

گرديد. پس از آن نوانديشان حاضر در مجلس، سخن را به موضوع نشان شير و 
خورشيد كشاندند و اين موضوع را اينگونه توجيه كردند كه انقالب مشروطيت 
در مرداد )سال 1285هجری شمسی 1906 ميالدی( به پيروزی رسيد يعنی در 
برج اسد)شير(. از سوی ديگر چون اكثر ايرانيان مسلمان شيعه و پيرو علی)ع( 
هستند و اسدا... از القاب ايشان است، بنابراين شير هم نشانه مرداد است و هم 
نشانه امام اول شيعيان. در مورد خورشيد نيز چون انقالب مشروطه در ميانه ماه 
مرداد به پيروزی رسيد و خورشيد در اين ايام در اوج نيرومندی و گرمای خود 
اس��ت، پيشنهاد می كنيم خورشيد را نيز بر پشت ش��ير سوار كنيم كه اين شير 
و خورش��يد هم نشانه علی)ع( باشد هم نشانه ماه مرداد و هم نشانه چهاردهم 
مرداد يعنی روز پيروزی مش��روطه خواهان و البته وقتی ش��ير را نشانه پيشوای 
امام اول بدانيم الزم است شمشير ذوالفقار را نيز به دستش بدهيم. بدين ترتيب 
برای اولين بار پرچم ملی ايران به طور رس��می در قانون اساسی به عنوان نماد 

استقالل و حاكميت ملی مطرح شد.
پرچم ایران پس از پيروزی انقالب اسالمی )پرچم کنونی(

در اصل هجدهم قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران مصوب سال 1358 
)1979 مي��الدی( در مورد پرچم ملی گفته ش��ده اس��ت ك��ه پرچم جمهوری 
اسالمی ايران از سه رنگ سبز، سفيد و قرمز تشكيل می شود و نشانه جمهوری 
اسالمی )نشان ا... اكبر و ال اله اال ا...( در وسط آن قرار دارد.همچنين اين پرچم 
ش��امل 12عبارت ا... اكبر بين دو رنگ س��بز و س��فيد و 12عبارت اهلل اكبر بين 
دو رنگ س��فيد و قرمز اس��ت؛ علت وجود اين عبارات نيز وجود 24 استان در 
تقس��يمات كشوری ايران در زمان تصويب قانون بود كه به ازای هر استان يك 

عبارت در نظر گرفته شد.

زنان در جريان نهضت مش��روطه يا خود حضور داش��تند و يا مشوق مردان در 
نهضت بودند. آنها در صورت عدم توانايی ش��ركت مستقيم، از ايثار كمك های 
مالی در راه پيش��برد اهداف مشروطه دريغ نداش��تند. زنان در لحظه لحظه اين 
حركت مهم سياسی و اجتماعی فعاالنه حضور داشتند و هنگامی كه مخالفت با 
دولت آغاز شد و مردم در مسجد شاه تهران بارها و بارها بست نشستند، زنان 

نيز عهده دار مسئوليت های مهمی بودند.
آنان ضمن همراهی با مردان در آوردن علما به مسجد برای سخنرانی، مسئوليت 
حفظ جان علما را هم برعهده داشتند. ضمن اشغال اطراف منبر، آماده می شدند 

تا در صورتی كه طرفداران اس��تبداد قصد بلوا و اغتش��اش داشتند، به سركوب 
آنه��ا بپردازن��د. در س��ال 1338 ه.ق، انجمن مخدرات وطن به رياس��ت »بانو 

آغابيگم« در تهران تأسيس شد.
هدف اين انجمن دفاع از اس��تقالل كش��ور، مخالفت با وام گرفتن از بيگانگان 
و ني��ز جلوگي��ری از خريد كاالهای خارجی و تبليغ مص��رف كاالهای داخلی 
بود. هنگامی كه مردم ش��هرهای تهران، تبريز و رش��ت و ديگر شهرهای ايران 
در حماي��ت از مجلس و مخالفت با اولتيماتوم روس��يه جهت اخراج شوس��تر 
آمريكاي��ی به اعتراض می پردازند، زنان تهران نيز خود را برای دفاع از كش��ور 

آم��اده كردن��د و مصرانه در امر تحريم كاالهای روس��ی و انگليس��ی ش��ركت 
می كنند.

در همي��ن زمان از س��وی برخی از نماين��دگان، زمزمه هاي��ی در باب پذيرش 
اولتيماتوم روس ها آغاز ش��د، ليكن زنان در حالی كه مس��لح بودند، به سمت 
مجلس حركت كردند و از رئيس مجلس اجازه مالقات خواستند و به او هشدار 
دادن��د اگر وكالی مجلس در انجام فرايض خود و محافظت و برقرار داش��تن 
ش��رف ايران ترديد نمايند، مردان و فرزندان و خودمان را كش��ته و اجسادشان 

را همين جا می اندازيم.

مهرداد ششم )بزرگ(
 در ح��دود س��ال 302 قبل از مي��الد، يك نجي��ب زاده ايرانی كه 
پارس��ايانه مهرداد ناميده می ش��د، كشوری برای خود از كاپادوكيه 
و پونتوس تش��كيل داد و سلسله ای از پادش��اهان نيرومند متادب 
 و در درب��ارش دانش��مندان، ش��اعران و فيلس��وفان يونان��ی راه 

يافتند.
 مه��رداد شش��م ملقب به اوپات��ور )به يونانی يعنی كس��ی كه پدر 
 خ��وب دارد( و مع��روف ب��ه بزرگ)متول��د ح��دود 132- فوت 
63 ق.م( از س��ال 111 تا 63 قبل از ميالد پادش��اهی كرد. مهرداد 
ششم يا ميتريدات )Mithridate( در داروسازی قديم به پادزهر، 
تري��اق و معج��ون معروف ب��ود. ميتراييس��م را در واژه نامه های 
پزش��كی چنين معنی كرده اند: کس��ب مصونيت نسبت به سم از 

راه خوردن آن به مقدار کم و افزایش آن به تدریج.
 مؤلف »تاريخ طب مصور«، اتول بتمان، مهرداد شش��م را در كتاب 
خود به عنوان ايمن ش��ناس نام برده اس��ت. وي��ل دورانت مهرداد 
شش��م را چنين وصف كرده است: »مهرداد ششم در يازده سالگی 
وارث تخ��ت و تاج پونتوس گش��ت. مادر و قيم هايش برای آنكه 

جانشين او شوند، در هالك او كوشيدند. 
بدي��ن جهت از كاخ گريخت و قياف��ه خود را عوض كرد و مدت 
هفت س��ال در بيش��ه ها به عنوان شكارچی به س��ر برد و پوست 
حيوانات پوش��يد. در حدود س��ال 115 قبل از مي��الد با كودتايی 
مادرش از س��لطنت خلع شد و او بر سر كار آمد. چون در معرض 
توطئه هايی بود كه از مختصات دربارهای ش��رق اس��ت، از روی 
احتي��اط ه��ر روز اندكی زهر می نوش��يد تا در برابر بيش��تر انواع 
 مواد س��می ك��ه اطرافيانش به آنها دسترس��ی داش��تند، مصونيت 

يابد. 
در ط��ی تجاربش چندين پادزهر كش��ف كرد. از آنجا به پزش��كی 
عالقه مند ش��د و در اين زمينه معلومات چنان با ارزشی گرد آورد 
كه پومپيوس دستور داد آنها را به زبان التينی ترجمه كنند. زندگانی 
س��ختگيرانه اش در جنگل، به جسم و اراده او نيرو داده بود. اندام 
او چنان درش��ت ش��ده بود كه زره خود را برای سرگرمی و تفريح 
زائ��ران به معبد دلفی فرس��تاد. س��واركار و جنگجوی ماهری بود، 
چنان كه می گويند می توانس��ت در دويدن، بر آهو س��بقت بگيرد، 
يك ارابه ش��انزده اسبی را براند و در يك روز 200 كيلومتر راه را 
درنوردد. الف می زد كه هيچ كس قادر نيس��ت بر سر خوان بيش 
از او غذا بخورد يا بياش��امد و حرمسرای بزرگی در اختيار داشت. 
مورخ��ان رومی می گوين��د كه بی رحم و ناجوانم��رد بود و مادر، 
برادر، س��ه پس��ر و س��ه دختر خود را كش��ت، ولی روم نظر خود 
وی را در اين باره نقل نكرده اس��ت. آدمی نسبتًا با فرهنگ بود، به 

 

22 زبان آشنايی داشت و هرگز از مترجم استفاده نمی كرد. ادبيات 
يونانی را تحصيل كرده بود، موسيقی يونانی را دوست می داشت، 
معابد يونانی را پرمايه ساخت و در دربارش دانشمندان، شاعران و 
فيلس��وفان يونانی راه داشتند. آثار هنری را جمع می كرد و دستور 
داد س��كه هايی زدند كه از لحاظ كيفيت بس��يار قابل توجهند. ولی 
با اين وصف، در هوس��رانی و درشتخويی محيط نيمه بربری خود 
سهيم بود و خرافات زمان خويش را قبول داشت. در برابر روم نه 
با مانورهای س��نجيده يك نفر سردار بزرگ يا رجل سياسی، بلكه 
با دالوری ذاتی يك جانور وحش��ی كه در شش��در باش��د از خود 

دفاع كرد«.

پیشینه  دریانوردی 
در خلیج فارس

پيشينه  دريانوردی در خليج فارس به گذشته های بسيار دور، دست كم 
دو هزار س��ال پيش از ميالد می رسد. مردمان تمدن های سومر، آكاد 
و عيالم، همواره بي��ن ميان رودان)بين النهرين( و موهنجودارو در دره  
سند، از اين راه دريايی در رفت و آمد بودند. كاوش ها و پژوهش های 
چند دهه  كنونی نشان داده است كه فينيقی ها و مردمانی آريايی نژاد كه 
در سرزمين های ساحلی دريای مديترانه )لبنان، بخش هايی از سوريه 
و فلس��طين( زندگی می كردند، نخست در جزيره ها و سرزمين های 
پيرام��ون خليج فارس زندگی و به دريان��وردی می پرداختند. پس از 
روی كار آم��دن هخامنش��يان در اي��ران، داريوش اول برای كش��ف 
سرزمين های تازه از دريانوردان برجسته  ايرانی، فينيقی و ساتراب های 
يونانی نشين امپراتوری پارس خواست كه برای شناخت بيشتر آسيا و 
ديگر سرزمين ها به دريانوردی بپردازند. به نظر می رسد در زمان همين 
پادش��اه بود كه شناخت ايرانيان از خليج فارس بيشتر شد.با اين همه، 
كهن ترين سند پيرامون دريانوردی در خليج فارس به سده چهارم پيش 
از ميالد باز می گردد. در آن زمان، دريانوردی به نام نيارخوس به فرمان 
اسكندر مقدونی برای كاوش در سرزمين های نه چندان شناخته به سفر 
دريايی پرداخت. او سفر خود را در يازدهمين سال فرمانروايی اسكندر 
آغاز كرد و از مصب رود سند به دهانه  تنگ هرمز و از آنجا به آب های 
خليج فارس رفت و سرانجام در ساحل رود كارون لنگر انداخت. او 
در اين س��فر از راهنمايی چند دريانورد ايرانی، از جمله بگيوس پسر 
فرناكه، هيدارس بلوچ و مازان قش��می بهره مند بود و ماجرای س��فر 
دريايی 146 روزه  خود را در س��فرنامه ای نوش��ت كه اصل آن از بين 
رفته، اما چكيده ای از آن در كتاب يكی از تاريخ نگاران س��ده  نخست 

پيش از ميالد به عنوان لشكركشی اسكندر، برجای مانده است. 
او هن��گام دريانوردی در خليج فارس ب��ا فانوس های دريايی بزرگی 
رو به رو ش��ده بودكه تا آن زمان مانند آن را نديده بود و در س��فرنامه  
خود از آنها به عنوان يكی از ش��گفتی های س��فرش ياد كرده اس��ت.
زمان ساسانيان، شاپور دوم)ذواالكتاف( پس از تصرف همه  جزيره های 
خليج ف��ارس ب��رای جلوگي��ری از ي��ورش عرب های باديه نش��ين، 
جزيره های بحرين را به صورت ساخلو  ) پادگان نظامی( درآورد. پس 
از ورود عرب های مسلمان به ايران و شكست ساسانيان، سراسر خليج  
جوالنگاه بازرگانان مسلمان ش��د، اما پس از كاهش نفوذ خليفه های 
عباسی، فرمان روايان آل بويه)سده  چهارم هجری/دهم ميالدی( بار ديگر 
عمان و بحرين را بخش��ی از ايران كردند. از آن پس، عمان و بحرين 
و جزيره های پيرامون آن، تا نزديك يك سده بخشی از واليت فارس 
به ش��مار می آمد و دولت آل بويه فرمانروايانی را برای اداره  اين منطقه  
دريايی به س��يراف و كيش می فرستاد. اين دو بندر از نظر بازرگانی به 
چنان اهميتی رس��يدند كه كشتی های چينی برای خريد و فروش كاال 
در آن جا پهلو می گرفتند. خليج فارس در زمان سلجوقيان نيز اهميت 
زيادی داشت. البته، توران ش��اه سلجوقی، از سلجوقيان كرمان، مركز 
بازرگان��ی دريايی را از س��يراف به كيش جابه جا ك��رد و آرام آرام از 

اهميت سيراف كاسته و بر اهميت كيش افزوده شد. 
اتابكان فارس)قرن هفتم هجری/سيزدهم ميالدی( به فرمانروايی اميران 
كيش پايان دادند و جزيره  هرمز را مركز بازرگانی دريايی كردند. در آن 
دوران، اهميت بازرگانی خليج فارس به اندازه ای بود كه پيش از كشف 
 ،)Vasco de Gama( دماغه  اميدنيك به كوشش واس��كو دی گاما
دريانورد پرتغالی، خريد و فروش ادويه و ابريشم و ديگر كاالهايی كه 
برای بازارهای اروپايی اهميت بس��ياری داشت، از راه خليج فارس به 
دجله و سپس از ميان رودان و باديه شام به بندرهای سوريه در ساحل 
ش��رقی مديترانه، انجام می گرفت و بازرگانان ونيزی كاالها را از اين 

بندرها به اروپا می بردند.

در 18 ارديبهشت، از بين چندين رويداد تاريخي از جمله آزادي 
پادگان حميد از اشغال نيروهاي عراق در عمليات بيت المقدس، 
آزاد سازي هويزه از اشغالگران عراق، مرگ جان استوارت ميل 
فيلسوف و سياستمدار شهير انگليسي، ويران شدن شهر سن پير 
فرانسه براثر آتشفش��ان و...، به مهم ترين اين رويدادها كه روز 

جهاني صليب سرخ و هالل احمر است مي پردازيم.
 صليب سرخ، عنوان سازماني بين المللي است كه براي تسكين 
آالم بش��ري و حفظ و پيش��رفت بهداش��ت عمومي، بر طبق 
موافقتنامه ژنو در سال 1864 و خاصه در نتيجه مساعي شخصي 
به نام ژان هانري دونان سوئيسي، تشكيل يافت. او در سال 1862 
پيشنهاد كرد كه خدمت به رنجوران و زخمي هاي نظامي، فعاليتي 
بي طرف محسوب شود. اين پيشنهاد با استقبال انجمن هاي امور 
خيريه مواجه شد و موافقتنامه كنفرانس بين المللي ژنو در سال 
1864 براي بهبود وضع مجروحان نظامي تدوين گرديد. از آن 

پس جمعيت هاي ملي صليب سرخ به وجود آمده و گسترش 
پيدا كرد. هم چنين به پاس تالش هانري دونان، روز هشتم مه، 
س��الروز تولد وي، به عنوان روز جهاني صليب س��رخ تعيين 
 شد. در س��ال 1963 در 88 كش��ور جهان، جمعيت هاي ملي 
صليب سرخ به وجود آمد كه در مقاطع گوناگون با هدف كمك 
متقابل و همكاري و توسعه فعاليت هاي مربوطه، به ويژه در زمان 
صلح فعاليت مي كرد. فعاليت صليب سرخ  جهاني پس از پايان 
جنگ جهاني دوم توسعه فراواني يافت. هم چنين در كشورهاي 
اس��المي به جاي صليب سرخ، هالل احمر به عنوان نماد اين 
س��ازمان به كار گرفته شد. در ايران، جمعيت شير و خورشيد 
س��رخ فعاليت داشت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي، ايران 
نيز عالمت هالل احمر را ب��راي اين فعاليت پذيرفت. مطابق 
 آخرين آمار، 126 جمعيت صليب سرخ و هالل احمر با بيش از

250 ميليون نفر عضو در سطح جهان فعاليت دارند.

 هن��ري واد زورث النگ فلو، اديب ش��هير آمريكايی، در 
25 آوريل 1807ميالدی، به دنيا آمد. 

وي از كودكي ذوق ادبي خويش را نشان داد و اولين شعر 
خويش را در چهارده س��الگي منتشر س��اخت. النگ فلو 
پس از طي تحصيالت متوس��طه، راهي اروپا ش��د و پس 
از آش��نايی با فرهنگ آن سامان، به اش��اعه آن در آمريكا 
پرداخت. او س��پس به مدت 18 سال به تدريس زبان هاي 
جديد در دانش��گاه هاروارد پرداخ��ت و همزمان، برخي 
آثارش را منتش��ر كرد. النگ فلو، در طي س��ال هاي بعد، 
آثار بسياري چاپ نمود و از اين جهت، به عنوان يكي از 

پركارترين شاعران آمريكا شهرت يافت. 
آثار النگ فلو عالوه بر تفكر، تغزل و نكته هاي ارش��ادي، 
آميخت��ه ب��ا مضامي��ن احساس��ي، فلس��في، خيال انگيز و 
تمايالت اخالقي بود. اش��عار النگ فلو، ظريف و آميخته 

با قدرت نقاشي و تجسم دقيق است و غالبًا در آنها غم و 
اندوه پنهاني نهفته است. داستان هاي او نيز نشانگر تسلط 

النگ فلو بر فرهنگ و ادبيات اروپاست. 
وي در زم��ان حيات خود از محبوبيت، ش��هرت و افتخار 
فراوان��ي در آمريكا و اروپا برخوردار ش��د. اس��تادي وي 
در هن��ر نقل و س��ادگي مضامي��ن، تركيب و س��اختمان 
ش��عر، لطافت تغ��زل و برخورداري از وس��عت فرهنگ 
و تبح��ر در ادبي��ات اروپ��ا و آمري��كا، او را ب��ه عن��وان 
 ش��اعري كه كمال مطلوب عامه مي باش��د، معرفي نموده 

است. 
تع��دادي از آثار متع��دد النگ فلو عبارتن��د از »صداهاي 
شب«، »س��فر به آن سوي دريا« و »داستان هاي مهمانخانه 
كنار جاده«. هنري وادزورث النگ فلو، س��رانجام در 8 مه 

1882، در 75 سالگي درگذشت.

روز جهاني صلیب سرخ و هالل احمر

فعالیت سیاسی زنان در دوره قاجار چگونه بود؟

درگذشت هنري النگ فلو
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جانواریو:
فصل آینده
در سپاهان می مانم

بالتر؛
  مصمم برای 
مقابله با فساد در 
فوتبال

قلعه نویي؛
 در دوره مربیگري 
انگلیس شركت 
مي كند 

مهاجم برزيلی سپاهان گفت: اجازه دهيد تا پيش از پايان مسابقات 
سپاهان در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا هيچ صحبتی پيرامون 
شايعات روزهای اخير نكنم اما با توجه به اين كه با سپاهان قرارداد 
دارم، فصل آينده در اي��ن تيم می مانم. فابيو جان واريو در مورد 
شايعات روزهای گذش��ته در مورد بازگشتش به جمع آبی های 
پايتخت اظهار داش��ت: همه می دانند كه من با س��پاهان قرارداد 
دارم و قراردادم با اين تيم دو س��اله اس��ت بنابراين فصل بعد در 
س��پاهان خواهم ماند و توجهی به شايعات روزهای اخير ندارم. 
وی افزود: نمی خواهم در مورد شايعات صحبت كنم زيرا تيم در 
حال حاضر در دوران حساسی قرار دارد و اين ايام نبايد سپاهان 
وارد حاشيه شود بنابراين بهتر است در مورد اين مسأله سخنی بر 
زبان نياورم. وی درخصوص بازی تيمش مقابل الهالل نيز گفت: 
الهالل تيم قدرتمندی است و سپاهان را تحت فشار قرار داد اما ما 
به امتياز اين بازی احتياج داشتيم و از هيچ تالشی برای كسب اين 
امتياز فروگذار نكرديم؛ اگرچه نتوانستيم با پيروزی در اين بازی 
صدرنشينی خود را قطعی كنيم اما خوشحالم كه صعود سپاهان به 
دور بعد مسابقات ليگ قهرمانان آسيا با اين پيروزی مسجل شد. 

رئيس سوئيسي فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( گفت: در صورتي 
كه براي دوره جديد رياست فيفا برگزيده شوم، مصمم به مبارزه با 
فساد خواهم بود. سپ بالتر در فاصله چهار هفته تا جلسه انتخاب 
رئيس آينده عالي ترين سازمان اين ورزش جهان در مقاله اي براي 
س��ايت در دنياي فوتبال عنوان كرد: تمام تالش��م در اين راس��تا 
اس��ت كه س��اختار تجاري و مالي فيفا را بهبود ببخشم و جلوي 
وقوع فس��اد هاي مالي را بگيرم. وي ادامه داد: ادعا نمي كنم كه در 
خانواده فيفا هيج فس��اد و رشوه خواري وجود ندارد. و نمي گويم 
كه نمي توانيم رفتار خودمان را بهبود ببخشيم. بالتر در اين مقاله با 
بيان جمالتي كوشيد اين نكته را به عالقمندان بگويد در خانواده اي 
جهاني، كنترل تمام اعضا و رفتارهاي ش��ان در همه اوقات بسيار 
دشوار و در حد غيرممكن است. اين مدير 75 ساله تأكيد كرد: در 
صورتي كه بتوانيم به مناس��بات رفتاري بهتري برسيم، ميان اعضا 
تعامل بيشتري ايجاد كرده و در مقاطع زماني مختلف، با حضوري 
ب��ه موقع كاره��اي كافي انجام دهيم،  آن وق��ت مي توانيم جلوي 
رفتارهاي منفي همچون فس��ادهاي مالي را بگيريم. به اين خاطر 

براي آينده گفتگوهاي بيشتري براي اعضا مي انديشيم. 

امي��ر قلعه نويي در ي��ك دوره مربيگري حرفه اي در انگليس 
ش��ركت مي كند. س��رمربي تيم فوتبال س��پاهان پس از پايان 
رقابت ه��اي اين فصل ليگ برتر در ي��ك دوره مربيگري در 
انگليس كه سه هفته به طول خواهد انجاميد، شركت خواهد 
كرد. قلعه نويي در اي��ن ارتباط گفت: بعضي ها مي گويند كه 
من مربي س��نتي هستم، البته من در دلم به آنها مي خندم. من 
ي��ك دوره حرف��ه اي مربيگري را در باي��ر لوركوزن زير نظر 
 كريس��توف دام ط��ي كردم. در آن كالس به اندازه 20 س��ال

نكته های جديدي از فوتبال ياد گرفتم. 
همچني��ن زمان��ي كه روت��ه مولر در تهران ب��ود و يك دوره 
مربيگري حرف��ه اي برگزار كرد، در آن حضور داش��تم. پس 
از ج��ام جهان��ي آلمان ني��ز در دوره هاي آموزش��ي برلين و 
يوفا ش��ركت كردم. وي ادامه داد: تابس��تان هم قرار است در 
باالترين س��طح فوتبال دنيا، در يك دوره حرفه اي مربيگري 
شركت كنم. از طريق محمد تقوي كارهاي ثبت نام و شركت 
در اين دوره انجام ش��ده اس��ت و پس از پايان ليگ در اين 

دوره حضور خواهم يافت.

یککارشناسفوتبالاذعانداشت؛خبر

سپاهان از نظر توجه به تیم های پایه 
سرآمد همه باشگاه های ایران است

  زاینده رود

 در ش��رايطی كه خيلی ها انتخاب اميد نمازی به عنوان 
دس��تيار مربی پرتغالی تيم ملی فوتبال را به عنوان يك 
انتخ��اب تحميلی از آن ياد می كردن��د كه در نوع خود 
و در بعضی از مس��ائل مطرح ش��ده ما ني��ز با آنان هم 
عقيده اي��م يك نكته از نگاه منتق��دان دور ماند و آن بها 
دادن به افرادی بود كه باطبع ناش��ناخته و كم حاشيه و 
جوي��ای عل��م بودند كه به اعتقاد كس��انی كه نمازی را 
انتخاب كردند وی نيز براساس همين فاكتورها انتخاب 

شده است.
اي��ن مقدمه كوت��اه را گفتيم تا از اي��ن حيث به برخی 
ظرفيت ها و پتانسيل هايی كه در اطراف ما وجود دارد و 
ما بی توجه از كنار آنها رد می شويم و تنها به ستاره های 
ديروز و امروز فكر می كنيم اشاره ای كرده باشيم و برای 
چندمين بار متذكر ش��ويم كه بها دادن به  كارشناسان و 
افراد اهل فن ول��و در صورت تجربه كم اما دانش فنی 
باال می تواند در دراز مدت مش��كل اصلی ورزش ما را 

حل كند.
امي��ن محمدن��ژاد، مربی تحصي��ل كرده تيم ه��ای پايه 
ذوب آهن و سپاهان يكی از ده ها و شايد صدها موردی 
اس��ت كه دانش باال و ذهن خالق در حاش��يه و به دور 
از هياهوی و حاشيه های معمول فعاليت مربيگری خود 
را دنبال كرده و برنامه های بلندی را در سر می پروراند. 
ت��الش و پيگيری های اين مربی نويد آن را می دهد كه 
به زودی به جمع تئورس��ين ها و مربيان توانمند كشور 

اضافه خواهد شد البته اگر...
آقای محمدنژاد در ابتدا از تاریخچه فوتبالی خودتان 
و ای��ن ك��ه فوتبال را از كجا ش��روع كردید برای ما 

بفرمائید؟
از كودك��ي ب��ه فوتبال عالقه مند ب��ودم و توي كوچه با 
بچه ه��ای محله  بازي مي كرديم تا دوران دبيرس��تان كه 
در مسابقات آموزشگاه ها شركت كرديم، آن موقع كمتر 
تيم باش��گاهي بود، پس از اتمام دبيرس��تان و ورود به 

دانشگاه، عضو تيم دانشگاه و شاهين شدم.
در دوران س��ربازي ه��م اين قضيه ادامه داش��ت و در 
تيم هاي صنايع دفاع و س��تاد مش��ترك بازي كردم. پس 
از آن يك وقفه اي افتاد تا اين كه آزمون دبيري را قبول 
ش��دم و به ش��يراز رفتم و در تيم زرق��ان فارس بازي 
مي كردم، در ضمن مربي آموزشگاه هاي استان هم بودم، 
از س��ال 77 مربيگري را ش��روع كردم، سال 78 كالس 
مربيگري D ش��ركت كردم و همان سال تيم را به دسته 
دو آوردم و به عنوان برترين مربي آموزش��گاهي فارس 

انتخاب شدم.
وقتي كه به اصفهان آمدم كمتر كسي من را مي شناخت 
و خودم يك تيم 10 سال از بچه هاي بي بضاعت جمع 
كردم و در مسابقه ها شركت كرديم، در ضربدري )نيمه 
نهايي( محمد ي��اوري را برديم كه آن زمان از مربيان با 
تجربه بود، ولي در فينال به تيم سعيد جهانگيري باختيم 
و دوم ش��ديم. بعد از آن مسابقه های جوانان آريا را به 

من دادند.
بعد از آن هم در باشگاه ياوران المهدي مشغول فعاليت 
ش��دم كه هم زمان در نونه��االن ذوب آهن هم بودم تا 
اين كه آقاي جعفري به من پيش��نهاد داد كه به سپاهان 
بيايم و حدود 6 س��الي هس��ت كه در نونهاالن سپاهان 

مشغول فعاليت هستم.
سال گذشته چند ماهي هم در كنار نوجوانان سپاهان 

بودي!
بله، در نوجوانان سپاهان نوين فعاليت داشتم كه اين تيم 
تنها در ليگ استان حضور دارد و خوشبختانه با اين تيم 

توانستيم عنوان دومی استان را كسب كنيم. 
باشگاه های ذوب آهن و سپاهان را در زمینه توجه به 

تیم های پایه چطور ارزیابی می كنید؟
در اي��ران تنها چند تا از باش��گاه ها از جمله ذوب آهن 
و س��پاهان روی تيم های پايه سرمايه گذاری می كنند كه 
سپاهان از نظر پايه سرآمد همه باشگاه ها است هر چند 

تا ايده آل فاصله داريم.
چرا در فوتبال به سراغ مربیگری رفتید؟

من هميشه عاشق ياد گرفتن و ياد دادن بودم، مربيگري 
يعني به روز بودن، مطالعه داش��تن و هر توقف به ضرر 

ما تمام شدن.
  Aگوی��ا اواخ��ر س��ال گذش��ته در كالس مربیگری

شركت داشتید سطح این كالس ها چطور بود؟
خيلي دوست داش��تم كه در اين كالس شركت كنم، و 
خوشبختانه سال گذش��ته اين اتفاق افتاد. استاد ميرزاده 
مدرس اين كالس بودند و بيش��تر ش��ركت كنندگان از 
جمله كس��انی بودن��د كه درحال حاضر مربی هس��تند 
و تيم ه��ای بزرگ��ی را تحت هدايت خ��ود دارند و در 
 A مجموع از سطح بااليی برخوردار بود. داشتن مدرك
در واقع امروز يك ضرورت احس��اس می شود حتی در 
مس��ابقات ويژن اصفهان هم مربيان بايد حداقل مدرك 

B  داشته باشند. 
گویا 5، 6 س��ال 11 س��ال س��پاهان مان��دي و باالتر 

نرفتي؟
براي ارتقاء فاكتورهاي زيادي دخيل هس��ت  و بيش��تر 
موقع ه��ا رزومه اف��راد را نمي دانند كه البت��ه با حضور 
يزدخواس��تي در سمت مدير فني، فكر مي كنم خيلي از 

اين دست مشكالت ديگر حل شده است.
س��ال گذش��ته پرداخت حقوق مربی��ان تیم هاي پایه 

سپاهان خیلي طول كشید؟
گل سر س��بد هر باشگاه تيم بزرگس��االنه و اين طبيعه 
و مربيان��ي كه در تيم هاي پايه هس��تند در زمره مربيان 
حرفه اي به ش��مار نمی آيند و نيمه حرفه اي محس��وب 
مي ش��وند. چون از جاي ديگه اي امرار معاش مي كنند. 
فكر مي كنم باش��گاه با مش��كل بودجه روب��ه رو بود و 
باش��گاه هايي هس��تند كه دو س��ال پس از اتمام كار به 

مربي حقوق وی را پرداخت می كنند.
با وجودی كه شما 12 سال مربي سپاهان بودید ولي 
ب��راي تیم منتخب اصفهان ش��خص دیگري به عنوان 

مربی این تیم انتخاب شد؟
خوب نظرش��ان  اين بود ب��ود كه چون من مربي همين 
رده هس��تم و باي��د از بازيكنان باش��گاه هاي ديگر هم 
استفاده كنيم اعمال نظر كرده و به خاطر ارتباط عاطفي 

با بچه های سپاهان ممكن است كه .....
از نظر قوانین، شرایط برگزاري و آشنایي با بچه هاي 
هم��ه تیم ه��ا در آن رده بهتر نبود كه ش��ما، در كنار 
مربي ذوب آهن و تیم سوم در این مسابقه ها شركت 

می كردید؟
واال م��ا هم همين را گفتيم و آق��اي زكي زاده هم تأييد 
كردن��د ولي گفتند كه تصميم رو هي��أت فوتبال گرفته 

و...
چي شد كه از هیأت فوتبال استان جدا شدي؟

آن موقع درسم خيلي س��نگين بود، ناظم مدرسه بودم، 
دانش��گاه، تمرين و هيأت خيلي به من فش��ار مي آمد و 
ب��ا هم همخواني نداش��ت و در همان مقطع زماني بچه 
دوم��م هم ب��ه دنيا آمد به خاطر همين مس��ائل از آقاي 

ابرقويي اجازه گرفتم و عذرخواهي كردم.
اما گویا برداشت ابرقویي نژاد  از قطع همکاری جور 

دیگری است؟!
درس��ته، ايش��ان فكر مي كند كه من به خاطر انتخابات 
هيأت اس��تان كنار رفت��م. كه به هيچوج��ه اين جوري 
نب��ود و من حتي در ذهنم ه��م نمي گنجيد كه ماه ديگه 
انتخاباته و ممكنه كه از تصميم من اين برداش��ت بشه، 
در هيأت اس��تان تالش هاي شبانه روزي و جان بركف 

داشتم و حق من اين نوع رفتار نبود.
ش��نیدیم در واحد آموزش هیأت فوتبال شهرس��تان 

اصفهان مشغول به كار شدید؟
با شناختي كه از نجمايي)دبير هيأت فوتبال شهرستان( 
و هم��كاري ك��ه در آم��وزش و پرورش ب��ا آقاي ابن 
ابراهيم)رئيس هيأت( داش��تم، پيش��نهاد آنه��ا را برای 
فعاليت در واحد آموزش هيأت شهرس��تان را پذيرفتم 
و اكنون هم از اين كه به آموزش فوتبال كشور خدمت 

می كنم افتخار می نمايم.
فک��ر نمي كني اگر بخواهي به صورت حرفه اي دنبال 

مربیگري باشي وقت كم بیاري؟
واح��د آم��وزش را ك��ه پذيرفتم فك��ر مي كن��م بتوانم 
در راس��تاي اهدافم گام ب��ردارم و اگ��ر برنامه ريزي و 
 هدف گذاري داش��ته باش��يم بی ش��ك به هم��ه كارها

مي رسيم.
هدفت در مربیگري؟

دلم مي خواهد كه از حالت نيمه حرفه اي در بيايم و در 
يك��ي از تيم هاي حرفه اي فعاليت كنم و فكر مي كنم كه 

بتوانم از عهدش بربيام.
برنامه سال آینده؟

از چن��د باش��گاه تماس گرفتن��د و صحبت ش��ده كه 
 هن��وز جواب ندادم، ان ش��اءا... كه تصميم درس��ت را

بگيرم.
آین��ده هیأت فوتبال شهرس��تان را ب��ا توجه به كادر 

جدید آن چگونه ارزیابی می كنی؟
آينده بسيار خوبي براي هيأت فوتبال شهرستان متصورم 
و ش��ايد بچه هاي ش��هرها و بخش ها نمي دانند كه چه 
برنامه ها و چش��م اندازهايي برايش��ان در نظر داريم و با 
اجرايی ش��دن طرح ها كم كم فرهنگ و تفكرات آنها نيز 
تغيير خواهد كرد و نياز به آموزش در فوتبال را بيش از 

پيش احساس می كنند.
الگوي شما در مربیگري؟

كاپلو، گوارديوال و در ايران منصور ابراهيم زاده...
از س��عيد خدا رحمي و حسن آقاجان هم خيلي تشكر 

مي كنم كه خيلي چيزها به من ياد دادند.
حرف آخر؟

با تش��كر از روزنامه زاينده رود و تمام كساني كه براي 
ورزش زحم��ت مي كش��ند، ج��ا دارد ك��ه از خانواده 
و همس��رم هم تش��كر كنم كه در پيش��رفت من خيلي 

تأثيرگذار بوده اند. 

شجاعی:
حق واقعی مجموعه باریج 

اسانس قهرمانی بود
  زاینده رود

در بعد از ظهری كه پيكان به س��ختی و چه بسا خوش 
شانس��ی توانست س��ه بر دو مقابل سايپا در بازی رفت 
فينال ليگ برتر واليبال به پيروزی برس��د، باريج اسانس 
كاشان راند اول بازی رد بندی را از زردپوشان كاله آمل 

برد.
هر چند خيلی ها به واس��طه آرای صادره از سوی كميته 
انضباطی فدراس��يون واليبال كه مهم ترين آن محروميت 
كاش��انی ه��ا از حض��ور تماش��اگران در ت��االر تختی 
بود، پي��روزی راحتی را برای به��روز عطائی و تيمش 
حدس می زدند، ولی ش��ايد خود ميرمصطفی ش��جاعی 
 ني��ز تصديق كن��د كه اين پي��روزی يك��ی از فتوحات

بی دردس��ر تيم او و كم استرس برای شخص شجاعی 
در كنار زمين بود.

روزی ك��ه ب��ازی خ��وب عليرض��ا بهبودی، س��جاد 
تاريوردی، ادريس دانشفر و امير غفور آنقدر چشمگير 
بود تا س��تاره های كاله آمل نظير فرهاد نظری افش��ار، 
محم��د ش��ريعتی، عظي��م جذي��ده و يار بلغ��اری آنها 
 )استانس��الو پتك��ف( كاش��ان را با دس��ت خالی ترك

كنند.
پس از پيروزی قاطع س��ه بر صفر سفيدپوش��ان باريج 
اس��انس براب��ر كاله آمل در ميان س��كوت س��كوهای 
تاالر تختی كاش��ان با س��رمربی جوان باريج اس��انس 
 )ش��جاعی( ب��ه گفتگ��و نشس��تيم ك��ه چكي��ده آن را

می خوانيد:
 پ��س از رأی فدراس��يون مبن��ی ب��ر ع��دم حضور 
تماش��اگران، روحي��ه تيم ما به ش��دت ن��زول كرد كه 
عم��ده تالش ما تا ب��ازی با كاله رس��اندن انگيزه بازی 
 ه��ای قبل به پيكره تيم بود و خوش��حالم كه موفق نيز

بوديم.
 كال��ه تي��م بس��يار خوب��ی اس��ت ك��ه ت��ا مرحله 
نيم��ه نهاي��ی ب��اال آم��ده ب��ود ام��ا در ب��ازی ام��روز 
 آنه��ا تح��ت تأثي��ر بازی خ��وب بچ��ه های م��ا قرار

گرفتند.
 ه��ر چند بازی را خوب برديم اما جای تماش��اگران 
كاش��انی به ش��دت خالی بود و اين ب��رد خيلی به من 

نچسبيد.
 تعدادی تماشاگرنما در بازی ما مقابل پيكان با برخی 
اعم��ال نابخردانه آبروی يك ش��هر با تمدن هفت هزار 
س��اله را زير سئوال بردند كه ما با شناسايی تك تك آن 
افراد در فيلمی كه موجود اس��ت آنها را برای هميشه از 
حضور در بازی های باريج اس��انس محروم می كنيم تا 
تماش��اگران واقعی در افتخارات بعدی تيم ما ش��ركت 

داشته باشند.
 تصفيه تماش��اگرنماها از تماشاگران عاشق و واقعی 
اولي��ن برنام��ه ما بعد از اتمام ليگ اس��ت ب��ه نظر من 
حضور 50 نف��ر هوادار واقعی بهتر از هجوم 1000 نفر 
به سالن و حادث شدن اتفاقاتی است كه كاماًل به ضرر 

ما تمام شد.
 برخی با جوس��ازی بر عليه تيم باريج اس��انس طی 
دو هفته اخير اين طور وانمود می كردند كه كاش��انی ها 
فقط ب��ا جنجال و كارش��كنی تماشاگرانش��ان بر عليه 
تيم حريف اس��ت كه ب��ه پيروزی می رس��ند ما امروز 
با پيروزی نس��بتًا راحت و بدون استرس برابر كاله آمل 
 ك��ه تيم قدرتمندی اس��ت جواب قاطعی ب��ه اين عده

داديم.
 از ه��م اكنون ك��ه بازی رف��ت رده بندی ب��ه اتمام 
رس��يد به فكر بازی برگش��ت مقابل كاله ای ها هس��تيم 
می دانم بازی س��ختی در ش��هر آمل داريم. شهری كه با 
تماشاگران بسيار زياد و پر شور هر تيمی را تحت فشار 

قرار می دهند.
 اعتقاد راس��خ دارم كه حق باريج اس��انس به عنوان 
جوان تري��ن تيم و يكی از مع��دود تيم هايی كه بازيكن 
خارجی نداش��ت قهرمانی بود و بس. پيكانی ها اگر بنا 
ب��ه ب��ازی رو در رو و جوانمردانه ب��ود حتمًا در بازی 
رفت تهران هم با شكس��ت رو به رو می ش��دند و اين 
 تيم باريج اس��انس ب��ود كه بايد در فين��ال حضور پيدا

می كرد.
 پيكانی ها حاشيه سازی بر عليه باريج اسانس را قبل 
از بازی س��وم و با ضرب و ش��تم سرپرست تيم ما در 
خانه واليبال ش��روع كردند و من از همانجا فهميدم كه 
ب��ا رقاب��ت معمولی و عادی پيروزی ب��ر اين تيم امری 
محال اس��ت و تقريبًا مطمئن بودم ك��ه آنها برای بودن 
جدی ترين حريفشان كه ما هستيم همه راه ها را امتحان 

خواهند كرد.
 ای كاش هم��ه تيم ه��ا رو به حرف��ه ای گری مثبت 
و قاب��ل قب��ول بياورن��د اما متأس��فم كه برخ��ی ديگر 
ب��ا حرف��ه ای گری منفی دس��ت خ��ود را ب��رای همه 
رو كردن��د ك��ه نمونه ه��ای آن درگيری با سرپرس��ت 
باريج اس��انس روز قبل از بازی س��وم باريج اس��انس 
 - پي��كان و بزرگنماي��ی اتفاق��ات پ��س از اي��ن بازی

بود.

گفتگو

گزارشیازآیندهایرانیهادراروپا
یکایرانی»نوری«رابهرئالمیبرد

در ش��رايطی كه سال های ركورد حضور فوتباليس��ت های ايران در تيم های 
اروپايی را سپری می كنيم و به اندازه انگشتان يك دست هم لژيونر نداريم، يك 
ايرانی قصد دارد دومين بازيكن خود را به تيم فوتبال رئال مادريد اسپانيا منتقل 
كند. فوتبال ايران كه در س��ال های نه چندان دور به واسطه حضور پر تعداد 
بازيكنان خود در تيم های خارجی به رونق قابل اعتنايی دست پيدا كرده بود، 
در سال های اخير افت مشهودی داشته به گونه ای كه حاال به تعداد انگشتان 
يك دست هم بازيكن شاغل در ليگ های اروپايی نداريم. علی كريمی، جواد 
نكونام و مسعود شجاعی سه بازيكنی هستند كه در تيم های اروپايی حضور 
دارند و البته علی كريمی از ميانه های فصل به شالكه رفت و هنوز نتوانسته 
مهره قابل اتكايی برای اين تيم باشد. با اين حال اين اميدواری وجود دارد كه 
او در پايان فصل بازهم در فوتبال اروپا بماند. هر چند وضعيت فعلی او چنين 
حكايتی ندارد. اما جواد نكونام و مسعود شجاعی كه وضعيت به مراتب بهتری 
از علی دايی دارند قراردادشان با اوساسونا تا انتهای فصل جاری الليگا به پايان 
می رسد و به نظر می رسد آنها قصد دارند در اين تيم بمانند. هر چند كه همه 
چيز به مذاكرات پايان فصل بستگی دارد. محمودرضا فاضلی مدير برنامه های 
بيشتر بازيكنانی كه به اروپا رفته اند هر چند نمی خواهد در مورد وضعيت سه 
بازيكن ايرانی شاغل در ليگ های اسپانيا و آلمان اظهار نظر زود هنگامی داشته 
باش��د و از ارائه پاسخی روشن خودداری می كند اما در اين مورد می گويد: 
هنوز زود است كه بخواهيم در مورد شجاعی و نكونام اظهار نظر كنيم. وی 
ادامه می دهد: با اين حال اين احتمال وجود دارد كه اين دو در اوساسونا باقی 
بمانند. همه چيز به پايان فصل و مذاكراتی كه بين طرفين انجام می شود بستگی 

دارد. در مورد علی كريمی هم شرايط به همين صورت است. 
 در حالی كه رسانه های آلمانی و اسپانيايی از قطعی شدن انتقال اين بازيكن 
ب��ه رئال مادريد خبر داده ان��د، اما محمودرضا فاضلی گفت: هيچ قراردادی 
بسته نش��ده و قرار است روز دوشنبه نوری شاهين در گفتگويی رسانه ای 
به سواالت خبرنگاران در اين مورد پاسخ دهد. اوزيل و شاهين دو بازيكنی 
هستند كه در سن 17 و 16 سالگی و در تيم نوجوانان دورتموند با فاضلی 
قرارداد بسته اند. ضمن اين كه ييلداری باشتورك بازيكن پيشين تيم ملی تركيه 
و پيشين لوركوزن  و اشتوتگارت كه در حال حاضر عضو تيم بلكبرن انگليس 
اس��ت  نيز قبل از اين محمودرضا فاضلی را به عنوان مدير برنامه هايش به 

همراه داشت.

منچستریونایتد-چلسي
آنچلوتيدراندیشهیکتيروچندنشان!

هفته  سي و ششم ليگ برتر در واقع يك ديدار بيشتر ندارد؛ پيكار سرخپوشان 
منچستر مقابل آبي هاي لندن كه مي تواند معناي واقعي معجزه را براي شاگردان 
آنچلوتي رقم بزند. ورزش��گاه اولدترافورد امروز كانون تمام نگاه ها خواهد 
بود. شاگردان آنچلوتي براي اين كه به روياي قهرماني رنگ واقعيت ببخشند 
بهترين فرصت را در اختيار دارند تا با پيروزي در اين ديدار س��خت خارج 
از خانه منچستريونايتد را از صدر به زير بكشند. دو تيم روند متفاوتي را در 
فصل جاري پشت سر گذاشتند؛ چلسي، مدافع عنوان قهرماني فصل را بسيار 
مقتدرانه آغاز كرد و پيروزي هاي پرگل پياپي باعث شده بود تا كمتر كسي 
جرأت كند تيمي جز چلسي را قهرمان بداند، اما نتايج ضعيف اين تيم در ادامه  
فصل باعث شد تا آنچلوتي هدف تيمش را تنها گرفتن سهميه ليگ قهرمانان 
اروپا در فصل آينده عنوان كند.منچستر يونايتد اما آن قدر امتياز از دست داد 
تا تيم هاي ديگر هم اميد قهرماني پيدا كنند. در اين ميان البته آرسنال هم دست 
كمي از منچستر يونايتد نداشت تا پيكار قهرماني به هفته هاي پاياني كشيده 
ش��ود. چلس��ي بعد از حذف در ليگ قهرمانان اروپا توسط رقيب روز يك 
شنبه اش يعني منچستر يونايتد، كامالً متحول شد و امتيازهاي بسيار زيادي را 
جمع آوري كرد. پيروزي مقابل منچستر يونايتد دو تيم را در امتياز برابر خواهد 
كرد اما آبي هاي لندن به دليل تفاضل گل بهتر صدرنشيني را از آن خود خواهند 
كرد و آن وقت اين فرصت را دارند تا در دو بازي آينده خودشان سرنوشت 
قهرماني را رقم بزنند. در سوي مقابل منچستر يونايتد كه با استراحت دادن 
به بازيكنان اصلي در ديدار مقابل شالكه راهي فينال ليگ قهرمانان اروپا شده 
با تس��اوي هم مي تواند همچنان مدعي اصلي قهرماني باشد چرا كه جبران 
س��ه امتياز در دو هفته كار آس��اني نيس��ت. حضور روني )در صورت رفع 
مصدوميت(، ويديچ، پارك جي سونگ،  فرديناند، هرناندس و چند بازيكن 
كليدي ديگر كه در ديدار مقابل شالكه استراحت كرده اند مي تواند برگ برنده  
فرگوسن باشد. پيروزي مقابل منچستر يونايتد مي تواند بهترين انتقام براي 
آنچلوتي باشد. دو شكست در مرحله  يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا كه 
به سلطه لندني ها در استمفوردبريج پايان داد حذف چلسي را از ليگ قهرمانان 
اروپا رقم زد. سه امتياز بازي امشب مي تواند منچستريونايتد را از رسيدن به 
يك جام محروم كند. اتفاقي كه چند هفته قبل آنها براي چلسي رقم زدند. 
چلسي اگر با شكست منچستر يونايتد قهرمان ليگ برتر شود البته بايد مديون 
تيم همشهري آرسنال هم باشد. شاگردان ونگر شكست يك بر صفر را در 
ورزش��گاه امارات براي يونايتدي ها رقم زدند تا اگر خودشان نمي توانند به 
جام برسند الاقل به همشهري هاي خود كمك كرده باشند. قهرماني چلسي در 
صورتي كه با پيروزي مقابل منچستريونايتد رقم بخورد، فصلي به يادماندني 
را براي هواداران رقم خواهد زد چرا كه قهرماني تيمي كه تا رده  ششمي هم 
سقوط كرده باشد و فاصله  امتيازي زيادي تا صدر جدول داشته باشد چندان 
اتفاق رايج و معمولي در جهان فوتبال نيست. پيروزي چلسي پرونده  ليگ برتر 
و قهرماني را باز نگه مي دارد و هيجان را حفظ مي كند، اما سه امتياز بازي 
در صورتي كه به حس��اب فرگوسن و شاگردانش ريخته شود تنها حسرت 
براي بازيكنان چلسي مي ماند تا شاهد جشن قهرماني زود هنگام اين تيم در 
اولدترافورد باشند. در جدول رده بندي ليگ برتر انگليس منچستريونايتد با 73 
امتياز در صدر قرار دارد و چلسي به سه امتياز كمتر و تفاضل گل مشابه در 

مكان دوم ايستاده است.
رئيس فيفا از س��ال 1998 تاكنون اظهار داش��ت: در صورتي كه يكبار ديگر 
برگزيده شوم، اين دوره،  آخرين زمان حضورم در مسند رياست فدراسيون 
جهاني خواهد بود. وي قرار است در تاريخ اول ژوئن )11 خرداد( با محمد 

بن همام در اجالس زوريخ بر سر اين مقام رقابت كند.
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بحث اعتياد و درگيری نسل جوان با اين پديده شوم، سال ها در سينمای 
 ايران دستمايه فيلمسازان قرار گرفته و در مجموع، آثار قابل قبولی
ساخته شده است. اين موضوع تا آنجا مورد اهميت بوده كه حتی 
اگ��ر به عنوان درونمايه و مضمون اصلی فيلم هم به كار نرود، اما 
يكی از مضامين اصلی اثر خواهد بود. در سال های اخير فيلم هايی 
چون »خون بازی« ساخته رخشان بنی اعتماد و »سنتوری« ساخته 
داريوش مهرجويی، نمونه های بارز و شاخص اين نوع سينما  يعنی 
فيلم هايی كه موضوع محوری آن اعتياد است ساخته شده اند. البته 
تلويزيون نيز از اين قاعده مس��تثنی نبوده و با ساخت مجموعه ها 
و برنامه های مس��تند در اين باره، تالش داش��ته تا خود را ملزم به 
هشدار دادن و آگاهی نسبت به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر 
صنعتی كه متأس��فانه امروز در جامعه ايران مورد مصرف فراوانی 

يافته اند می داند.
»مرهم« جديدترين ساخته عليرضا داودنژاد نيز اين مسأله را مانند 
ديگران به عنوان محور اصلی داس��تان خود ق��رار داده و ماجرای 
دخت��ری به نام مري��م را بازگو می كند كه اكن��ون درگير مصرف 
مواد مخدر ش��ده و تا پای نابود شدن پيش می رود. فيلم به علت 
ضعف ه��ای مفرط و نواقص فراوانی كه خود با آن درگير اس��ت 
نمی تواند تأثير مناسبی بر بيننده گذاشته و او را وادار به تفكر نمايد. 
برای س��اخت اين قبيل فيلم ها به نظر می رسد بايستی فكری نو 
درانداخت و چهره ای جديد جهت تأثيرگذاری و ماندگاری ارائه 
نمود. در تمام اين آثار كه »خون بازی« و »س��نتوری« را نيز شامل 
می شود يك جوان چه دختر چه پسر، به سمت اعتياد روی آورده، 
زندگی خود و اطرافيانش را دچار نابسامانی می كند، اما در نهايت 
هنگامی از اين پديده خانمان برانداز رهايی می يابد كه يكی از افراد 
خانواده كه در حقيقت نماينده نسل گذشته هستند، او را زير بال و 
پر خود گرفته تا بتواند به زندگی عادی خويش باز گردد. متأسفانه 
داودن��ژاد نيز در اين فيلم همي��ن رويه را پيش گرفته و در نهايت 
مريم را به آغوش مادربزرگ)عزيز( رجعت می دهد. به راستی چرا 
فيلمسازان قديمی ما تا اين حد شيفته و البته نگران نسل خودشان 
هستند؟ مسعود كيميايی در »سربازهای جمعه« و »حكم«، پيرمردی 
مسن را همراه گروه همساالن جوان می نمايد تا به نوعی مراد آنها 
باشد و از ايشان مراقبت كند. رضا معروفی)عزت اله انتظامی( در 
»حكم« به وضوح چنين نقشی دارد، تا جايی كه فروزنده و سهند 
ب��ه خانه او پناه می برند و او را مأوای خود می يابند. اين درونمايه 
»فرشته نجات بودن نسل گذشته« نه تنها در فيلم هايی كه به اعتياد 
می پردازند، بلكه در س��اير آثار متعلق به س��ينمای ايران مشاهده 
می شود. چرا هنوز نسل جوان بدون پايه و اساس  پنداشته می شود 
و تا جايی پيش می رود كه اعتماد كردن به او را ناشايست قلمداد 

می كنند؟ سئوال اصلی ما از اين فيلمسازان همين است.
در »مره��م«، مريم دختری تصوير می ش��ود كه ب��ه قول خودش 

می خواهد زندگی راحتی را تجربه كن��د. او در صحنه ای به رضا 
می گويد: دوست دارم هر جوری كه می خواهم زندگی كنم، هر 
چی كه می خوام داشته باشم؛ این بده؟ اما در طول فيلم حتی يك 
بار هم نه ديده می ش��ود، نه شنيده كه او اين موضوع را با خانواده 
خود كه مانند اين گروه خشن به جان مريم افتاده و در نقطه اوج، 
با كمربند تن و بدن او را نشانه گرفته اند، در ميان بگذارد. به راستی 
اگر مريم اين نوع طرز تفكر و خواس��ته را به زبان می آورد ديگر 
»مرهم« ش��كل می گرفت؟ اما در عين ناباوری، فيلمس��از آن را از 
زبان مادر بزرگ)عزيز( بيرون می آورد. هنگامی كه پدر مريم نعره 
بر می آورد و از مظلوميت و بدبختی های خود گله می كند، از عزيز 
می پرسد: مریم چه مرگش��ه... چی می خواد؟ در حالی كه مريم 
چند متر آن طرف تر در حال بزك كردن خود اس��ت، عزيز پاسخ 
می دهد: مهربونی، محبت، گردش، تفریح و یه یکمی رفت و آمد 
با هم س��ن و ساالی خودش... . اين نمايش تحقيرآميز از دختر، 
اولين حلقه از هجوم بی رحمانه فيلمس��از به نسل مريم است. او 
موجودی اس��ت كه حتی نمی تواند خواسته های خود را به زبان 
بياورد و در اص��ل نمی داند كه چه می خواهد. مدام می گويد: من 
حالم خوب نیست، حالم بده... خواسته های او بايستی از زبان مادر 
بزرگ تراوش كند تا معنی و مفهوم بيابند. مريم، بی هويتی است 
كه در نهايت از خانه فرار می كند و راه نجات خود را در آن طرف 
مرزهای خانواده جستجو می نمايد. تمام جوانان حاضر در اين فيلم 
زير نگاه خصمانه فيلمساز لگدمال می شوند تا او اورگاسيسم ذهنی 
و لذت انتقام از اين نسل بی دفاع را در خود حس كند. رضا ديگر 
جوان فيلم كه در سكانس ابتدايی و پايانی حضور دارد، يكی ديگر 
از همان آدم هايی است كه حتی داودنژاد پدر به او نيز رحم نمی كند. 
جوان بی عاری كه مادربزرگش، خانم جان از وی مراقبت می كند و 
به قول خودش به او سرويس می دهد. رضا از خانم جان 10 ميليون 
تومان پول گرفته تا برای خود كار و كاسبی راه بيندازد، اما چه جور 
كار و كاسبی؟ او می خواد با فروش آدامس، پفك، چيپس، جوراب 
 نايلونی و... زندگی كند و تا كنون نيز موفق نشده است. در صحنه ای

كه با مريم در حال گفتگو است، مريم خطاب به او می گويد: منم 
اگه مثل تو یه ننه بابای پولدار داش��تم، ماشین آخرین مدل زیر 
پام بود، هیچ نگرانی نداشتم... رضا در حالی كه جوابی نمی تواند 
بدهد، با پوزخند می گويد: من از زمانی كه چشم باز كردم همین 
وضع را داش��تم... او نمونه ای است از افرادی كه بدون تالش و 
زحم��ت و با پول بزرگ ترهای خود زندگی می كنند. تكليف تره، 
پيمان و بردی كه ديگر مشخص است. اين ها نمونه هايی است از 

نمايش فيلمسازی كه خود را متعهد و دلسوز نسل جوان می داند.
روابط اين جوانان در فيلم، ره به تركستان دارد. در مسير سفر، تره، 
پيمان و مريم به شكل گرگ های گرسنه يكديگر را می درند، اما با 
كلمات و واژه ها. تره مدام به مريم س��ركوفت زده و وی را تحقير 

می كند و در نهايت مريم توسط دوستانش در جنگل رها می شود 
تا طعمه سياوش شود. رضا بدون اين كه نظر مريم را بخواهد او را 
با معمار همراه می كند تا شايد معمار به وضعيت او سر و سامانی 
دهد. بردی مريم را به حال خود رها كرده و به قول خودش��ان او 

را پيچونده... !   
 اما اين پايان ماجرا نيست و داودنژاد آخرين حلقه از حمله بی رحمانه
خود را در ويالی خانم جان، جايی كه مريم به آن پناه آورده تكميل 
می كند. هنگامی كه مريم از رفتار ناشايس��ت معمار به رضا گاليه 
می كند، رضا با پوزخندی عجيب نسبت به حرف های او واكنش 
نشان می دهد. حتی جايی كه مريم نارضايتمندی خود را از زندگی 
خويش بيان می كند، اين واكنش از سوی رضا همچنان ادامه دارد و 
از همه مهم تر اين كه رضا، مريم را نصيحت می كند: تو اینقدر كه از 
دنیا باز خواست می كنی تا حاال شده كه خودت رو بازخواست 
كنی... تو باید كار كنی، پول دربیاری .... باید یه نفر باش��ه كه 
از تو مراقبت كنه... ! كسی مريم را نصيحت می كند كه وضعيت 
خودش خيلی بهتر از وی نيست. او با پول پدر و مادرش زندگی 
می كند، خانم جان به وی سرويس می دهد و هيچ كار و كاسبی قابل 
توجهی ندارد! پوزخند معنادار رضا در اين لحظات انعكاس و بازتاب 
 پوزخند فيلمساز نسبت به نسلی اس��ت كه قرار است آينده ساز

اين سرزمين باشند.
فيلمس��از به عمد اين لحظات را بين رضا و مريم ش��كل می دهد 
تا خود را از جانب داری نس��بت به نس��ل خويش مبری كند، اما 
چه سود كه محرك اصلی ماجرا و در نهايت آخرين سرپناه دختر 
 معتاد، عزيز است كه فيلمساز از او چهره ای مقدس مأب به نمايش
م��ی گذارد، در حالی كه اگر با دقت به فيلم توجه كنيم اين عزيز 
است كه مقدمات سقوط مريم را فراهم می كند، جايی كه با دادن 
دو گوشی همراه به او و بعد پرداخت 150 هزار تومان پول و همراه 
شدن با وی جهت خريد مواد مخدر، اين بستر را برای مريم مهيا 

می نمايد.
عزيز در تمام مدت زمانی كه همراه مريم شده است هيچگاه لب به 
نصيحت او باز نمی كند. گويی او از كره ديگری آمده كه وقتی مريم 
را در آن وضعيت می بيند، عكس العملی از خود نش��ان نمی دهد. 
گويی او در اين شهر و جامعه زندگی نكرده، تاكنون نام اعتياد و مواد 
مخدر امروزی به گوش او نخورده كه هيچ كنشی نسبت به مريم 
ندارد. مادربزرگ اوج تناقضات الينحل درون فيلم است كه تا پايان 
حل نمی شوند. او در جايی به مريم می گويد: تو كه نوه منی می دانی 
ساقی چیست ولی من كه مادربزرگ تو هستم نمی دانم!... اما در 
كمال خونسردی در حالی كه مانند محافظان شخصی دست به كمر 

زده، می ايستد تا نوه دلبند و عزيزش تفريح كند.
داودنژاد و فيلمسازان هم نسلش از ترس دگرگونی محيط امن خود 
 ساخته ای كه مانند پيله در آن محاط شده اند، هرگونه تغييری را دلهره آور

و بی فرجام متصور می شوند و به بهانه دلسوزی برای نسل جوان 
آن را مس��بب بدبختی ه��ای آنها معرفی می كنند. از ديد س��ازنده 
 »مرهم« محيط خانواده هر اندازه هم كه با آرمان های نداشته مريم و
هم نسالنش در تناقض باشد، اما بسيار امن تر از بيرون آن است. 

منطق تنها چيزی است كه در لحظه به لحظه »مرهم« به دست فراموشی 
سپرده می شود. متأسفانه فيلمساز حتی به خود اجازه نداده تا پيش 
از شروع فيلمبرداری برای يك بار هم كه شده به مراكز ترك اعتياد 
 قدم گذاشته و از نزديك با افرادی كه با اين بيماری دست به گريبان

هستند آشنا شود. سازمان بهزيستی مركزی به عنوان DIC دارد كه 
هم مختص معتادان مرد اس��ت و هم معتادان زن. بسيار شايسته و 
الزم بود كه فيلمساز دلسوز ما فقط يك مرتبه در اين مركز حاضر 
می شد و از نزديك اين آدم ها را می ديد تا متوجه می شد كسی كه 
شيشه مصرف می كند و به قول هم پالگی اش عملش سنگين شده 

و كف خيابان چرت می زده چه فرمی خواهد داشت؟ 
اما ايراد اصلی »مرهم« همين چند مورد نيست. فيلم درامی ندارد كه 
بتوان با اتكا به آن به تحليل و بررسی اثر پرداخت، بلكه از يك سری 
موقعيت هايی تش��كيل شده كه گاه حتی منطق هم ندارند. عنصر 
تصادف نيز يكی از مؤلفه های اصلی اين فيلم اس��ت كه به شدت 
آزاردهنده و نشان از ساختار از هم پاشيده و چند تكه فيلم دارد. در 
جنگل زمانی كه مريم، اشك ريزان از دست سياوش فرار می كند، به 
ناگاه رضا مانند بتمن سر می رسد و او را از چنگال بی رحم سياوش 
نجات می دهد. پيمان و تره از قضا نزديك مريم هستند و مشخص 
نيس��ت كه او را به چه علت با خود می برند و در نهايت رهايش 
می كنند؟ يا سر رسيدن پليس گشت پارك در سكانس مربوط به 

تهيه مواد توسط عزيز و مريم. 

داستان به شدت پيش پا افتاده »مرهم« با خودنمايی و خودآگاهی 
سبك به حاشيه رانده می شود تا توجه بيننده بيش از پيش به حضور 
عنصری به نام دوربين جلب ش��ود، در حالی كه نه موضوع و نه 
روايت چنين چيزی را طلب می كنند. موضوع به واقع تراژدی يك 
دختر جوان بی پناه و س��رگردان اس��ت كه در شرايط بغرنجی به 
س��ر می برد، اما سبك شاخص فيلم حكايت از نوعی سرخوشی 

و جنون دارد. 
منظور از پايان تقريباً قطعی آن است كه بسياری از روابط، ناتمام و 
عقيم رها می شود: سرانجام رابطه رضا و مريم چيست؟ آيا مريم به 
كانون خانواده باز می گردد؟ با توجه به آنچه از مريم و خصايص 
اخالقی او در طول فيلم مش��اهده ش��د، به نظر می رس��د بازهم 
مادربزرگ را رها نمايد و او را تنها برای اين مقطع زمانی می خواهد 

كه بی سرپناه گشته و در شهری غريب سرگردان شده.
فرض را بر اين بگذاريم كه بازگش��ت مريم به سمت مادر بزرگ 
يعنی توبه از گناه بزرگی كه مرتكب شده. با اين پيش فرض بايستی 
لحظه پايانی فيلم را، لحظه به آرامش رسيدن روايت قلمداد كنيم 
كه در ابتدا با يك تنش نصفه و نيمه بين رضا و خانم جان شروع 
ش��ده بود. بنابراين با يك لحن كالسيك روبه رو خواهيم بود كه 
قواعد اصلی را ناديده گرفته و در نخستين گام مرحله آرامش اوليه 
را كنار گذاشته است و با يك تنش شروع می شود. در ادامه نيز اين 
روند تكرار بين درام گريزی و ش��كل گيری درام ايجاد می شود و 
فيلمساز تا پايان نه تكليف خود و نه تكليف بيننده را در مواجه با 
اثر روشن می كند، چرا كه اساساً فيلمساز توانايی حركت به سوی 
يكی از طيف های داستانی را ندارد و به ناچار سبك يا فرم بصری 

را جايگزين آن می كند. 

یادداشتیبرفيلممرهم؛

جایی برای پیرمردها نیست

عطاءاله ابراهيمی، مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان در گردهمايی و هم انديشی مشترك مديران 
و كارشناسان منابع طبيعی و آبخيزداری چهارمحال 
و بختياری، با عنوان جهاد اقتصادی توسعه پايدار 
با برش��مردن نق��ش و اهميت مؤث��ر منابع طبيعی 
در س��اختار اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی 
در زندگی انس��ان ه��ا و تمامی موجودات و تبيين 
اهداف و سياست های سال جاری در بخش منابع 
 طبيعی و آبخيزداری اس��تان و ذك��ر اولويت های

اساسی برنامه ها و لزوم توجه همه جانبه به تحقق 
جامع آنها بيان داش��ت: مؤلفه و منش��ور اساس��ی 
وظايف م��ا در منابع طبيعی و آبخيزداری، صيانت 
و جه��اد صادقانه در حفاظت از اين منابع بی بديل 

الهی و انفال اجتماعی است.
وی در بخ��ش ديگری از س��خنان خ��ود به لزوم 
تسريع در روند اجرايی طرح توانمندسازی جنگل 
نش��ينان مناطق مورد نظر اشاره و اعالم داشت: در 
س��ال جاری كه از سوی مقام معظم رهبری به نام 

جه��اد اقتصادی نامگذاری گردي��ده، ما نيز در اين 
بخ��ش بايد با توان هر چه بيش��تر و جهادگونه بر 
مبنای وظيفه ش��رعی و قانونی خ��ود برای حفظ 
منابع ملی، احيا و توس��عه آن بيش از پيش تالش 
نماييم و در اين زمينه از همگان نيز طلب استمداد 

می نماييم.
وی بيان كرد: تاكنون و برای توسعه بخش صنعت، 
 مع��دن، توليد و ديگ��ر طرح های جن��گل كاری
مردمی مثمر و غير مثمر و مجتمع های دامپروری، 
ش��يالتی و احداث مسكن ش��هری و روستايی و 
مجتمع های گردشگری و سدسازی، پااليشگاهی و 
صنايع مادر اعم از پتروشيمی ها، كارخانجات توليد 
سيمان، كارخانجات توليد فوالد و ...، منابع طبيعی 
بس��تر مناسبی را به منظور س��رمايه گذاری بخش 
های مختلف توليدی و صنعتی در مس��ير استقالل 
و شكوفايی اقتصادی و اشتغال پايدار فراهم نموده 
است. ابراهيمی به واگذاری بيش از 65 هزار هكتار 
از اراضی منابع ملی به منظور احداث 21 ش��هرك 

صنعتی در سراس��ر اس��تان و ديگر طرح های ذكر 
شده اش��اره و اعالم كرد: اين منابع پايه و پشتوانه 
مناسبی اس��ت جهت رشد بستر اقتصادی، توسعه 

صنايع، استقالل و خودكفايی كشور.
وی به لزوم انجام عمليات اجرايی، همراه با الگويی 
يكپارچه به منظ��ور تحقق مديري��ت جامع منابع 
طبيع��ی و آبخيزداری در حوزه های آبخيز اس��تان 
اشاره كرد و خواهان همدلی و همكاری در اجرا و 

تحقق اين عمليات شد.
ابراهيم��ی در آيي��ن تودي��ع و معارف��ه هفت نفر 
از معاون��ان و مدي��ران اداره كل و ادارات مناب��ع 
طبيع��ی و آبخيزداری شهرس��تان ها متذكر ش��د 
ك��ه دوام حكوم��ت دي��ن محور و عدالت گس��تر 
ب��دون كارگزاران شايس��ته عملی نخواهد ش��د و 
شايسته س��االری مهم ترين شيوه اجرای حكومت 
است و در چنين وضعيتی كارگزاران اليق اميدوار 
 می ش��وند و اش��خاص بی كفاي��ت با ن��ا اميدی
 از صحنه حكومت كنار می روند و مردم مهم ترين
 به��ره معنوی و مادی را از اين حكومت شايس��ته 
ساالر خواهند برد. مديركل منابع طبيعی در بخش 
ديگری از سخنان خود با قرائت بخشی از عهدنامه 
مالك اشتر و رهنمودهای حضرت علی)ع( به وی، 
اظهار داشت: گماشتن كارگزاران شايسته از جمله 
دغدغه های حكومت علی)ع(، در دوره زمامداری 
آن ام��ام بزرگوار بود. وی ادامه داد: در س��يره امام 
علی)ع(، مردم سرمايه اصلی حركت جامعه و نظام 
حاكم به س��وی رش��د و تعالی هستند و حكومت 
اس��المی و در اين مقوله نظ��ام مقدس جمهوری 
اسالمی كه يادگار امام عزيزمان می باشد، مقدمه ای 
برای جامعه آرمانی اس��ت كه از نظر ايشان اساسی 
ترين اصل اجتماعی اس��ت و امام خمينی)ره( نيز 
بارها بر همين منشور تأكيد ورزيده اند. بنابراين ما 
كارگزاران بايد همواره م��ردم را ولی نعمتان خود 
بداني��م و خدم��ت به بندگان خ��دا و جهاد عظيم 
وظيفه شناس��ی و امانتداری را ب��ا نيروی صداقت 

س��رلوحه تمامی برنامه های كاری خود در س��ال 
جهاد اقتصادی قرار دهيم و توجه داشته باشيم كه 
حاكمان مالك مردم نيس��تند و همان رحمتی كه ما 
از خ��دا می خواهيم بايد همي��ن رحمت و عفو را 
خودمان برای مردم داشته باشيم و بدانيم كسانی كه 
با مردم صادق نيستند نمی توانند عدالت را مراعات 
كنند، چرا كه صداقت برادر عدالت است و عدالت 
را نمی توانی اجرا كنی مگر اين كه به شايس��تگی 
های افراد توجه كنی و اگر مس��ئول يا مسئوالن به 
دنبال مطامع شخصی باشند، محال است عدالت را 

رعايت نمايند. 
عطاءال��ه ابراهيمی در اين گردهمايی ضمن توديع 
و معارف��ه هفت نفر از معاونان و مديران اس��تانی 
و شهرس��تانی در حوزه منابع طبيعی و آبخيزداری 
 استان، خاطرنشان كرد: بزرگ ترين و حياتی ترين
امانت الهی خداوند در دس��ت ما متوليان و مردم، 
منابع طبيعی است و بايد از اين منابع بهره برداری 

بهينه و منطقی صورت پذيرد.
وی بيان داش��ت: تخريب منابع طبيعی بيش از آن 
كه قهری باش��د، حكمی اس��ت فرهنگی، بنابراين 
م��ا در خانواده مناب��ع طبيعی بايد مبش��ر فرهنگ 
منابع طبيعی و آبخيزداری باش��يم. ابراهيمی افزود: 
مؤثرترين راهكارهای اين ام��ر، آموزش و ترويج 
 مبتن��ی بر حف��ظ، احيا، توس��عه و به��ره برداری
 بهين��ه از مناب��ع طبيع��ی و ح��وزه ه��ای آبخي��ز

 است. 
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری در ادامه ضمن 
توصيه به مديران و كارشناسان منابع طبيعی استان 
و شهرستان ها به مقابله صريح و قانونی با آزمندان 
 و طم��ع ورزان ب��ه اراضی ملی و زمي��ن خواران،
خواس��تار تثبي��ت و قطعي��ت يافتن ص��د درصد 
حاكميت دولت در س��ال جاری ب��ر روی اراضی 
منابع ملی و اخذ س��ند مالكي��ت آن اراضی به نام 

دولت شد.

دکترعطاءالهابراهيمی:

صیانت و جهاد صادقانه در حفاظت از منابع بی بدیل الهی
از وظایف ماست

عطاءالهابراهيمیدر
اینگردهماییضمن
تودیعومعارفه
هفتنفرازمعاونان
ومدیراناستانی
وشهرستانیدر
حوزهمنابعطبيعیو
آبخيزداریاستان،
خاطرنشانکرد:
بزرگترینو
حياتیترینامانت
الهیخداونددر
دستمامتوليانو
مردم،منابعطبيعی
استوبایدازاین
منابعبهرهبرداری
بهينهومنطقی
صورتپذیرد.
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