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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

دبیر شوراي عالي امنیت ملي: 
تبادل سوخت  براي فعاليت
 صلح آميز هسته اي قابل فهم است  

وزير اقتصاد: 
هدفمند کردن يارانه 
حذف يارانه ها نيست

اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد انجام 
امور نقلیه، سرویس اداری و ایاب و ذهاب تعدادی از شعب تابعه خود را 

از طریق مناقصه به شرح زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

الف: سرویس اداری:
1- شعب شهرکرد، فرخشهر، سامان و هفشجان )سواری مدل 84 به باال(

2- ش�عب بروج�ن، لردگان، اردل، ش�لمزار، جونقان، فارس�ان و چلگرد 
)سواری پژو روآ مدل 84 به باال(

ب: سرویس ایاب و ذهاب کارکنان )مینی بوس بنز(
1- فرخشهر، شهرکرد و بالعکس

2- سامان، شهرکرد و بالعکس
3- شهرکرد، فارسان و بالعکس

4- سطح شهر شهرکرد

متقاضیان می توانند از تاريخ 89/1/17 لغايت 89/1/26 به شعب 
تأمین اجتماعی شهرهای مربوطه مراجعه و برگ شرايط مناقصه را 

دريافت و پس از تکمیل تحويل نمايند.

اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان

به اطالع کلیه اعضای محترم میرساند اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان در نظر دارد با 
همکاری دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش و فناوری فرهیختگان کارآفرين 
ــبت به برگزاری دوره مديريت بازرگانی اجرايی )MBA يکساله( با گرايشهای  اصفهان نس

بازاريابی بین المللی و مديريت مالی اقدام نمايد.

آگهی پذیرش دانشجو

از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک فوق حداکثر تا 30 فروردين ماه 
89 به اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان واقع در فلکه فیض مراجعه و يا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 6615097 و 6615098 سرکار خانم يزدانی تماس 

حاصل فرمايند.
www.eccim.com

متقاضیانی که دوره را با موفقیت پشت سر می گذارند، 
مدرک MBA يکساله دريافت خواهند نمود.

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ريال

آخرين مهلت تحويل مدارک به دبیرخانه: تا پايان وقت اداری مورخ 89/1/11 

مدارک و شرايط الزم:

1. اصل و کپی مدرک کارشناسی از دانشگاههای معتبر داخلی يا خارجی.
2. 4 قطعه عکس 3×4 جديد با زمینه سفید.

3. اصل و کپی کارت ملی.
4. اصل و کپی شناسنامه

5. اصل و کپی کارت عضويت اتاق و کارت بازرگانی
6. اصل معرفی نامه از بنگاه اقتصادی برای افرادی که کارت بازرگانی نداشته ولی دستگاه 

متبوع آنان عضو اتاق بازرگانی می باشد.
7. اصل و کپی کارت پايان خدمت يا معافیت دائم برای آقايان.

8. دريافت و تکمیل فرم ثبت نام
9. قبولی در مصاحبه و مراحل گزينش علمی

  آگهی مناقصه  

استاندار اصفهان:

حاشیه  نشیني چالش جدي شهر اصفهان است

همزمان با بازگشایی مجدد مدارس 
در فروردی��ن ماه، دانش آموزان این 
ش��هر با ش��رکت در مرحله جدید 
ثبت نام طرح س��فیران شهروندی، 
به عنوان سفیران جوان، به گسترش 

فرهنگ ش��هروندی در اصفهان می پردازند. ب��ه گزارش ایرنا، دبیر کمیته 
ش��هروندی شهرداری اصفهان، هدف از اجرای این طرح را نهادینه کردن 

فرهنگ شهروندی در میان کودکان و نوجوانان اصفهانی دانست ...

سالگرد روز زمین برای چهلمین 
سال پیاپی با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی و ورزشی در حمایت از محیط 
زیست زمین در سرتاسر جهان برگزار 
می شود. روز زمین فرصتی برای اطالع 

رسانی درباره تهدیدهای زیست محیطی است. روز زمین که از سال 1970 
تاکنون 22 آوریل هر سال برگزار می شود، سالگرد نخستین حرکت محیط 
زیس��ت مدرن اس��ت که علت اصلی شکل گیری آن توجه به مشکالت و 

تهدیدهای زیست محیطی در دنیای مدرن کنونی بوده است ... 

شهرستانها

شهرستانها

 همت و کار مضاعف بسترس��از 
توسعه همه جانبه کشور است.

 فرماندار شهرس��تان شهرکرد در 
نشست شورای اداری این شهرستان با 
بیان این مطلب افزود: در س��ال جدید 

مسئوالن در سیاستگزاری ها، برنامه ریزیها و تعیین اولویت ها تالش مجدانه ای 
داشته باشند تا بتوانیم به اهداف سند چشم انداز توسعه سریع تر دست یابیم. 
سعید زمانیان »همت مضاعف و کار مضاعف« را زمینه ساز دستیابی به اهداف 
س��ند چشم انداز و سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری دانست 

و ادامه داد ...

یک منبع آگاه در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان از مهار هدر رفت بنزین از محل شکستگي 
خ��ط لوله انتقال بنزین بندر عباس - اصفهان خبرداد. وی 
گفت: برخورد بیل مکانیکي اداره راه و ترابري اصفه�ان با 
خط لوله 16 اینچي انتقال بنزین س��وپر در منطقه سجزي 
در 35 کیلومتري ش��رق اصفهان باعث شکستگي این لوله 
ش��د. وي افزود: نیم س��اعت بعد از وقوع ای��ن حادثه، با 
حضور کارشناس��ان شرکت، خطوط لوله هدر رفت بنزین 
در محل شکس��تگي مهار شد و اکنون اقدامات ترمیمي بر 
روي این خط انتقال در حال انجام اس��ت. مدیرکل مرکز 
مدیریت بحران استان اصفهان نیز با تأیید این حادثه گفت: 
بالفاصله جلسه شوراي مدیریت بحران در محل تشکیل و 
اقدامات الزم براي مهار و جلوگیري از گسترش دامنه این 

حادثه صورت گرفت. 
منصور شیش��ه فروش افزود: با تمهیدات به کار گرفته 
شده در نخس��تین اقدام پس از اطالع از وقوع این حادثه، 
ب��رق منطقه قط��ع، ت��ردد خودروها در مح��ور مجاور و 
س��رویس قطار تهران به اصفهان ب��ه دلیل مجاورت آن با 
محل وقوع حادثه متوقف ش��د. وي خاطرنش��ان کرد: به 
دلی��ل مجاورت مح��ل حادثه با خط راه آه��ن اصفهان - 
تهران و براي جلوگیري از وقوع حادثه، تردد در این خط 
به طور موقت متوقف و قطار اصفهان - تهران نیز متوقف 
و مس��افران توسط 10 دس��تگاه اتوبوس به ایستگاه بعدي 

براي انتقال به تهران جابه جا شدند. 
شیش��ه فروش ادامه داد: در حال حاضر تردد در جاده 
اصفهان - نائین در محل حادثه متوقف شده و از مسیرهاي 

جایگزین استفاده مي شود. 
وي، میزان فوران بنزین از محل شکس��تگي خط لوله 
را ت��ا ارتفاع 15متر دانس��ت و گفت: ب��راي جلوگیري از 
خطرات احتمالي ناش��ي از این حادث��ه بیش از 20 گروه 
امدادي و آتش نشان در حلقه هاي متعدد در محل حاضر 
و ایمن��ي مح��ل را تأمین کردند و همچنی��ن با فرود یک 
چرخب��ال ام��دادي دو »والو« اصلي در فاصل��ه هاي 9 و 

13کیلومتري محل بسته و عملیات ایمني اجرا شد. 
شیشه فروش افزود: از ساعت شش صبح دیروز تخلیه 
ف��رآورده هدر رفت��ه از محل آغاز ش��د و اکنون عملیات 
بازسازي و ترمیم خط آسیب دیده در دست انجام است. 

صفحه 4

محیط زيست

هدر رفتن بنزين از خط لوله 
بندرعباس، اصفهان مهار شد  

همت و کار مضاعف بسترساز 
توسعه همه جانبه کشور است

دانش آموزان اصفهاني
 سفيران شهروندي مي شوند 

برگزاری روز جهانی زمين 
امسال در سراسر جهان
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سراسری

»بان کی مون« دبیر کل س��ازمان ملل، 
به منظور ترغیب کش��ورهای آسیای میانه 
برای دستیابی به تفاهم درباره بهره برداری 
مش��ترک از مناب��ع آب ب��ه این کش��ورها 
پیش��نهاد کمک کرد. بان کی مون در دیدار 
با نمایندگان پارلمان قرقیزستان گفت: من 
پیش��نهاد کمک خودم و سازمان ملل را به 
منظور کاس��تن از تنش ها و دس��تیابی به 
تفاهم بین رهبران پنج کش��ور آسیای میانه 
در زمینه استفاده از منابع آبی مطرح کردم. 
دبیر کل سازمان ملل در این دیدار همچنین 

خاطرنش��ان کرد: منابع آب موضوع بسیار 
حساسی به ش��مار می رود که تنش های 
سیاس��ی را در آس��یای میانه دامن می زند. 
بان کی مون معتقد است این موضوع تنها 
از راه تالش های مشترک همه طرف های 
ذیربط، حل و فصل می شود. وی همچنین 
ضمن دعوت از همه کشورهای منطقه برای 
تشکیل نشستی به منظور بررسی این مسائل 
به صورت مشترک گفت: سازمان ملل نیز 
احتمال دارد به س��هم خود گفتگوها را در 

این زمینه آغاز کند. 

دبير کل سازمان ملل به کشورهاي 
آسياي ميانه پيشنهاد کمك داد  

دبیر شوراي عالي امنیت ملي: 

تبادل سوخت  براي فعالیت
 صلح آمیز هسته اي قابل فهم است  

 دکتر »سعید جلیلی« دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران تصریح کرد: موضوع تبادل 
س��وخت صرفاً در چارچوب یک همکاری 
برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای قابل 
فهم اس��ت و نه در راس��تای ی��ک موضوع 
برای تقابل و اعمال فش��ار ب��ه ملت ها.  به 
گزارش ایرنا، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
روز یکش��نبه در پایان سفر س��ه روزه خود 
به چین در ف��رودگاه بین المللی پکن اظهار 
داشت: در این سفر دیدگاه منطقی جمهوری 
اسالمی ایران درباره همکاری های هسته ای 
برای مصارف صلح آمیز را با چینی ها مطرح 
کردیم. وی گفت: نگاه ما برای اینکه بستری از 
همکاری های صلح آمیز در موضوع هسته ای 
ایجاد شود می تواند زمینه های مختلف داشته 
باش��د. جلیلی گفت: می ت��وان در مباحث 
ساخت نیروگاه، ایمنی نیروگاه ها و موضوع 
تبادل س��وخت با نگاه همکاری به آن توجه 
کرد. جمهوری اس��المی ایران معتقد است 
موضوع تبادل س��وخت صرفاً در چارچوب 
یک همکاری برای فعالیت های صلح آمیز 
هس��ته ای قابل فهم اس��ت و نه در راستای 
یک موضوع برای اعمال فشار به ملت ها و 
برای یک نوع تقابل. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه 
گفتگوهای شش کشور اظهار داشت: یکی از 
بحث هایی که ایران با ارائه بس��ته پیشنهادی 
خود به ای��ن گروه )1+ 5( اع��الم کرد، این 
بود ک��ه ایران آمادگ��ی دارد از ظرفیت های 
خ��ود برای همکاری و تعامل در جهت رفع 
نگرانی های مشترک جامعه جهانی با تعهدات 
دسته جمعی استفاده کند. جلیلی خاطرنشان 
کرد: بر این مبن��ا همانطور که قبالً هم گفته 
بودیم گفتگو حول این موضوعات می تواند 
به صلح، ثب��ات و امنیت جهانی کمک کند. 
جمهوری اسالمی ایران کماکان آمادگی خود 
را برای این گفتگوها اعالم می کند. مقام ارشد 
مذاکرات هس��ته ای ایران با اش��اره به اینکه 
برخی کشورها این مذاکرات را ترک کرده اند، 

اظهار داشت: کشورهایی که این مذاکرات را 
ترک کرده اند بهتر است به مذاکرات بازگردند 
و گفتگوها را دنبال کنند. این مذاکرات حتمًا 
می تواند بستری برای همکاری های جهانی 
حول محور رفع نگرانی های مشترک باشد. 
جلیلی گفت: جمهوری اسالمی ایران همیشه 
آماده گفتگو و همکاری پیرامون مسائل مشترک 
جامعه بشری بوده اس��ت. وی همچنین در 
پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفرش 
به چین گفت: این سفر بنا به دعوت رسمی 
دولت چین انجام ش��د. گفتگوهای خوبی با 
مقامات چینی داشتیم و در زمینه های مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مشورت و 
رایزنی کردیم. وی گفت: خوش��بختانه نوع 
نگاه مش��ترکی که ایران و چین در بس��یاری 
از مس��ائل دارند، زمینه های بسیار خوبی را 
برای همکاری ها بین دو کشور فراهم کرده 
اس��ت. جلیلی روابط تهران - پکن را رو به 
رشد خواند و خاطرنشان کرد: روابط ایران و 
چین در عرصه دوجانبه به خصوص در زمینه 
اقتصادی رو به گسترش است. در زمان حاضر 
حجم روابط ب��ه میزان قابل توجهی افزایش 
یافته اس��ت و در دو کش��ور درباره مس��ائل 

منطقه ای و بین المللی نگاه های مش��ترکی 
وج��ود دارد. وی گفت : ایران و چین دارای 
دیدگاه های مشترکی در زمینه مقابله با برخی 
سیاست های غلطی هستند که در دنیا وجود 
دارد. وی مقابله با یکجانبه گرایی و استفاده از 
اهرم های نظامی و فشار علیه ملت ها، استفاده 
از تحریم ها و فشارهایی که برخی قدرت ها 
برای پیش��برد اهداف و سیاست های خود 
دنبال می کنند را از موضوعاتی دانست که در 
مذاکراتش با مقامات چینی پیرامون آن بحث 
و تبادل نظر کرده است. جلیلی همچنین در 
ارتباط با برگزاری کنفرانسی در ارتباط با خلع 
سالح هسته ای که اواخر ماه جاری در تهران 
برگزار می ش��ود؛ گفت : این یک کنفرانس 
بین المللی اس��ت و جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک کش��وری که در صحنه جهانی 
مدعی خلع س��الح اس��ت جهان را به خلع 
س��الح و جلوگیری از اش��اعه تس��لیحات 
هس��ته ای دع��وت می کن��د. وی گف��ت : 
چینی ها از این ابتکار جمهوری اس��المی و 
ایده ایران برای فراخوانی جهان به خلع سالح 
استقبال کرده اند و در نشست تهران شرکت 

خواهند کرد.

ه��دف از هدفمن��د ک��ردن یارانه ها 
ب��ر خالف آنچ��ه برخی به غل��ط مطرح 
می کنن��د، حذف یارانه ها نیس��ت؛ بلکه 
درس��ت مص��رف ک��ردن آن اس��ت. به 
گزارش ایرنا، »سید شمس الدین حسینی« 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با اعالم 
ای��ن مطلب افزود: دولت باید یارانه را بر 
اس��اس میزان استحقاق افراد و نه مصرف 
آنان پرداخت کند؛ این در حالی است که 
در وضعیت کنونی مالک استفاده بیشتر از 
یارانه ها مصرف بیش��تر است. وی گفت: 
با اجرای این طرح مهم در پی دادن نشانی 
و عالمتهای اقتصادی درس��ت هستیم تا 
تولیدگ��ر و مص��رف کننده راه درس��ت 
خ��ود را پیدا کند و دولت نیز بس��تر الزم 
را فراهم خواهد کرد تا آنان راه مناس��ب 
را پیدا نمایند. وی افزود: البته اجرای این 
قان��ون به برنامه قوی نی��از دارد و دولت 
از دو س��ال قب��ل به جزئی��ات اجرای آن 
در جامع��ه ورود پی��دا ک��رده و همچنان 
توجه دولت ب��ر روی جزئیات این طرح 
معطوف اس��ت. حس��ینی گفت: در زمان 
حاضر بس��ته های اجرایی هدفمند کردن 
یارانه ها در بخشهای صنعت، کشاورزی 

و خدمات آماده شده است. 
وی اف��زود: دولت انصاف��ًا با پیگیری 
و صب��وری رئیس جمه��وری این طرح 
را ب��ه جایی رس��انده ک��ه در اجرای آن 
اش��راف پیدا کرده اما نیاز به سطح باالی 
همفک��ری دارد ک��ه الزمه آن آش��نایی و 
افزای��ش اطالعات در میان افراد جامعه و 
عامه مردم اس��ت. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی از علما و روحانیان و مسئوالن در 
سطوح مختلف خواست تا مردم را نسبت 

به اهمیت اجرای این طرح مهم اقتصادی 
آش��نا س��ازند تا با همراهی مردم کمترین 
تبعات را در اجرای آن داش��ته باشیم. وی 
گفت: رئیس جمهور نیز به زودی با طرح 
پرسش ملی درباره اجرای برنامه هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا در جامع��ه می خواهد 
اراده مل��ی را در جهت اجرای این برنامه 
ترغیب کرده و ب��ه خدمت بگیرد. وی با 
اش��اره به اینکه دولت ب��ا تصویب قانون 
هدفمن��د کردن یارانه ها راه دش��واری را 
پیش روی خود دارد، گفت: انتظار داریم 
تا مجلس بار دیگر به دغدغه های دولت 
در اج��رای این طرح مه��م توجه کند تا 
دولت تسهیالت بیشتری برای اجرای این 
طرح داش��ته و طرح را به س��رانجام خود 
برس��اند. حس��ینی هدفمندی یارانه ها را 
پیش نیاز تحق��ق عدالت و اصالح قیمتها 
دانست و افزود: باید به این مهم به عنوان 
شعار نگاه نکنیم بلکه باید آن را به عنوان 
یک ش��عور ملی مطرح و ب��ا طرح آن در 
قال��ب یک منش��ور آن را به ی��ک برنامه 

اجرایی تبدیل کنیم.

 وی درب��اره اجرای اص��ل 44 قانون 
اساس��ی نیز گفت: پیام اصل��ی این قانون 
این اس��ت که برای پیش��رفت و عمران و 
آبادانی کشور بایستی تمامی ظرفیت های 
مردم و کش��ور را به خدم��ت گرفت که 
ض��رورت دارد به زوایای این اصل توجه 

ویژه شود. 
دارای��ی  و  اقتص��ادی  ام��ور  وزی��ر 
گف��ت: مدیریت های سیاس��ی اس��تانها 
و فرمانداریه��ا بای��د تبدیل ب��ه مدیریت 
اقتص��ادی ش��وند و مناط��ق خ��ود را به 
سمت پیش��رفت همراه با توسعه و جلب 

سرمایه گذاری هدایت کنند.
 وی اف��زود: بای��د ه��ر ک��س در هر 
س��طحی تالش کن��د موانع تولی��د را در 
کش��ور برطرف و نگاه به سرمایه گذار را 
به گون��ه ای اصالح کنیم که وی بخواهد 

در پیشرفت کشور سهیم باشد. 
به گفته وی، در ص��ورت تحقق این 
امر، س��قف محدودیت منابع برای توسعه 
کشور خواهد شکس��ت و منابع جدیدی 

ایجاد خواهند شد. 

کارش��ناس ش��بکه فاکس نیوز امریکا 
اذعان کرد، افکار عمومی در ایران از برنامه 
هس��ته ای غیرنظامی این کش��ور حمایت 
می کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، جیم 
والش به شبکه فاکس نیوز گفت: با وجود 
سلیقه های مختلف اجتماعی و سیاسی در 
جامعه ایرانی،  مسأله تعجب برانگیز این است 
که بیشتر ایرانی ها اعم از اصالح طلبان، میانه 
روها و تندروها از برنامه غیرنظامی هسته ای 
این کشور حمایت می کنند. ایران همواره 
تأکید کرده اس��ت که نم��ی خواهد بمب 
هسته ای تولید کند و برنامه این کشور فقط 
صلح آمیز است و افکار عمومی ایران از این 

موضع حمایت می کنند؛ زیرا معتقد هستند 
اگر همه برنامه هسته ای غیر نظامی دارند، 
آنها نیز باید داشته باشند. جیم والش افزود: 
برخی فکر می کنند تحریم مشکل را حل 
می کند، البته بی تأثیر هم نیست؛ اما راه چاره 
نیس��ت. وی افزود:  آیا این تحریم ها قرار 
است ایران را در حالیکه مصمم است تا به 
برنامه هسته ای خود ادامه دهد، متوقف کند، 
چنین نیست و تحریم نمی تواند این کار را 
انجام دهد و سرانجام مذاکره یا نوعی قرارداد 
این مش��کل را حل می کن��د. تحریم فقط 
بخشی از این روند است. کارشناس شبکه 
فاک��س نیوز امریکا  گف��ت: تحریم گاهی 

کارساز است و گاهی اوقات هم نیست؛ اما 
در مجموع تحریم نتیجه بخش نیست چون 
موجب می شود کشور مورد تحریم انگیزه 
بیشتری برای ادامه کار خود پیدا کند. جیم 
والش ادامه داد، ایران ممکن است بخواهد 
مش��کالت را ب��ا جامعه بی��ن المللی حل 
کند اما ممکن اس��ت این تحریم ها مانعی 
برای حل مشکل باش��د؛ بنابراین من فکر 
نمی کنم که تحریم معجزه گر باشد، ما باید 
به هدف فکر کنیم، هدف تحریم نیس��ت؛ 
بلکه هدف تضمین یافتن از دس��ت نیافتن 
ایران به تسلیحات هس��ته ای است و این 
چیزی اس��ت که ما باید بر آن تأکید کنیم.

فروش داروی س��قط جنین در ایتالیا به اختالفات سیاسی دامن زده است. واحد مرکزی 
خبر به نقل از ش��بکه یورونیوز گزارش داد، در حالیکه داروی س��قط جنین آر یو 486 
موسوم به »داروی آینده« با گذشت چهار ماه از موافقت پارلمان به بیمارستان ها راه یافته 
اس��ت، فرماندار جدید منطقه پیه مون از حزب اتحاد ش��مال فروش این دارو را ممنوع 
ک��رده اس��ت. روبرتو کوتا فرمان��دار جدید پیه مون گفت : من همواره موضعی روش��ن 
داشته ام که مغایرتی با قانون نداشته است؛ لوکا زایا فرماندار منطقه ونسی از حزب اتحاد 
ش��مال نیز گفت: با توزیع داروی سقط جنین آر یو 486 در منطقه تحت امرش مخالفت 
خواه��د کرد. این مخالفت ها ک��ه با مواضع واتیکان همخوان��ی دارد، در حالی صورت 
می گیرد که پاپ بار دیگر به شدت با سقط جنین مخالفت کرده است؛ برخی تحلیلگران 

نزدیکی مواضع این سیاستمداران را با کلیسا، نوعی مانور انتخاباتی توصیف کرده اند. 

تأثیر منفی بحران مالی بین المللی موجب 
شده اس��ت تا کار و فعالیت 60 تا 80 درصد 
از س��اختمان ها و برج های در حال ساخت 
دبی متوقف ش��ود. واحد مرکزی خبر به نقل 
از شبکه خبری یورونیوز اعالم کرد: امیرنشین 
دبی که به دلیل بناهای بلند، آس��مانخراش ها 
و موقعی��ت تجاری اش ش��هره جهان ش��ده 
بود، اکنون مدتی اس��ت رون��د فعالیت های 
اقتصادی در این امیرنش��ین کند شده است و 
نمونه بارز آن ه��م نیمه کاره ماندن برج ها و 
آس��مانخراش ها است. اجرای برخی دیگر از 
طرح ها نیز یا متوقف یا به طور کلی لغو شده 

اس��ت. »ژولیا کوویر« مدیر فروش امالک و مس��تغالت که سه سال است در دبی زندگی 
می کند، گفت: هنگامی که وی در دبی اقامت گزید بازگش��ت س��رمایه ها به قرار 50 تا 
100 درصد بود؛ اما اکنون این روند به 10 درصد رس��یده اس��ت. »ش��ارون دو کینگ«، 
مش��اور امور مس��کن و امالک نیز که در سال 2007 از اس��ترالیا به امیر نشین دبی آمده 
اس��ت، می گوی��د: هنگامی که بحران مالی بین المللی در جه��ان روی داد، ما هرگز فکر 
نمی کردیم که بر امیر نشین دبی تأثیر منفی بگذارد؛ اما وقتی این بحران بیشتر طرح ها و 
س��اختمان های در حال ساخت را نیمه کاره گذاشت، همه را شگفت زده کرد. براساس 
این گزارش، بیش از 90 درصد س��اکنان امیرنش��ین دبی که از اتباع کش��ورهای خارجی 
هس��تند، پارسال به علت آثار منفی بحران مالی بین المللی و خوابیدن بیشتر کارها، بار و 

بندیل خود را به مقصد کشورهای زادگاهشان بستند. 
یورونیوز ادامه داد، با عبور از خیابان های دبی صدها اسکلت ساختمان دیده می شود 
ک��ه روند تکمیل س��اخت آنها به علت خروج س��رمایه ها و تأثی��رات منفی بحران مالی 

بین المللی متوقف شده است.

پای��گاه امریکای��ی بگ��رام در ش��مال پایتخ��ت افغانس��تان ه��دف دو فرون��د 
موش��ک ق��رار گرفت. ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر، »کبیراحم��د رحیل« 
فرمان��دار شهرس��تان بگرام گفت: مخالفان مس��لح دو فروند موش��ک را به س��وی 
پای��گاه بگرام ش��لیک کردن��د که به ه��دف اصابت نک��رد و تلفات و خس��اراتی 

در پی نداشت. 
»ذبیح اهلل مجاهد« س��خنگوی گروه طالبان هم در مصاحبه با رس��انه های محلی 
افغانس��تان، مسئولیت این حمالت را برعهده گرفت و مدعی شد دو فروند موشک 
به باند پرواز فرودگاه بگرام اصابت کرد؛ اما تاکنون گزارش��ی از تلفات احتمالی آن 

در دست نیست.
 هفته گذش��ته همزمان با س��فر باراک اوباما به افغانستان نیز پایگاه بگرام هدف 

حمالت موشکی قرار گرفت.
 از سوی دیگر یک فرمانده نیروهای اشغالگر امریکایی مدعی شده است اهالی 

محل با مخالفان مسلح برای حمالت موشکی به پایگاه بگرام همکاری می کنند.

اتمی  ان��رژی  س��ازمان  س��خنگوی 
با اش��اره ب��ه برگزاری جش��ن روز ملی 
هس��ته ای در 20 فروردی��ن م��اه، اظهار 
داشت: در جشن هس��ته ای امسال یکی 
از دستاوردهای جدید هسته ای کشور با 
حضور رئیس جمهوری رونمایی خواهد 
ش��د. علی ش��یرزادیان در گفتگو با ایرنا 

با بیان این مطلب، تأکید کرد: جش��ن روز ملی هس��ته ای امسال، بعدازظهر روز 20 
فروردین ماه در سالن همایش های میالد تهران برگزار خواهد شد. وی افزود: رئیس 
سازمان انرژی اتمی، مقامات کشوری، اعضای هیأت دولت، اعضای شورای نگهبان، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و دیپلمات ها و سفرای کشورهای خارجی از 

دیگر شرکت کنندگان در مراسم روز ملی هسته ای امسال خواهند بود.

هنری ادوارد رابرتز »پدر رایانه های شخصی جهان« در سن 68 سالگی درگذشت. واحد 
مرکزی خبر به نقل از الجزیره گزارش داد، وی در اواس��ط 1970 دس��تگاهی موسوم به »آلتر 
8800« را اخت��راع ک��رد. بیل گیتس و پائول آلن پس از دیدن تصویر این رایانه بر روی جلد 
یک نش��ریه با رابرتز تماس گرفتند و به او پیش��نهاد دادند تا نرم افزار مورد نیاز این دستگاه 
را بنویس��ند. این نرم افزار altair-basic نام گرفت و در واقع به پایه و اساس فعالیت های 
شرکت مایکروسافت تبدیل شد.  دکتر هنری ادوارد رابرتز به گونه ای آغازگر دوران حرفه ای 
زندگی افرادی مانند بیل گیتس و پائول آلن بود. هنری ادوارد رابرتز »پدر رایانه های شخصی« 

مدتها با بیماری ذات الریه مزمن دست و پنجه نرم می کرد.

 فرماندار شهرس��تان شمیرانات گفت: همت مضاعف و تالش مضاعف، آینده روشن 
نس��ل های آینده کش��ور را در پی دارد. به گزارش ایرنا، محمد الریجانی افزود: مسئوالن 
شهرس��تان ش��میرانات، تحوالت و اقدامات جدیدی را در س��ال هم��ت مضاعف و کار 
مضاعف سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهند تا سهم باالیی در آینده روشن نسل های 
بعدی کش��ور را رقم زنند. وی، رویکرد دولت دهم در س��ال جدید را رویکرد فرهنگی 
دانس��ت و گفت: باید در شهرستان با بهره گیری از همه امکانات و پتانسیل های موجود 
زمینه رش��د و توس��عه فرهنگی را فراهم کنیم. وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، 
اظهار امیدواری کرد: در س��ال جدید که »س��ال همت مضاعف، کار مضاعف« نامگذاری 
شده، ملت بزرگ ایران و مسئوالن کشور با توکل به خدای متعال و تقویت مضاعف علم 
و ایمان، در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و اجتماعی گام های 
بلندت��ری بردارند. الریجانی خاطرنش��ان کرد: در این س��ال مردم و مس��ئوالن با پیمودن 
راه های نو، ایران عزیز اسالمی را به قله های بلند پیشرفت و عدالت نزدیک تر می کنند. 
فرماندار ش��میرانات، سال گذشته را سالی سرش��ار از خدمت رسانی عنوان کرد و افزود: 
امس��ال نیز ادارات شهرس��تان با مضاعف نمودن فعالیت های خود به پیام و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری لبیک گفته و با کوش��ش و تالش بیش��تر خود در امر خدمت رسانی و 

پیشرفت قدم برخواهند داشت.

مس��ئول آم��وزش صنایع اداره کل فنی و حرفه ای غرب اس��تان ته��ران گفت: برای 
250 نفر از نانوایان این منطقه در س��ال جدید، برنامه آموزش��ی با هدف کاهش ضایعات 
نان، افزایش بهبود کیفیت پخت نان و ارتقای مهارت اجرا می ش��ود. »معصومه گوهری« 
در گفتگو با  ایرنا افزود: در س��ال گذش��ته با برگزاری دو دوره آموزش��ی به مدت دو ماه 
و نیم و س��ه س��مینار آموزش��ی، بیش از 100 نفر از نانوایان صنف نانهای لواش و بربری 
در غرب اس��تان تهران آموزش داده ش��دند. وی اظهار داشت: نانوایان در این دوره های 
آموزش��ی با قوانین کار و اصول بهداش��تی آشنا ش��دند. گوهری، بهترین روش نگهداری 
ن��ان، علل اجتماعی ضایعات نان، علل ضایعات نان در هنگام تولید، خصوصیات ژنتیکی 
گندم، آنالیز پروتئین های موجود در آرد گندم و میکروبیولوژی مایع های میکروبی را از 
جمله س��رفصلهای آموزشی برای دس��ت اندرکاران اتحادیه نان برشمرد. مسئول آموزش 
در صنایع اداره کل فنی و حرفه ای غرب اس��تان تهران خاطرنش��ان کرد: برای ش��رکت 
کنندگان در این دوره های آموزش��ی، گواهینامه مهارت صادر شد. گوهری اظهار داشت: 
نان مهمترین کاالی س��بد خانوارها به ش��مار می رود و افزایش مهارت نانوایان و بهبود 
کیفی��ت نان نقش مؤثری در کاهش ضایعات نان، صرفه جویی اقتصادی و اصالح الگوی 

مصرف دارد.

معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران گفت: با بازنگری و 
طراحی جدید قطعه اتصال و اس��تفاده از کوالرهای پلی اتیلن، مدت زمان رس��یدگی به 
حوادث آب در این منطقه از 180 دقیقه به 30 دقیقه کاهش یافته اس��ت. »یوس��ف مدیر 
روس��تا« در گفتگ��و با ایرنا افزود: ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران همچنین 
توانس��ته با ایجاد تغییراتی در مشخصات فنی و نوع اتصاالت نتایج مثبتی را در این زمینه 
به دس��ت آورد. به گفته وی، با ایجاد تغییرات در نوع اتصاالت فنی نتایج قابل قبولی به 
دست آمده که پس از تأیید نهایی در کمیته تحقیقاتی این شرکت، برای بهبود فرآیندهای 
مورد نظر روش های تعمیراتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدیر روستا وزن پایین، 
حمل و نقل آسان، آب بندی با حداقل نیرو )با توجه به وجود سطح شیب دار الستیکی(، 
عم��ر طوالنی و قابلیت انعطاف در زمان تعمیرات )به ویژه در حالت انحراف از محور و 
شکس��تگی کامل( را از مهمترین ویژگی های نوع جدید اتصاالت فنی برشمرد. وی ادامه 
داد: سهولت در نصب انواع لوله، سرعت در بهره برداری از شبکه توزیع در زمان تعمیر، 
قیمت مناسب، مقاومت باال، قابل استفاده در لوله هایی مانند آزبست، فوالد و پلی اتیلن، 
کاهش تکرار حوادث در یک محل، مقاومت در برابر خوردگی و س��ایش در برابر آب و 
کلر از دیگر مزایای استفاده از این نوع اتصاالت است. هم اکنون شرکت آب و فاضالب 
غرب اس��تان تهران وظیفه تأمین آب ش��رب بیش از 280 هزار مش��ترک را در این منطقه 

بر عهده دارد.

نخس��تین پل عاب��ر پیاده فردیس ک��رج در هفته گذش��ته در این منطق��ه نصب و به 
بهره برداری رس��ید. به گزارش ایرنا ش��هردار منطقه 3 کرج در این خصوص گفت: این 
حرکت با هدف ایمن س��ازی ش��بکه اصلی و کاهش حوادث رانندگی در جاده ترانزیتی 
ک��رج به م��الرد مقابل نیروگاه منتظر قائم )ع��ج( تکمیل و به بهره برداری رس��ید. »احیا 
عباس��ی« افزود: به منظور ایمن س��ازی ش��بکه اصلی و معابر ش��هری طرح مطالعاتی و 
شناس��ایی نقاط حادثه خیز اجرا شد که در این طرح نقاط دارای پتانسیل احداث پل عابر 
پیاده شناسایی و عملیات اجرایی آن آغاز شد. وی با اشاره به حجم تردد در محور کرج به 
مالرد و بالعکس گفت: با نصب پل عابر پیاده تداخل جریان حرکتی وسایل نقلیه عبوری 
ب��ا عابرین پیاده حذف و عملکرد معابر ش��هری و بزرگراهی افزایش می یابد. وی اظهار 
داشت: این پل که در مدت حدود هفت سال به علت وجود سیم های انتقال برق در محل 
موجود و در طول این س��الیان نصب نشده بود، با پیگیری های مستمر و هماهنگی های 
الزم با اداره برق منطقه س��رانجام نصب و به بهره برداری رسید. عباسی، تأمین دسترسی 
ایمن برای عبور و مرور عابران پیاده را از دیگر اهداف نصب پل در این نقطه بر ش��مرد 
و گفت: نصب بزرگترین پل عابر پیاده در کانال فردیس )هس��ته مرکزی ش��هر( که شمال 
ب��ه جنوب فردیس را به هم متصل می کند در برنامه های س��ال جاری پیش بینی و اجرا 
می ش��ود. نخس��تین پل عابر پیاده، با حضور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس 
ش��ورای اسالمی و امام جمعه فردیس و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 

کرج افتتاح شد.

وزير اقتصاد: 
هدفمند کردن يارانه، حذف يارانه ها نيست

نخستين پل عابرپياده فرديس کرج
 به بهره برداري رسيد  

همت مضاعف و تالش مضاعف  
آينده روشن را برای نسل هاي آينده کشور در پي دارد  

اجرای برنامه آموزشي
 براي 250 نفر از نانوايان غرب استان تهران 

کاهش مدت زمان رسيدگي به حوادث آب
 در غرب استان تهران 

ايتالیا:
اختالف درباره توزيع داروی سقط جنين 

دبی:
متوقف شدن ساخت و سازها 

   پدر رايانه های شخصی جهان درگذشت 

چه خبر از پايتخت ايران

جهان نما

نصف النهار

سخنگوي سازمان انرژي اتمي خبر داد:
 رونمايي از دستاورد جديد هسته اي 

در روز 20 فروردين 

فاکس نیوز: 
در ايران همه از برنامه هسته ای حمايت می کنند

افغانستان:
حمله به بزرگترين پايگاه امريکا 



   سپهر اوحدی
مرغ س��فیدی در حالیکه پاهایش بس��ته ش��ده، آخرین التماس ها را در جیغ ه��ای بلندش امتحان 
م��ی کن��د، باالخره کمی آب زوری به حلقومش ریخته و گردن افراش��ته اش را با جدول جوی خیابان 
و تی��زی چاقو آش��نا می کنن��د. تا اینجای داس��تان همه چیز در راس��تای چرخه تولید گوش��ت برای
 خورده ش��دن امری طبیعی به نظر می رس��د، اما زمانی که مرد در حالی که مرغ را با س��ر نیمه بریده و 
خونچکان به طرف ماشین صفر کیلومتر تازه خریده اش می برد و مرغ را در حالی که پر و بال می زند 
به بدنه ماش��ین و هر چهارچرخ آن می کوبد، داس��تان عوض می شود و اگر انسان نکته سنجی باشی، 
حتمًا به فکر فرو خواهی رفت!... حاال از قوچ و میش و گاو و حتی شترهایی که نه در راستای فرهنگ 
اس��المی قربانی کردن، بلکه اکثراً به خاطر فخرفروش��ی و مباهات به دیگران برای خرید و افزودن مال 
و منال و خرید خانه و ماش��ین و... صورت می گیرد. نفس قربانی کردن در اس��الم و به خصوص روز 
عی��د قربان و خاصه برای حاجیان امری مبارک و اجتناب ناپذیر اس��ت، اما قربانی کردن های امروزی 
دیگر با اهداف ثواب صورت نمی گیرد واال چه علتی دارد که اعمالی مثل صحنه ذکر شده در مأل عام 
صورت پذیرفته و یا اگر کسی در طلب حاجتی نذری کرده آن در محیطی مناسب و نه خیابان و جلوی 
انظار صورت بگیرد، به مسائل بهداشتی و تأثیر بد این صحنه ها بر کودکان و... کاری نداریم که خود، 
بحثی مفصل می طلبد؛ اما آیا به راس��تی، قربانی کردن در اس��الم به این سبک تعریف شده است و این 
خودنمای��ی برخی افراد در اصرار بر قربانی کردن در انظار عمومی هدفی جز به رخ کش��یدن دارایی و 

وسع مالی به دیگران و فخرفروشی را دنبال می کند؟!
چقدر از گوش��ت این قربانی بین فقرا و محرومان واقعی تقسیم می شود و عدالت در تقسیم آن به 
چه صورت ش��کل می گیرد؟ در عمل دیده ایم که اصوالً بیش از نیمی از آن قربانی بین افراد و آن هم 
نه نیازمندان واقعی بلکه اقوام، دوس��تان، همکاران و همس��ایگان تقسیم می شود، تا مثاًل بگویند: فالنی 
ماشین خریده و قربانی کرده است! و به این صورت رسمًا اعالم دارد که من ماشین دارم یا خانه جدید 
خریده ام. چه زیبا بود که این قربانی ها و نذورات به شکلی انسانی تر و اخالقی تر، در مکان مناسب 
با نیت خیر و گشایش در کار همه مردم، انجام می گرفت و در بسته بندی های بزرگتر و نه صدگرمی، 
فقط بین نیازمندان واقعی تقس��یم می ش��د. قربانی کردن گوس��فند نذری جلوی دسته های عزاداری و 
انتقال گوش��ت آن س��ریعًا)!( به منزل و هجوم افراد برای گرفتن نذری هم خود حکایت دیگری دارد و 

بدعت های نامناسب چنان در این عمل مقدس ریشه دوانده که ضرب المثلی دیرینه می گوید:
» نذر کرده به آب چاهش              خودش خورده و بچه هایش«

یک روانش��ناس گفت: به دلیل ضعف سیستم  آموزشی و عدم ارائه راهکارهای سازشکارانه، خشونت 
در س��طح جامعه و خانواده ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این روانشناس اظهار داشت: با توجه 
به ش��رایط نامس��اعد زندگی، داشتن اس��ترس و ترس ناش��ی از آینده اقتصادی، آستانه صبر و تحمل مردم 
بس��یار پایین آمده و نمی توانند منطقی با مشکالت برخورد کنند. وی افزود: از لحاظ روانشناسی، خشونت 
و پرخاش��گری ناشی از ناکامی و نرس��یدن به آرزوها می باشد که در افراد به اشکال مختلف ظاهر می شود. 
خوب است بدانیم به دلیل ضعف سیستم  آموزشی و عدم ارائه راهکارهای سازشکارانه، خشونت در سطح 
جامعه و خانواده ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.  وی ادامه داد: متأسفانه سیستم آموزشی در زمینه 
فرهنگ سازی و ترویج مهربانی و سازش در خانواده ها کم کاری کرده و نتوانسته به اهداف پیش روی خود 
برسد.این روانشناس تصریح کرد: در صورتیکه هدف و ابزار مناسب جهت برخورد با مشکالت توسط سیستم 
آموزشی به درستی، آموزش داده شود افراد در مواجه با مشکالت به جای خشونت بارترین روش، راه صحیح 
را انتخاب می کنند. در جامعه کنونی مردم استرس کاری باالیی را تحمل و با اعمال خشونت و پرخاشگری 
خود را تخلیه می کنند که با فرهنگ سازی مناسب از سوی دستگاه های مربوطه می توان این خأل را جبران 
کرد. به این ترتیب بعضی افراد به دلیل فشارهای زیاد، خشونت بارترین راه یعنی قتل یکی از افراد خانواده را 
انتخاب می کنند تا در ظاهر به هدف موردنظر خود برسند.  این روانشناس خاطرنشان کرد: البته خشونت و 
قتل های خانوادگی آئینه تمام نمای مشکالت جامعه است که به نحوی به درون خانواده ها کشیده می شود. 

دستگيری قاچاقچيان صنايع دستی در ايام نوروز
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی 
س��ه تبعه خارجی که صنایع دس��تی این کشور را به 
 صورت قاچ��اق وارد ایران می کردند توس��ط یگان 
حفاظت س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان شناس��ایی و ب��ه نیروی 
انتظام��ی تحویل داده ش��دند. معاون صنایع دس��تی 
و هنرهای س��نتی س��ازمان ادامه داد: پیرو بخش نامه 
ممنوعیت ورود صنایع دس��تی خارجی به کشور این 
سه تبعه خارجی که واردکننده صنایع دستی خارجی 
و توزیع کننده آن در میدان امام اصفهان بودند، دستگیر 
و تحویل قانون داده شدند. احمد ادیب اظهار داشت: 
این اجناس که شامل روسری و شال با رودوزی های 
با کیفیت بس��یار پایین و قیمت ک��م بود، کامل ضبط 
ش��د و قس��متی از این اجناس که فروخته شده بود، 

از خریداران پس گرفته ش��د و خریداران این اجناس جریمه ش��دند. وی تصریح کرد: این اقدام سازمان در 
پی اجرای قانون ممنوعیت فروش صنایع دس��تی خارجی در محوطه بناهای تاریخی اس��ت که از نیمه دوم 

فروردین ماه جاری به طور کامل اجرا شد و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

آمارکشته شدگان در استان اصفهان 10 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.  به گزارش 
ایمنا، مدیرکل دفتر بازس��ازی و حوادث غیرمترقبه استان 
اصفهان آمار کشته ش��دگان را 30 نفر اعالم کرد و گفت: 
این آمار نس��بت به مدت مشابه سال قبل حدود10 درصد 

کاهش داشته است. 
منصور شیشه فروش بیان داشت: آمار مجروحین در این 
ایام 66 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 در صد 
کاهش داش��ته اس��ت. وی با بیان این که یک هزار تیم در 
بخش های مختلف به مس��افران نوروزی خدمات رسانی 

می کنند  افزود:  این تیم ها ش��امل تیم های امدادی، تعمیرات و نگهداری از تأسیس��ات شهری،  اورژانس 
جاده ای و امداد هوایی می باشند. مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان در خصوص تصادفات 
جاده ای اظهار داشت:  تیم های امدادی مستقر در جاده های استان کار خدمات رسانی به آسیب دیدگان از 
حوادث رانندگی را برعهده دارند. شیشه فروش با اشاره به دومین بارش بارندگی در اصفهان خاطر نشان کرد: 
بیشترین بارش در استان به ترتیب در سمیرم، گلپایگان، خوانسار و اصفهان  با 23،9،8،4 میلیمتر بوده است.

شماره 237             جدول

افقی:
1- بزرگترین دریاچه آب ش��یرین ایران در 

    سیستان و بلوچستان- کوهی در مکه
2- ج��دا- درخت کائوچو- آزادمرد کربال- 

    امپراتور خونخوار و ظالم روم
3- ب��دون رنگ و جال- فتن��ه و فیلم اکیرو 

    کوروساوا- پوست سیاه درختان
4- جک- تلخ- بردبار و صبور

5- رمان اس��تیفن تس��وایک- ناکام- حرف 
    بزن

6- رطوبت- آب پاک و ش��فاف- جای گل 
    و میوه- چاه جهنمی

7- ط��رف- پولی که بابت داخل ش��دن به 
    جائی باید پرداخت- یکدستی

8- اندوهگین- معدن- نمازی بدون وضو
9- کاشف فرکانس- گرفتنی دولتی- امتناع 

    کردن
10- پادش��اهی- تارک- گل همیش��ه بهار- 

      هرگز نه
11- آبادی- تیم فوتبال ایتالیا- زبان عرب

12- حس��اس ترین آلت تفنگ- بله گورکی 
      و تولستوی- گوشه

13- ارسال کردن- رهرو- وزیدن باد
14- باران رش��تی- مظه��ر حماقت- قدم- 

      بهترین بله
15- عمل��ی ح��رام ک��ه سنگس��ار در پ��ی 
      دارد- بانی معروف نقاش��ی کوبیسم در 

     جهان نقاشان شد.
عمودی:

1- واحد چینی آالت- انسان بدون خوردن 
    غ��ذا، فقط با نوش��یدن آب در این مدت 

    می تواند زنده بماند

2- خواب ش��یرین و کت��اب امیل زوال- ابر 
    غلیظ- برگردان موجی- عدد حمام

3- چندین ی��ار و اث��ری از آرت بوخوالد، 
    طنزنویس خوش��نام امریکائی- راه رفتن 
    کودکانه- انقالبی فرانس��ه که با س��عایت 
    خود س��ر الوازیه را ب��ه زیر تیغه گیوتین 
     داد و خود در خانه زن بدکاره ای کشته شد
4- پس��ر ش��اهپور که مانی را به دار آویخت- 
     بی نمک رشتی- دریایی که زیر آن تونل زده اند
5- س��یلی بهادار- خالق فی��ه مافیه و مثنوی 
     معنوی- بن و کاش��ف س��رم تزریقی از 

     فرانسه
6- ب��دون آن انس��ان زنده نخواه��د ماند- 

    سرمایه جاوید- ابزار بنائی- شانه
7- ش��کننده- پایتخت زامبیا- فیلم مسعود 

    کیمیایی
8- آماس- عقاب سیاه- آوا

9- دوس��تدار- مح��ل روض��ه خوان��ی و 
    عزاداری- مدل

جای��زه  عش��یره-  س��الح-  پرگفت��ن-   -10
       ورزشی

11- مخترع فرانس��وی المپ نئون- آدمک 
      جالیزی و فیلم نیل جوردن- نت حرام
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مدير کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان اصفهان خبر داد:
کاهش 10 درصدی آمار کشته شدگان در ايام نوروز

قتل های خانوادگی،
 آيينه تمام نمای مشکالت جامعه امروزی 
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جامعه

    مهدی فضیلت
بحث مدارس بدون کیف چند س��الی است که 
در نظام آموزشی ما به وجود آمده است و ما سعی 
خواهیم کرد به واکاوی ایج��اد این پدیده در نظام 

آموزشی کشور بپردازیم.
اگر چه مدارس ب��دون کیف به صورت فعلی 
در کش��ور ما قدمت چندانی ندارند، اما آغاز روند 
توس��عه آموزشی جهانی از سال 1970 این مدارس 
را در کش��ورهای اروپایی و امریکا به وجود آورد 
و در نظام آموزش��ی پیش��رو تعریف ک��رد، حال با 
گذش��ت چندین س��ال نظام نوین آموزش جهانی 
به ش��کلی پیش م��ی رود که در م��دارس ابتدایی 
انگلس��تان دانش آموزان به جای کیف، لپ تاپ و 
نوت بوک به مدرسه می برند و چند سالی است که 
کشور ترکیه مهمترین اصل آموزش خود را برمبنای 
مدارس ب��دون کیف قرار داده اس��ت. اهمیت این 
موض��وع و البته چگونگی اجرای آن از اصول مهم 

نظام های آموزشی پیشرفته و رو به رشد است.
شنیده ها و ديده ها در ايران

صرف نظر از آنچه در نظام های آموزشی نوین 
دنیا وجود دارد بد نیست سری به مدارس خودمان 
بزنی��م. در پیاده روی خیابان کودک نه س��اله ای با 
کیف کوله پش��تی خ��ود در حالیکه در کیس��ه ای 
هم لباس و وس��ایل ورزش��ی در دست دارد، نفس 
زنان راه می رود و مش��خص است که خستگی از 
س��ر و کولش باال می رود! اما با ب��ه صدا درآمدن 
زن��گ یکی از مدارس بدون کیف، دانش آموزان با 
شادی و سبکباری خاصی به طرف درب مدرسه و 
س��رویس ها هجوم می آورند و هر کدام فقط یک 
یادداش��ت برای خانواده ها در دست دارند. مادری 
ک��ه منتظر آمدن فرزن��دش در کنار درب خروجی 
مدرس��ه بدون کیف ایس��تاده معتقد است با وجود 
این مدارس کار خانواده ها راحت تر ش��ده و مدام 
مجبور نیس��تند برنامه کالسی بچه ها را چک کنند 
و یا به آنها دیکته بگویند و به جای مرور درسهای 
دبستانی به والدین امکان داده می شود که در امور 
تربی��ت و فوق برنامه ها، با بچه ها کار کنند. اما در 
کنار یک مدرس��ه معمولی پدری منتظر فرزند خود 
است که معتقد اس��ت مدرسه بدون کیف و کتاب 
و م��رور در خانه، معنی ندارد و فقط بهانه ای برای 
راحتی بچه ها و گرفتن پول بیشتر از والدین است. 
ناگاه به یاد مدرسه رفتن خودم می افتم که شوق و 

ذوق کیف داشتم و اکثر بچه های کوچک نیز همین 
احس��اس را دارند و برای اثبات بزرگ شدن خود 
ب��ه پدر و مادر اصرار می کنن��د که برای آنها کیف 
بخرن��د و اقالم مدرس��ه ای را در آن می گذارند و 

ادای مدرسه رفتن را درمی آورند.
نمونه هايی از محاسن مدارس بدون کیف

 ع��الوه بر اینک��ه وجود این م��دارس به عنوان 
نماد توس��عه آموزشی است، باعث کم شدن استرس 
خانواده ه��ا از درس و مش��ق فرزندان می ش��ود و 
وظیفه آموزش��ی را به مدرسه و وظیفه تربیتی و فوق 
برنامه ها را به خانواده می س��پارد. با کم رنگ شدن 
نقش آموزش��ی پدر و مادر آنه��ا می توانند وظایف 
اصلی خود را در پرورش نبوغ و خالقیت فرزندان به 
کار گیرند. با بروز این نوع آموزش، والدین از نوشتن 
مشق برای بچه ها، دیکته گفتن و حتی فکر کردن به 
مسائل درسی کودکانش��ان معاف می شوند و بخش 

مهمی از استرس و نگرانی آنها کاسته می شود.
 در مدارس بدون کیف سعی می شود با استفاده 
از تکنولوژی ه��ای مدرن آموزش��ی و به کارگیری 
شیوه های تدریس جدید و آموزش متون متفاوت، 
آزمایش��گاههای علمی و انجام عملی دروس برای 
ماندگاری در ذهن، دانش آموز را از تکرار و تمرین 
بی نیاز کنند. البته وجود تکنولوژی های آموزش��ی 
الزم و تناس��ب آن ب��ا نیازه��ای دان��ش آموزان و 
فرهنگ م��ردم ما، هنوز جای تالش و کار جدی و 

رسیدن به استانداردهای الزم را می طلبد.
 م��دارس بدون کیف به عنوان یکی از راههای 
رسیدن به توسعه آموزشی و اصالح آن مدنظر قرار 
دارد و در راه کارآمدی هر چه بیش��تر آموزش��های 
پایه، معلمان را مجبور می کند به ایجاد روش��های 
جدید بپردازند و به تکنولوژی تدریس در س��طح 
جهانی مجهز ش��وند در ای��ن روش چهره آموزش 
دبستانی دگرگون می شود و مدارس در راه تجهیز 
تکنول��وژی و روش تدریس به جای کیف و کتاب 

با تکرار و تمرین پیش می روند.
 وجود این م��دارس باعث می ش��ود اهمیت 
آم��وزش ابتدای��ی پر رنگ تر ش��ود و ب��ا تربیت 
معلم��ان جدید و حتی تغییر در س��اختار معماری 
و زیباسازی مدارس و نیز تغییر سیستم مدیریتی و 
اداره مدارس، تحول عظیمی در نظام آموزشی پدید 
آید. در این م��دارس اهداف آموزش��ی، باال بردن 
س��طح مهارت تدریس و مهارت های یادگیری باز 

تعریف می شود.
در ای��ن مدارس طبق آئی��ن نامه نیازهای آینده 
دانش آموز و مناس��بات اجتماع��ی آینده او مدنظر 
قرار می گی��رد و محور آموزش هر ف��رد برمبنای 
روانشناس��ی فردی و استعدادهای نهفته او با انجام 
مش��اوره های دقیق، تعریف و پیگیری می ش��ود، 
مثاًل در بخش ورزش س��عی می ش��ود ورزشهای 
مورد عالقه دانش آموزان به صورت پایه ای مورد 
تمرکز و تمرین قرار گیرد و هر دانش آموز برمبنای 
عالقه و استعداد خود دروسی را فراگیرد که به آنها 
عش��ق و عالقه دارد و بر روی دروس��ی که دانش 
آموز را آزار می دهد به صورت حداقلی و ابتدایی 
کار می شود تا کم کم عالقه الزم برای استمرار آن 

به وجود آید.
رويکرد متقابل به نقش دانش آموز و معلم

در سیستم مدارس بدون کیف، برخالف مدارس 
عادی که رویکرد معلم ساالری و معلم محوری دارد 
و تنها بر خواس��ت معلم و سلیقه او در ارائه دروس 
و تمرینات متکی است، سعی شده است تا خواست 
دانش آموزان هم مدنظر واقع ش��ود، یعنی س��الیق 
معلم��ان در تفاهم و همدلی با دان��ش آموزان ارائه 
و رویکردی حاصل ش��ود تا دان��ش آموز از روش 
تدریس راضی ش��ده و نیازه��ا و عواطف و عالیق 
درونی او نیز تأمین شود. این تعامل باعث می شود 
تا آموخته های ذهنی دانش آموزان انباش��ته شده و 
از ورطه فراموش��ی رهایی یاب��د و دور باطل تکرار، 
تمرین و فراموشی از بین رفته و سیکل معیوب حفظ 
کردن، نمره گرفت��ن و فراموش کردن نیز، جایی در 
ذهن دانش آموز نداشته باشد، مورد اخیر از مهمترین 
مش��کالت نظام آموزش��ی کشور ما اس��ت. در این 
روش خالقیت و ابتکار ذهنی دانش آموزان شکوفا 
می ش��ود و قدرت تحلیل آنها در مس��ائل مختلف 

فرهنگی، اجتماعی و علمی باال می رود.
ــده در مدارس  ــق ارائه ش ــد روش موف چن

بدون کیف
1- تأکید بر فضای آموزشی دلخواه دانش آموزان 
و ایجاد تغییر در فضای مدرس��ه، معماری و رنگ 
آمیزی و نیز تأس��یس آزمایش��گاهها، س��الن های 
نمایش فیلم و تکنولوژی های کارگاهی برای ایجاد 

ماندگاری مطالب در ذهن.
2- تلقین این مس��أله به دانش آموزان که عدم 
وج��ود کیف و تکالیف خانگ��ی باید تالش آنها را 

ب��رای یادگیری و حضور ذهن و توجه بیش��تر در 
مدرسه دو چندان کند.

3- آش��نا ک��ردن دانش آموزان ب��ه ارزش فردی 
خود و نقش آینده سازی آنان و تشویق آنها به سمت 
مکاشفه، خالقیت، مطالعه و تحقیق خارج از مدرسه و 

فعالیت های داوطلبانه علمی، گروهی و پژوهشی.
4- عادت دادن دانش آموزان برای فعالیت های 
مفی��د در تعطیالت و تابس��تان، چرا که در این ایام 
باوجود اینکه آنها کی��ف و کتابی در منزل ندارند، 
حس جدیدی را برای اس��تفاده علمی و اجتماعی 

بهتر از تعطیالت در آنها ایجاد می کند.
5- تقویت حس اس��تقالل طلبی و نظر دادن و 
تقویت روحیه مشورت، با کارگاه های مشاوره ای 
و داش��تن کمد و میز مخصوص در مدرسه و القاء 
یک نوع آموزش مدیری��ت در ابعاد کوچکتر برای 

آینده دانش آموزان.
مکتب های قدیم، شروع مدارس بدون کیف!

آموزش مدرن در سنت قديم
نکت��ه جالب تأمل برانگی��زی در مورد مدارس 
ب��دون کیف وج��ود دارد و آن عدم وجود کیف و 
کت��اب در مکتب خانه های قدیم ب��ود، چه زمانی 
ک��ه لوحه ه��ای گلی به عنوان سرمش��ق در داخل 
مکت��ب و نه در خانه ها، نگاش��ته می ش��د و چه 
تا 50 س��ال پیش که هنوز مکت��ب خانه ها وجود 
داش��تند، در آنها نیز کتاب و کیف و کوله ای برای 
بردن ب��ه مکتب نبود و تنها م��الی مکتب خانه از 
طری��ق قرآن مجی��د و برخی کتب اش��عار و نیز از 
دانسته های خود به محصالن می آموخت و از آنها 
با س��ختگیری زیاد می خواس��ت که این آموزه ها 
را بدون داش��تن منابع کتبی حف��ظ کنند. اگر دفتر 
مشقی هم در اواخر کار وجود داشت، استاد اجازه 
ب��ردن آن به خانه را نمی داد از این رو ش��اید اگر 
برخی سختگیری های مکتب خانه و توجه صرف 
مکتب دارها به حفظیات نبود، ش��اید این نوع نظام 
با تدوین روشهای نوین باقی می ماند و تنها مورد 
اص��الح قرار می گرف��ت. وجود ای��ن نوع مکتب 
خانه در عصر س��نتی ایران، نش��ان از عمق اهمیت 
آموزش با اس��تفاده از روشهای تدریس و نیز عدم 
توجه به مس��ائل حاش��یه ای تحصیل نظیر کیف و 
دفتر مش��ق و... داشته و نبوغ مکتب دارها در القاء 
مفاهیم بدون وس��ایل کمک درس��ی و تنها بر پایه 

روش های حافظه ای را روشن می کند.

مدرسه حضوری همیشگی و پیوندی ناگسستنی 
با جسم و روح انسان ها دارد و پس از گذشت سالها 
از فراغ��ت تحصیل، همواره خاط��رات خوب و بد 
آن دوران در ذه��ن مرور می ش��ود و بخش اعظمی 
از ش��خصیت اجتماعی فرد را می س��ازد. هنوز پس 
از س��الها فراغت از دبس��تان، ممکن اس��ت شما در 
خوابهایتان ترس از شب امتحان و یا ننوشتن تکالیف 
را داشته باشید! استرس های وارده به دانش آموزان و 
مطالعات افت تحصیلی، کارشناس��ان را بر آن داشت 
ت��ا در راه توس��عه نظ��ام آموزش��ی و همگامی آن با 
تکنولوژی آموزشی جهانی، دست به انجام فعالیتهای 
جدیدی زده و با آزمودن این روشها در سطح محدود، 
کارآی��ی آن را برای عرضه عمومی و تصویب نهایی 
بس��نجند، ک��ه در این راه، یکی از آس��یب های افت 
تحصیلی، حمل کیف های س��نگین، تکالیف شب و 

بردن کتابها و دفتر به محیط خانه ذکر شد.
ــش آموزان  ــف در دان ــر منفی حمل کی تأثی

دبستانی از نظر پزشکی
به س��بب عدم توانایی دانش آموزان دبستانی در 
حمل وس��ایل، اکثر کیف ها به صورت کوله پش��تی 
طراحی می شود که از نظر پزشکی باعث آسیب های 
جدی به سالمتی کودکان و پیدایش نارسایی در ستون 
فقرات و س��ایر اندام ها می شود. تحقیقات پزشکی 
حکایت می کند که نیمی از کودکان کیف های بسیار 
س��نگینی را با خود به مدرس��ه می برند و حمل این 
کوله پش��تی ها 20 درصد بیشتر از توانایی جسمی و 
وزن این کودکان اس��ت. وجود این کیف ها و کوله 
پشتی ها باعث می شود تا دانش آموز، خوراکی بیشتر 
از حد نیاز و یا وس��ایل اضافی از قبیل کتاب داستان، 
اس��باب بازی و کاردس��تی ها را با خ��ود حمل کند.

کودکانی که اینگونه کیف ها و کوله پشتی ها را 
حمل می کنند در سنین باالتر دچار امراض استخوانی 

به خصوص در س��تون فقرات می ش��وند و نیز دچار 
زمین خوردگی، تصادف و... در حین رفتن به مدرسه 
می شوند. آمار جهانی پزش��کی وجود این امراض و 
سوانح را در 50 درصد از کودکانی که کوله پشتی های 

سنگین حمل کرده اند تصدیق می کند.
وجود ش��انه های ناهمس��طح و غی��ر مقارن در 
دختران، دیس��ک کمر در میانس��الی، دردهای ناحیه 
گردن، کتف و کمر در کودکان دبس��تانی و به وجود 
آمدن گ��ودی در کم��ر از دیگر آس��یب های حمل 

کیف های سنگین است.
ساير مشکالت حمل کیف 

خستگی ایجاد شده در دانش آموز چه در مدرسه 
و چه زمان بازگش��ت به خانه، توان مرور درس ها و 
یا س��ایر فعالیت ها را از او می گیرد و در دراز مدت 
باعث ایجاد اس��ترس و زدگی از مدرس��ه و تحصیل 
و در نهایت افت تحصیلی می ش��ود. در مواردی که 
حمل کیف اجتناب ناپذیر اس��ت باید میزان وزن آن 
از 10 درصد وزن کودک بیش��تر نشود و از قرار دادن 
وسایل اضافی در آن خودداری شود. سعی کنیم طریقه 
صحیح حمل کیف پشتی را با تنظیم دقیق بندها و قرار 
گرفتن آن در وس��ط کمر به ک��ودکان آموزش دهیم. 
تحقیقات در ایران نشان می دهد 20 درصد از دانش 
آموزان از حمل کی��ف رنج می برند، که این آمار در 
دختران بیش��تر است. البته نیمی از دانش آموزانی که 
ب��ه کیف عادت کرده اند همراه نب��ردن آن را ترجیح 
داده و بعض��اً آن را در خانه، مدرس��ه و یا س��رویس 
جا می گذارند! متأسفانه در کشور ما معیار وزن برای 
ساختن کیف های مدرسه و اس��تاندارد آن از لحاظ 
اندازه و نیز متقارن ساختن وزن محتویات آن رعایت 
نمی ش��ود و بیش از 70 درص��د دانش آموزان نیز به 
جای کیف دس��تی از کوله پشتی اس��تفاده می کنند 
ک��ه اصوالً محتویات کیف دانش آم��وزان و وزن آن 

بین 10 تا 25 درصد بیش��تر از استاندارد است و 80 
درصد کیف های تولیدی دارای استاندارد الزم نبوده 

و نظارتی بر تولید آنها نمی شود.
همچنین عدم اطالع والدین از خرید کیف های 
اس��تاندارد و مناسب برای کودکان و خرید سلیقه ای 
آنان از مس��ائلی است که به مشکالت ذکر شده دامن 
می زند و بهتر اس��ت تا در این زمینه وزارت آموزش 
و پرورش اصالع رس��انی کرده تا کیف هایی سبک، 
استاندارد، مقاوم و کارآمد برای دانش آموز تولید شده و 
والدین در زمان خریداری دقت الزم را به عمل آورند.
بررسی تحلیلی ضررهای آموزشی مدارس سنتی 

اس��ترس های وارده به کودک بر اثر حمل کیف، 
نگرانی از جا گذاشن ملزومات و کتابها در مدرسه و 
یا خانه و نیز گم کردن کیف و ملزومات مدرس��ه از 
مشکالتی است که سیس��تم حمل کیف برای دانش 
آم��وزان دارد. در نگاه کلی انجام تکالیف س��نگین و 
خس��تگی مضاعف آن در خانه پس از چند س��اعت 
ت��الش در مدرس��ه و ع��ادت دانش آم��وز به حفظ 
کردن مطالب و نوش��تن زیاد به رغ��م میل باطنی از 
دیگر چالش های مدارس س��نتی اس��ت. خانواده ها 
نیز درگیری های زیادی برای تکرار توصیه به درس 
خواندن و نظ��ارت بر انجام تکالی��ف دانش آموزان 

دارند.
چند راهکار برای والدين کودکان در مدارس 

بدون کیف 
* س��عی کنید کیفی کوچکتر برای او تهیه کنید 
و یا او را با ش��رایط مدارس ب��دون کیف آماده کرده 

و ثبت نام کنید.
* اوق��ات فراغت او را با کاره��ای فوق برنامه، 
ورزش، خالقیت علمی و استعدادهای هنری اش پر 

کنید.
* اس��تقالل عمل را به او بیاموزید تا در مدارس 

بدون کیف بتواند در مش��ورت های جمعی شرکت 
کند.

* کتاب ها و وسایل کمک آموزشی الزم را برای 
پر کردن وقت او در خانه در اختیارش قرار دهید.

* از انج��ام کارهای��ی ک��ه س��بب فراموش��ی 
آموخته های او می ش��ود )مث��ل بازیهای کامپیوتری 
مضر( با متانت جلوگیری کنید و هر هفته برای بررسی 
وضعیت تحصیلی او و حصول اطمینان از پیشرفت او 

به مدرسه سر بزنید.
* کودک باید یاد بگیرد برای تحصیل به خانواده 

و کمک دیگران کمتر متکی باشد.
در پایان باید بدانیم نظام آموزش��ی کش��ور برای 
تکام��ل خود به تکنولوژی های جهانی نظیر مدارس 
بدون کیف نیاز دارد تا با استمرار مدارس بدون کیف 
در مقطع دبس��تان بتواند امکان تدری��س رایانه ای و 
تکنولوژی ه��ای مثمر ثمر دیگ��ر را در مقاطع باالتر 
امکان پذیر س��ازد و از مش��کالت ذکر شده مدارس 
سنتی بکاهد. طبیعی است که شروع این کار به علت 
ع��دم تجربه کافی آموزگاران و کم اطالعی والدین و 
دانش آموزان مش��کالتی را به همراه خواهد داش��ت 
که با اس��تمرار طرح، مشکالت مرتفع شده و توسعه 
آموزش��ی امکان پذیر می ش��ود. نظام مدارس بدون 
کیف، همراهی، همدلی و تالش صادقانه خانواده ها 
و مربیان و مس��ئوالن را می طلبد تا با اصول علمی و 
پژوهشی براساس تحقیقات نوین و پیشرو، شرایطی 
را در آن مدارس به وجود آورند که دانش آموز درس 
صحیحی از مدارس بدون کیف کس��ب کند و بتواند 
با امکانات کمک آموزش��ی کارگاهی، مش��اوره ای 
و آزمایش��گاهی دانس��ته های خود را کامل کرده و 
نیاز به تکرار و تمری��ن به عنوان عادت را جایگزین 
بروز خالقیت، ابتکار و انجام دس��تاوردهای علمی و 

مطالعاتی دلخواه خود کند.      

مدارس بدون کیف، گامی در مسیر توسعه آموزشی

چرا مدارس بدون کيف )بررسی علل پزشکی و آموزشی(

میکروسکوپ عمومی
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شهرستانها

حاش��یه نش��ینی چالش جدی ش��هر 
اصفهان اس��ت، که بخش عمده آن متوجه 

مدیریت استان اصفهان است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، علیرض��ا ذاکر 
اصفهانی در جلس��ه علنی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: اولویت اول 
در بخ��ش آب تأمی��ن آب ش��رب مردم و 
بخش ه��ای کش��اورزی و فضاهای س��بز 
و ایج��اد نش��اط و س��رزندگی اصفه��ان 
اولویت ه��ای بعدی این بخش اس��ت، که 
لزوم مطالعات جدی برای یافتن منابع آبی 

مورد تأکید است.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه معاون 
امور عمرانی اس��تانداری برای تس��ریع در 
اجرای پروژه های آبرسانی و بهره برداری از 
این پروژه ها نباید از هیچ تالشی دریغ کند، 
ادامه داد: تمام دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
در حوزه ه��ای اجتماع��ی و اقتصادی باید 
از تم��ام ظرفیت ها، قابلیت ها،  اس��تعداد و 
امکانات شهر اصفهان برای ارتقای صنعت 

گردشگری استفاده کند. وی از تحقق 102 
درصدی بودجه ش��هرداری این ش��هر در 
سال گذشته خبر داد و افزود: این درصد در 

حالی تحقق یافته که سال گذشته وضعیت 
اقتصادی کشور نامطلوب و در حالت رکود 

قرار داشت. 

در تعطیالت نوروز امس��ال تعداد 580 
هزار روز مسافر در 7 هزار کالس و در 600 
واحد آموزشي شهر اصفهان اسکان یافتند. به 
گزارش ایرنا، روابط عمومي اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان از 27 اسفند ماه سال 
گذش��ته تا سیزدهم ماه جاري مسافران به 7 
پایگاه ستاد اسکان مسافران فرهنگي مراجعه 
و براس��اس درخواست آنها از مدارس تمام 
تجهیز، نیمه تجهیز و عادي استفاده کردند. 
رواب��ط عمومي مذک��ور با اش��اره به اینکه 
اولین بار مس��افران فرهنگي نوروزي از 50 
درصد تخفیف و ی��ک وعده غذاي رایگان 
برخ��وردار بودند، اضافه ک��رد: در روزهاي 
پرترافی��ک تعدادي از واحدهاي آموزش��ي 
برخوار و میمه، خمیني ش��هر و فالورجان 
در اختیار مس��افران اصفهان ق��رار گرفت. 
ای��ن منب��ع با بی��ان اینکه مس��افران از 
طری��ق اینترن��ت از اول ت��ا 20 اس��فند ماه 

ب��راي اس��کان خود اق��دام کردن��د، افزود: 
بیشترین مسافران فرهنگي به شهر اصفهان 

به ترتیب از اس��تانهاي آذربایجان ش��رقي، 
ته��ران و خراس��ان رض��وي بوده اس��ت.

   شهرکرد
   خبرنگار زاينده رود

بسترس��از  مضاع��ف  کار  و  هم��ت 
اس��ت. کش��ور  جانب��ه  هم��ه  توس��عه 
در  ش��هرکرد  شهرس��تان  فرمان��دار   
نشس��ت ش��ورای اداری این شهرس��تان با 
بی��ان ای��ن مطلب اف��زود: در س��ال جدید 
مسئوالن در سیاس��تگزاری ها، برنامه ریزیها 
و تعیی��ن اولویت ه��ا ت��الش مجدان��ه ای 
داش��ته باش��ند ت��ا بتوانیم به اهداف س��ند 
چش��م انداز توسعه س��ریع تر دست یابیم.
س��عید زمانیان »همت مضاعف و کار 
مضاعف« را زمینه س��از دستیابی به اهداف 
س��ند چش��م انداز و سیاس��ت های ابالغی 
از س��وی مقام معظ��م رهبری دانس��ت و 
ادام��ه داد: ب��ه طور قطع محقق ش��دن این 
شعار موجب دس��تیابی به جایگاه نخست 
علمی، فن��اوری و اقتصادی در منطقه و در 
نهایت موجب اقتدار کش��ور خواهد ش��د. 
وی تصریح کرد: نامگذاری سال جدید 
به نام همت مضاعف و کار مضاعف توسط 
رهبر معظم انقالب نشانه نیاز اصلی جامعه 
اسالمی به کار و تالش بیشتر برای رسیدن 
به جایگاه شایس��ته ایران اس��المی اس��ت.
زمانیان تأکید کرد: مشکالت بخش های 
مختلف اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با 
اعتم��اد به نفس، کار و ت��الش مضاعف و 
تکیه ب��ر توان و تجربه متخصصان و همت 
مضاعف مس��ئوالن ذیرب��ط مرتفع خواهد 
ش��د و قطعاً این دور از دس��ترس نیس��ت.

فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد اجرای 
عدال��ت، محرومیت زدایی و مه��رورزی را 
از مهمتری��ن اهداف دولت دهم در اس��تان 
برش��مرد و گف��ت: ب��ر همین اس��اس در 
راس��تای رفع موانع و کمبودهای مشخص 
ش��ده با هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف 
باید بستر الزم برای ایجاد 15 هزار فرصت 
ش��غلی مورد نیاز جوانان استان فراهم شود 
تا مردم به رفاه نس��بی بیشتری دست یابند. 
وی ادامه داد: با توجه به ش��رایط آب و 
هوایی استان تنها ش��ش ماه از سال شرایط 
ایده آل و مساعد در راستای اجرای طرح های 
عمرانی و پروژهای بزرگ در اس��تان فراهم 
ب��وده ک��ه بالطبع ای��ن موض��وع تالش و 
هم��ت مضاعف نه تنها مس��ئوالن اجرایی 
کش��ور بلکه تمام  آحاد جامعه را می طلبد. 
مس��ئوالن،  ک��رد:  تصری��ح  زمانی��ان 
خدمتگ��زار م��ردم هس��تند و بای��د برای 
ارائ��ه خدمت بهتر و بیش��تر ب��ه محرومان 
تم��ام ت��الش خ��ود را ب��ه کار گیرن��د.

فرماندار شهرستان شهرکرد بر ضرورت 
همکاری و تعامل بیش از پیش ش��هرداران، 
بخش��داران و شوراهای ش��هر و روستا در 
این شهرس��تان تأکید کرد و گفت: با توجه 
به اینکه شهرداران مجری قوانین و مقررات 
و مصوب��ات مطروحه از س��وی ش��وراها 
هس��تند، بنابراین تعامالت سازنده و مثبت 
آنها با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری 
و اجرایی کردن ش��عار هم��ت مضاعف و 
ت��الش مضاعف مقدمات توس��عه بیش از 
پی��ش را در این شهرس��تان فراهم می کند.
وی عملی ش��دن شعار همت مضاعف 
و کار مضاعف را عامل اصلی جبران عقب 
ماندگی ها دانست و گفت: دستیابی به پیشرفت 
و توسعه همراه با عدالت اجتماعی نیازمند 
همت و کار مضاعف است و این شعار باید 
الگو و سرلوحه کار همه مسئوالن قرار گیرد. 
زمانیان تصریح کرد: س��رعت بیشتر در 
راستای همت و کار مضاعف جز با همدلی، 
همفکری و همراهی امکان پذیر نخواهد بود.

تعطی��الت  در  زائ��ر  ه��زار   210  
و  آران  ب��ه  س��فر  در  امس��ال  ن��وروز 
بی��دگل از ای��ن امامزاده زی��ارت کردند. 
رئی��س هی��أت امنای آس��تان مقدس 
امام��زاده محم��د ه��الل ب��ن عل��ی)ع( 
آران و بی��دگل در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
در  زائ��ران  روزان��ه  حض��ور  میانگی��ن 
حرم مطه��ر بین 16 تا 20 ه��زار نفر بود 
و براس��اس آم��ار ثبت ش��ده، بیش��ترین 
حضور زائران در ش��ب تحویل س��ال نو 
و روز س��وم فروردی��ن ماه بوده اس��ت. 
یداهلل افروز، افزود: همچنین 6 هزار و 
500 زائر توسط ستاد اسکان این امامزاده 

در م��دارس، خوابگاه های دانش��جویی، 
منازل شخصی، مهمانسرای حرم، شبستان 
آی��ت اهلل عامل��ی و فضای اط��راف حرم 
مطهر این امامزاده اس��کان داده شدند که 
زائران ش��هرهای اصفهان، تهران، کرج و 
تبری��ز به ترتیب باالتری��ن آمار پذیرش و 
اس��کان را به خ��ود اختص��اص داده اند. 
اف��روز در ادامه خاطرنش��ان کرد: بیش از 
250 خادم افتخاری ای��ن امامزاده در این 
ای��ام در خدمت زائران بوده اند که از این 
تع��داد 40 نفر آنها کار پذیرش، اس��کان 
و ارائ��ه خدم��ات رفاه��ی به زائ��ران را 
برعهده داشتند. وی، برپایی دو نمایشگاه 

»مهدویت و انتظار« و »عرضه محصوالت 
فرهنگ��ی«، ایس��تگاه نقاش��ی انتظار ویژه 
کودکان و نوجوانان، ایس��تگاه دل نوش��ته 
به ام��ام زم��ان )عج( و حض��رت محمد 
ه��الل )ع(، فعالیت دفتر پاس��خگویی به 
مسائل شرعی در دو نوبت صبح و عصر، 
اهدای بس��ته های فرهنگی، تهیه و توزیع 
بس��ته های تبرک��ی، فعالیت 24 س��اعته 
نانوایی حرم و پخت و توزیع روزانه یک 
ه��زار و 500 پرس غ��ذا در ضیافت خانه 
این امامزاده را از جمله اقدام های آس��تان 
مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( 
برای رفاه حال مسافران نوروزی بیان کرد.

سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي 
مدارس کشور استاندارد مي شود

تجهيز تابلوهاي برق لردگان 
به فتوسل هاي نجومي  

تسريع در اجراي طرح هاي انتقال آب

ضرورت کيفي سازي فعاليتها در ادارات 

دانش آموزان اصفهاني
 سفيران شهروندي مي شوند 

 اس��تاندار اصفهان بر شناس��ایی منابع 
جدید آب و تس��ریع در اجرای طرح های 
انتق��ال آب به این اس��تان تأکی��د کرد. به 
گ��زارش ایرنا، علیرضا ذاک��ر اصفهانی در 
بازدی��د چهارس��اعته از ط��رح انتقال آب 
چش��مه لنگان و خدنگستان به سد زاینده 
رود، گفت: اس��تان اصفهان با محدودیت 
مناب��ع آب مواجه اس��ت. وی افزود: حل 
مش��کل کم آبی در اس��تان از دغدغه های 
جدی مس��ئوالن است و با پیگیری اجرای 
کامل ط��رح انتقال آب از خدنگس��تان به 
زاینده رود که از پیش��رفت فیزیکی خوبی 
برخوردار اس��ت، بخش��ی از نیاز اس��تان 
اصفه��ان به آب برطرف خواهد ش��د. در 
این بازدید مدیرعامل ش��رکت سهامی آب 
منطقه ای اصفهان نیز از طرح خدنگس��تان 
به عنوان یکی از طرح های مهم آبرس��انی 
این اس��تان و طرح تکمیلی چش��مه لنگان 
ن��ام برد. محم��د علی طرفه گف��ت: تونل 

خدنگستان به طول 11/6 کیلومتر به منظور 
انتقال آب چش��مه خدنگستان و روان آب 
دره های مس��یر به پشت بند چشمه لنگان 

در دست احداث است. 
وی ظرفیت این طرح را ساالنه حدود 
70 میلی��ون متر مکعب اعالم کرد و افزود: 
طرح خدنگستان در ش��ش قطعه در حال 
اجرا اس��ت که تاکنون با اجرای بیش از 9 
کیلومتر از تونل آن، 70 درصد پیش��رفت 

فیزیکی داشته است.
 براساس این گزارش، با بهره برداری 
از طرح انتقال آب چشمه لنگان،  سرداب و 
خدنگستان به پشت سد زاینده رود، سالیانه 
195 میلیون متر مکعب آب جهت مصارف 
ش��رب، صنع��ت و کش��اورزی اصفهان و 
شهرهای حاش��یه کویر تأمین خواهد شد. 
ب��ا اجرای این طرح،  آب چش��مه لنگان و 
خدنگس��تان به حوضه زاین��ده رود منتقل 

می شوند.

مع��اون اس��تاندار اصفه��ان و فرماندار 
کاشان با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم 
انق��الب و نامگذاری امس��ال به نام »همت 
مضاع��ف، کار مضاعف« بر کیفی س��ازی 
فعالیته��ا در ادارات تأکید ک��رد. به گزارش 
ایرنا، حس��ینعلی حاجی، در جمع مسئوالن 
این شهرس��تان افزود: باید مسئوالن با وقت 
گذاری بیشتر، بتوانند از فرصتها بهره وری 
بیشتری داشته باشند. وی همچنین با اشاره 
به تأکی��د مقام معظم رهبری در مورد طرح 
بصیرت، از پیش بینی اجرای این طرح برای 
مدیران و کارکنان برخی از ادارات در سال 
ج��اری خبر داد و گفت: دش��منان مترصد 
هس��تند تا از بی بصیرتی ما استفاده کنند و 
ب��ا القاء ناکارآمدی و جل��وه دادن بی ثباتی 
نظام، نیات پلید خود را دنبال کنند؛ باید به 
این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم. وی 
با بیان اینکه امسال برنامه های سنگینی در 
پیش رو داریم، اجرای طرح هدفمند کردن 
یارانه ه��ا را یک جراح��ی بزرگ اقتصادی 
کش��ور خواند و اظهار داش��ت: مس��ئوالن 
باید خود را ب��رای اجرای این طرح بزرگ 
آم��اده و تبعات آن را در جامعه تدبیر کنند. 
وی همچنین امس��ال را سال شروع اجرای 
سند چش��م انداز کاش��ان نام برد و افزود: 
هرچند یک چهارم زمان س��ند چشم انداز 
کشور سپری شده، اما یکی از هدفهای رهبر 
معظ��م انقالب در نامگذاری امس��ال به نام 
سال همت مضاعف و کار مضاعف، تالش 
بیشتر مسئوالن برای رسیدن به برنامه های 
چش��م انداز کشور اس��ت. وی سند چشم 
اندار کاشان که سال گذشته تصویب و آماده 
اجرا شده است را شامل 150 عنوان برنامه 
و پ��روژه در بخش��های مختلف ذکر کرد و 
افزود: امس��ال مسئوالن شهرس��تان باید در 
کنار وظایف ذاتی و جاری خود، با همت و 
کار مضاعف، اجرای سند چشم انداز کاشان 
را پیگیری کنند. حاجی، تداوم برنامه های 
اص��الح الگ��وی مص��رف در عرصه های 
مختلف را یادآور شد و گفت: امسال طرح 

س��فیران خدمت به عنوان طرحی موفق با 
قوت و همت مس��ئوالن ادامه می یابد. وی 
مسئولیتها را فرصتی برای خدمت به نظام و 
مردم دانس��ت و اظهار داشت: اگر مسئولی 
ت��وان کار ک��ردن ندارد، باید مس��ئولیت را 
به مدی��ری توانمن��د واگذار کن��د. وی بر 
کادرسازی و تربیت نیروهای جوان، ترویج 
فرهنگ ایثار، اش��اعه معروفات در ادارات 
تأکید کرد و افزود: مس��ئوالن باید در کنار 
وظایف ذاتی خود به این مس��ائل نیز توجه 
کنند. در این نشس��ت که با حضور نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان در حسینیه 
حضرت علی اکبر )ع( کاش��ان برگزار شد، 
نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و 
بیدگل نیز در س��خنانی یکی از کمبودهای 
موجود در کش��ور را نبود ارزیابی عملکرد 
مس��ئوالن دانس��ت و گفت: ب��دون اغراق 
اگر در اداره کش��ور ارزیابی درس��تی انجام 
می گرف��ت، یک��ی از مناطق درخش��ان و 
موفق کش��ور به لحاظ عملکرد مس��ئوالن، 
شهرستان کاش��ان بود. اصغر گرانمایه پور، 
رس��یدن به این موفقی��ت را مرهون وجود 
بابرکت نماینده ولی فقیه و وحدت کم نظیر 
مسئوالن دانست. وی از عنایت نماینده ولی 
فقی��ه و امام جمعه کاش��ان قدردانی کرد و 
گفت: با پیگیرهایی که اخیراً صورت گرفته، 
به زودی مش��کل ریش��ه ای کارخانجات 
ریس��ندگی و بافندگ��ی کاش��ان برط��رف 
خواهد ش��د. گرانمایه پ��ور، یکی از نیازها 
و خواسته های مردم شهرس��تان کاشان را 
تبدیل این منطقه به اس��تان عن��وان کرد و 
افزود: این مس��أله با هدای��ت نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه کاش��ان در حال پیگیری 
اس��ت. وی از برخ��ی ک��م توجهی ه��ای 
اس��تان اصفهان به کاشان ابراز نگرانی کرد. 
وی کارنامه س��ال 88 شهرستان و کشور را 
کارنامه ای درخشان خواند و اظهار داشت: 
ب��ا ابتکار و تدبیر مق��ام معظم رهبری، فتنه 
بعد از انتخابات برطرف و دشمنان مأیوس 

شدند.

همزمان با بازگش��ایی مج��دد مدارس 
در فروردین م��اه، دانش آموزان این ش��هر 
با ش��رکت در مرحله جدی��د ثبت نام طرح 
سفیران شهروندی، به عنوان سفیران جوان، 
به گس��ترش فرهنگ شهروندی در اصفهان 
می پردازند. ب��ه گزارش ایرن��ا، دبیر کمیته 
ش��هروندی ش��هرداری اصفه��ان، هدف از 
اج��رای این ط��رح را نهادینه کردن فرهنگ 
ش��هروندی در می��ان ک��ودکان و نوجوانان 
اصفهان��ی دانس��ت. مهدی بقای��ی افزود: با 
اج��رای این ط��رح تالش می کنیم نس��ل 
نوجوان خود را جزیی از جامعه ش��هری و 
ناظر بر رعایت شدن قوانین شهروندی بداند 
و به حفظ و تعالی س��یمای ش��هر اصفهان 
مقید ش��ود. وی س��نین کودکی و نوجوانی 
را بهتری��ن زمان از لح��اظ قابلیت آموزش 
پذی��ری برش��مرد و اف��زود: کمیته فرهنگ 
شهروندی، سهم وسیعی از آموزشهای خود 
را به دوره های تحصیلی دبستان و راهنمایی 
اختصاص داده تا مباحث ش��هروندی را از 
همین ابتدا، به ش��کل ریش��ه ای در جامعه 
نهادینه کند. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی، 
طرح سفیران شهروندی را شامل سه مرحله 
ج��ذب، آموزش و به کارگیری اعضا، اعالم 
و تصریح ک��رد: در مرحله ج��ذب نیرو، با 
همکاری س��ازمان آموزش و پرورش استان 
اصفهان، فرم ثبت نام طرح سفیران شهروندی 
را به همراه 15 جلد کتاب تولید شده توسط 
کمیته فرهنگ ش��هروندی در میان صدهزار 
نف��ر از دانش آموزان دوره های دبس��تان و 
سال های اول و دوم مقطع راهنمایی توزیع 
خواهیم کرد. وی آغاز مرحله جذب نیرو را 
چهاردهم فروردین ماه 89 ذکر و خاطرنشان 

کرد: کتبی که همراه ب��ا فرم ثبت نام توزیع 
می شود، مفاهیمی همچون حفظ پارک ها، 
فضای سبز، محیط زیس��ت، ایمنی کودکان 
و نوجوان��ان، نظافت و بهداش��ت فردی و 
اجتماع��ی و موضوعات مرتبط با پس��ماند 
و تفکی��ک زبال��ه را در برمی گی��رد. بقایی، 
تعداد کتب و فرم های ثبت نام چاپ ش��ده 
را براب��ر با تعداد دانش آم��وزان مقاطع ذکر 
ش��ده در شهر اصفهان دانست و افزود: تمامی 
دانش آموزان عالقه مند می توانند با تکمیل و 
ارسال فرم های مربوطه، در این طرح شرکت 
کنند. وی نحوه آموزش دانش آموزان را در 
مرحل��ه اول ط��رح، غیرحض��وری اعالم و 
تصریح کرد: پ��س از اتمام مرحله ثبت نام، 
با برنامه ریزی های انجام ش��ده، بسته های 
آموزشی ویژه ای ش��امل کتاب و نرم افزار، 
در طول تابستان برای اعضا ارسال می شود 
تا با مفاهیم شهروندی آشنایی پیدا کنند. دبیر 
کمیته فرهنگ شهروندی ادامه داد: کسانی که 
در مرحله اول، مش��ارکت فعال داشته باشند 
از ابتدای سال تحصیلی آینده به عنوان سفیر 
شهروندی به کار گرفته شده و در برنامه های 
مختلفی همچون جشنواره ها، همایش ها و 

مانورهای شهری شرکت داده می شوند. 
وی با بیان اینکه همکاری مس��ئوالن و 
مربی��ان آم��وزش و پ��رورش و خانواده ها 
باعث ثمربخش تر شدن این گونه برنامه ها 
می ش��ود، تأکید کرد: ارتقای هویت فردی 
و اجتماع��ی، تقوی��ت حس مش��ارکت در 
کارهای گروهی، عمل به مفاهیم شهروندی 
و الگوس��ازی در این زمینه با هدف تربیت 
ش��هروندان نمونه از جمله ثم��رات اجرای 

طرح سفیران شهروندی است.

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

300 دس��تگاه تابل��وی توزیع برق در 
این شهرس��تان ب��ه فتوس��ل های نجومی 

مجهز شدند. 
مهرداد رحیم پور، مدیرعامل ش��رکت 
برق شهرس��تان لردگان اس��تفاده بهینه، به 
موقع و جلوگیری از روشن شدن بی موقع 
روش��نایی معابر به خصوص در روزهای 

ابری و بارانی در نقاط ش��هری و روستایی 
را عم��ده عام��ل تجهیز تابلوه��ای توزیع 
برق به س��اعتهای برنامه ریزی شده عنوان 
ک��رد. وی گفت:  برای تجهی��ز این تابلوها 
به فتوس��ل های نجوم��ی 90 میلیون ریال 
هزینه شده اس��ت و در صورت تأمین 90 
میلی��ون ریال اعتبار دیگ��ر، تمام تابلوهای 
برق نقاط ش��هری و روستایی شهرستان به 

فتوسل های نجومی مجهز خواهند شد.

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

معاون وزیر آم��وزش و پرورش و رئیس 
سازمان نوس��ازی، از توسعه و تجهیز مدارس 
از اجرای طرح اس��تاندارد سازی سیستم های 
گرمایشی و سرمایش��ی و ساخت سالن های 
ورزش��ی در مدارس س��ال جاری خب��ر داد.
مرتضی رئیس��ی دهکردی اف��زود: برای 
نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش کشور 
این دو مبحث با ت��الش و همت دولت دهم 
اجرایی و عملیاتی می ش��ود. به گفته وی،  با 
عنایت دولت و مجلس شورای اسالمی ردیف 
اعتباری جدید به مبلغ 400 میلیارد ریال برای 
اس��تاندارد سازی سیس��تم های گرمایشی و 
سرمایشی مدارس کشور در نظر گرفته شده است.
رئیس��ی گفت: وزیر آم��وزش و پرورش 
ب��ر توس��عه ورزش و س��اخت س��الن های 
ورزش��ی در م��دارس تأکی��د دارد؛ در همین 
راستا نیز 400 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت 
سالن های ورزشی در مدارس کشور به ویژه 
م��دارس دخترانه اختص��اص خواهد یافت.
معاون وزیر آم��وزش و پرورش و رئیس 
س��ازمان نوسازی، توس��عه و تجهیز مدارس 
گف��ت: در پروژه ه��ای جدی��د آم��وزش و 
پرورش س��الن ورزش��ی به ص��ورت قطعی 
طراحی خواهد ش��د تا محیط مدرس��ه برای 
دانش آموزان به یک مکان با نشاط تبدیل شود.

رئیس��ی با اشاره به سال »همت مضاعف 
و کار مضاع��ف«، از به��ره ب��رداری از چهار 
هزار واحد آموزش��ی و مدرس��ه در کشور در 
س��ال جاری خبر داد و گفت: این مدارس در 
نقاط مختلف کشور، با توجه به عنایت دولت 
ده��م به بخ��ش آموزش و پ��رورش و تعلیم 
و تربیت در کش��ور، بهره برداری می ش��ود.
به گفته وی: با عنای��ت و توجه دولت و 
پشتیبانی مجلس شورای اس��المی، اعتبارات 
بخش عمرانی آموزش و پرورش در سال جاری 
به رقم بی سابقه 16هزار میلیارد ریال افزایش 
یافته که در همین راس��تا نیز تعهدات خیرین 
مدرسه ساز نیز افزایش پیدا کرده است. معاون 
وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال 89 نیز 
افزون بر یک هزار پروژه آموزش��ی در سطح 
کشور مقاوم و اس��تاندارد سازی خواهد شد. 
رئیسی یادآور شد: به طور میانگین از سال 84 تا 
سال 88 با حمایت دولت ساالنه افزون بر چهار 
هزار واحد آموزشی در کشور بهره برداری شد.
وی گف��ت: تعه��دات خیرین مدرس��ه 
س��از در سال گذش��ته با 7 هزار و 300میلیارد 
ری��ال ب��ه رک��وردی در ای��ن زمینه رس��ید.
همچنین اعتبارات دولتی در بخش نوسازی، 
توس��عه و تجهیز کشور نسبت به دولت های 
گذش��ته با رشد 3 برابری همراه بوده و ساالنه 
بیش از 13ه��زار و 500 میلیارد ریال اعتبار به 
وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
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فرماندار شهرکرد:
همت و کار مضاعف بسترساز توسعه همه جانبه کشور است

210 هزار زائر، نوروز امسال آرامگاه هالل بن علي 
در آران و بيدگل را زيارت کردند 

 برگذاری امتحانات دانش آموزان 
عشاير کوچرو در ييالق  

ترميم يك هزار شکستگي لوله آب 

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

امتحان��ات نوبت دوم دان��ش آموزان 
مناط��ق ابتدایی کوچ��رو در مناطق ییالقی 

این استان برگزار خواهد شد. 
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری 
چهارمحال و بختی��اری افزود: تعداد 300 
نفر دانش آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی 
عش��ایر کوچروی اس��تان که هم اکنون در 
مناطق قشالقی اس��تان خوزستان مشغول 
تحصیل هس��تند، امتحانات پایانی خود را 

در مناطق ییالق برگزار خواهند کرد.

 س��عادت صادقی از تأمی��ن و تدارک 
کالس های س��یار و ل��وازم التحریر مورد 
نیاز برای دانش آموزان عش��ایر کوچرو در 
مناط��ق ییالقی شهرس��تان های کوهرنگ، 
اردل و لردگان خب��ر داد و گفت: با ورود 
عش��ایر در زم��ان تقوی��م ک��وچ و زمان 
تعیی��ن ش��ده کالس ه��ای مذک��ور فعال 

خواهد شد.
 صادقی تعداد معلم��ان دانش آموزان 
کوچ��رو را 11 نفر اعالم کرد و گفت: این 
تعداد معلم بومی محلی هس��تند که دانش 

آموزان را همراهی می کنند.

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

یک هزار مورد شکس��تگی لوله شبکه 
آب آش��امیدنی و بیش از س��ه هزار قطعه 
اتصاالت حوادث ناش��ی از شکستگی در 

روستاهای این شهرستان ترمیم شد. 
مدی��ر امور آب و فاضالب روس��تایی 
فارس��ان با بیان این مطل��ب افزود: در این 
مدت 3/5 کیلومتر لوله گذاری و تعویض 
ش��بکه آب انجام ش��د. منوچه��ر زمانی با 
اش��اره به اعتبار یک میلیارد و 730 میلیون 
ریالی س��ال گذش��ته این ش��رکت اظهار 
داش��ت: شستش��و و گندزدای��ی 7 ه��زار 
مت��ر مکعب مخزن ذخیره، 8 هزار تس��ت 
کل��ر باقیمانده، 214 آزمای��ش میکروبی و 
ش��یمیایی، توزی��ع 3 تن پ��ودر و گاز کلر 

و 38 نف��ر روز آموزش آب��داران از جمله 
فعالیت ه��ای آب و فاضالب فارس��ان در 
سال گذش��ته بوده اس��ت. زمانی بهسازی 
موتورخانه و ایس��تگاه پمپاژ روس��تاهای 
چغاهس��ت، فیل آباد و راس��تاب، تعمیر و 
س��رویس 45 دستگاه تابلو برق و تعویض 
23 ع��دد وال��و، س��رویس دوره ای 112 
دس��تگاه کلریناتور، تعویض بیش از 300 
عدد کنتور آب، فروش 458 عدد انشعاب 
آب ش��رب به مشترکان جدید روستایی را 
از دیگر خدمات ارائه ش��ده به روستاییان 

اعالم کرد. 
وی یادآور ش��د: 38 هزار و 147 نفر 
در قالب هشت هزار و 496 خانوار در 22 
روستای فارس��ان از نعمت آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی بهره مند هستند.
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پرسش

آب مجازی، آبی است که صرف تولید کلیه کاالها 
ش��ده و به صورت نهفته در آنها وج��ود دارد؛ تجارت 
آب مجازی هم ش��امل صادرات و واردات کلیه کاالها 
اعم از صنعتی، معدنی، کش��اورزی و... می شود. شاید 
جای سوأل باش��د که چطور تبادل کاال با دنیای خارج 
از مرزهای سیاسی می تواند بحران کم آبی را مهار نماید؟ 
علی رغم تأثیر شگرف و مستقیمی که آب  در پیدایش 
جوامع و از آن مهم تر تمدن های بشری داشته و اهمیت 
بسیاری که پیشینیان به کمیت و کیفیت آب می داده اند 
اما به دلیل فراوانی آن، در بس��یاری موارد انسان  قدر این 
نعمت را ندانس��ته و با آن به ص��ورت کاالیی بی ارزش 
برخورد کرده اند. این قبیل اقدامات با صنعتی شدن جوامع 
شدت بیشتری یافته اس��ت. با گذشت زمان و افزایش 
جمعیت و رشد نیازهای انسان ها که مهمترین آنها  تأمین 
غذا  بود  این نگرش تغییر کرد، تا جایی که در ش��رایط 
کنونی آب از کاالیی اقتصادی تغیی��ر ماهیت داده و به 
کاالیی استراتژیک تبدیل شده است. مشکالت، بحران ها، 
تنش ها و جنگ های فراوانی که در سال های اخیر به دلیل  
تعارض در منافع حوزه های آب کش��ورهای مختلف 
شکل گرفته، اصالح دیدگاه برنامه ریزان و در نتیجه تغییر 
در برنامه ریزی ها را در پی داشته است. در شرایط موجود 
دیگر با قاطعیت نمی توان هرگونه واردات کاال را با دلیل 
ایجاد وابستگی رد نمود چرا که با وارد کردن کاالهایی که 
برای تولیدشان به آب زیادی نیاز هست در مصرف آب 
صرفه جویی کرده و می توان از آب ذخیره شده برای تولید 
کاالهایی با ارزش افزوده باالتر و یا با درجه اهمیت 
بیشتر استفاده کرد. ویلیام جی کازگروف نائب رئیس 
شورای جهانی آب می گوید: »شاید به طور ناخودآگاه، 
تعداد زیادی از کشورهای کم آب از طریق واردات غذایی 
به حل تنش ها و مسائل آبی خود نائل شده اند و این از 
طریق نقشی است که واردات آب مجازی ایفا می کند«. 
اما برخورد با این موضوع و تصمیم گیری بر اساس آن به 
این سادگی هم نیست زیرا غیر از مسائل فنی و تخصصی، 
مفاهیم دیگری از جمله بحث »سلطه غذایی« وجود دارد 
که باید در واردات آب مجازی مد نظر قرار گیرد. سلطه 
غذایی همان وابستگی زیاد به آب مجازی است به گونه ای 

که کشورهای صادرکننده، اهرم فشار بسیار پرقدرتی برای 
نفوذ و تس��لط بر کشور واردکننده آب مجازی خواهند 
داشت. چین، هند و مالزی از جمله کشورهایی هستند 
که نمی خواهند اختیار تأمین غذای جمعیت انبوه خود 
را به دست بیگانگان بسپارند. به دلیل مسائل و مشکالتی 
که گریبان بخش کشاورزی ایران را گرفته، برنامه ریزان 
و تصمیم گیران حوزه آب کش��ور مجبورند بهره گیری 
بیش��تر از فرص��ت واردات آب مجازی از طریق خرید 
برخی از محصوالت کش��اورزی را در دستورکار خود 
قرار دهند. مسائل و مشکالتی که سبب اهمیت بیشتر 
جایگاه تجارت آب مجازی در کشور ما می شود می توان 
به دو گروه کلی طبیعی و غیرطبیعی تقسیم کرد. مسائل 
طبیعی مربوط به قرار گرفتن کشور ایران در منطقه ای از 
جهان است که به طور ناخواسته مشکالتی را برای ما به 
وجود آورده و عوامل غیرطبیعی را می توان بهره گیری از 
الگوی مصرفی اشتباه در زمینه مصرف آب دانست. در 
ادامه خواهیم دید که منابع آب کش��ور کمتر از میانگین 

جهانی است و متأس��فانه ما از این منابع محدود نیز به 
درستی استفاده  نمی کنیم.

مشکالت طبیعی: در مناطق معتدل جهان 90 درصد 

آب مورد نیاز کاش��ت و پرورش غالت از آب طبیعی 
درون خاک تأمین می ش��ود اما در خاورمیانه برای تهیه 
اینگونه محصوالت که اساس غذای انسان ها را تشکیل 
می دهند تکیه بر منابع و ذخایر سطحی و زیرزمینی آب 
ضروری و واجب است. میانگین بارندگی در کشور ما 
دقیقاً یک سوم میانگین جهانی است با این حال میانگین 
تبخی��ر در ایران  معادل 3 برابر میانگین جهانی اس��ت. 
پراکندگی مکانی و زمانی بارندگی ها در کشور نیز بسیار 
نامناسب است؛ به گونه ای که 70 درصد بارندگی ها در 
25 درصد از مس��احت کشور واقع می شود و تنها یک 
درصد از مس��احت کش��ور از بارندگی بیش از 1000 
میلیمتر برخوردار اس��ت. از لحاظ توزیع زمانی نیز 25 
درص��د بارندگی ها در فصول آبی��اری و 75 درصد در 
سایر فصول رخ می دهد. در استان بوشهر توزیع زمانی 
نامطلوب بارندگی به خوبی قابل مشاهده می باشد. در 
اغلب سال ها کل بارندگی ساالنه طی چند روز آنهم در 

فصل زمستان اتفاق می افتد.

مشکالت غیرطبیعی: بخش کشاورزی در ایران و 
جهان بزرگترین مصرف کننده آب اس��ت اما برخالف 
میانگین جهانی که نشانگر تخصیص 70 درصد از کل 
منابع آب مصرفی به بخش کشاورزی است در ایران و با 
وجود قرار گرفتن کشور در منطقه ای خشک این نسبت 
93 درصد است. این اولین اشتباه در الگوی مصرف آب 
کشاورزی کش��ور است. در حالی که بارش های جوی 
کشور  س��االنه برآوردی معادل 413 میلیاردمترمکعب 
برای کش��ور دارند که با 13 میلیاردمترمکعب آب وارد 
ش��ده به کشور توسط رودخانه های مرزی این میزان به 
426 میلیاردمترمکعب افزایش می یابد؛ اما از این مقدار 
295 میلیارد مترمکعب مس��تقیماً تبخیر و از دسترس 
خارج می ش��ود. به عبارت ساده پتانسیل کل منابع آب 
تجدید ش��ونده  کش��ور حدود 130 میلیارد مترمکعب 
برآورد می شود. از دیگر مشکالت کشور در رویارویی 
با بحث آب و منابع آن، بازده کل آبیاری درکشور است. 
در حالی که بازده کل آبیاری در کشورهای توسعه یافته 
65 درصد و در کش��ورهای در حال توسعه 45 درصد 
است، این شاخص در ایران بین 33 تا 37 درصد است. 
زمانی عمق بحران را بهتر درک خواهیم کرد که بدانیم 
این عدد معادل 100 برابر ذخیره آب سدی همچون سد 
رئیس��علی دلواری آن هم در زمانی که از آب پر اس��ت 
می باش��د. بنابراین با افزایش بازده کل آبیاری کشور به 
میزان 5 درصد، از احداث 8 س��د با مش��خصات فوق 
بی نیاز می شویم. پایین بودن مقدار کارآیی مصرف آب 
کش��اورزی و باال بودن میزان ضایعات کشاورزی نیز از 
دیگر مشکالتی است که به دست خودمان به وجود آمده 
و خودمان هم باید تالش کرده و با برنامه ریزی صحیح 
و اص��الح روش کار آنها را برطرف کنیم. با ادامه روند 
صنعتی تر شدن کشور و گسترش فرهنگ شهرنشینی، 
س��هم آب صنعت و شرب  باید از 7 درصد بسیار باالتر 
رود چراک��ه آب صنعت از ارزش اف��زوده باالتر و آب 
شرب از درجه اهمیت بیشتری نسبت به آب کشاورزی 
برخوردار است.  بنابراین به منظور جلوگیری از وارد آمدن 
فشار مضاعف بر ذخایر و منابع آب کشور که اتفاقاً در 
اکثر سفره ها با بیالن منفی روبه رو هستند، واردات آب 
مجازی در چارچوب مصالح کشور اجرایی ترین راهکار 
جهت تأمین غذا برای هموطنانی خواهد بود که با رشد 

جمعیت بر تعداد آنها نیز افزوده می شود.

در س��ال های اخیر اصطالح بحران آب را بس��یار 
شنیده ایم اما متأسفانه تاکنون آنچنان که شایسته و بایسته 
است این بحران را جدی نگرفته ایم. یکی از دالیلی که 
این بحران در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای 
خاورمیانه هنوز جدی گرفته  نشده است تجارت »آب 
مجازی« است. طبق نتایج بررسی های محققین »منابع 
آب در خاورمیانه در س��ال 1970 برای تأمین نیازهای 
اس��تراتژیک و مصارف داخلی، صنعتی و کش��اورزی 
پایان یافت اما آب مجازی در قالب غالت وارداتی این 
مش��کل را تا حدی حل کرده و غالت وارداتی مانع از 
آن شده تا کشورها به استفاده بهینه از آب فکر کنند.« در 
محاسبه آب مجازی هر محصول، نکات مختلفی در نظر 
گرفته می شود از جمله مکان تولید محصول، دوره زمانی 
تولید محصول، شرایط اقلیمی و فرهنگی، روش تولید، 
میزان بهره وری آب مصرفی و.... از سال 2002 میالدی 
تاکنون برنامه ریزان حوزه آب در کشورهای گوناگون به 
آب مجازی و تجارت آن از منظر ضرورت و نه پیشنهاد 
نگاه ک��رده و آن را جزء ارکان تصمیم گیری های خود 
قرار داده اند چراکه صادرات آب به کشورهای خشک 
و کم آب به دلیل مشکالت مالی ناشی از حجم و وزن 
بسیار زیاد این کاال مشکالت و معضالت فراوانی دارد 
و به این دلیل منطقی تر و مقرون  به صرفه تر آن اس��ت؛ 
که این کش��ورها آب مورد نیاز خود را به صورت آب 
مجازی وارد کنند. در حال حاضر از 5 هزار میلیارد متر 
مکعب آبی که در بخش کشاورزی صرف تولید محصول 
می ش��ود یک ه��زار میلیارد مترمکع��ب آن )معادل20 
درص��د( بین کش��ورهای مختلف جابه جا می ش��ود 

)ص��ادرات و واردات( که هم��ان تجارت آب مجازی 
محسوب می شود. کش��ورهای امریکا، کانادا، استرالیا، 
آرژانتین و تایلند از بزرگترین صادرکنندگان و کشورهای 
ژاپن، سریالنکا و ایتالیا از عمده ترین واردکنندگان آب 
مجازی به شمار می آیند. ایران ساالنه بیش از 6 میلیارد 
مترمکعب آب مج��ازی وارد و حدود یک میلیارد متر 
مکعب آب مجازی صادر می کند. بنابه  اعالم دانیل  زیمر 
مدیر ش��ورای جهانی آب »مردم آسیا، به طور میانگین 
1400 لیت��ر آب مجازی در روز اس��تفاده می کنند، در 
حالی که اروپائیان و مردم شمال امریکا روزانه در حدود 
4000 لیت��ر آب مجازی مصرف می کنند.« گس��ترش 
تجارت آب مجازی فرصت ها و تهدیداتی را فرا روی 
برنامه ریزان کشورهای مختلف قرار داده است. فرصتی 
به نام »امنیت غذایی« و تهدیدی با عنوان »سلطه غذایی«. 
کشورهای زیادی با بهره گیری از تجارت آب مجازی 
غذای کافی مورد نیاز مردمشان را تهیه و فراهم خواهند 
ک��رد در حالیکه برخی از حکومت ها نمی خواهند و یا 
نمی توانند موجب وابس��تگی کش��ور خود به تجارت 
جهانی شوند. برنامه ریزان و تصمیم سازان کشور ما نیز 
بنا به علل مختلف ترجیح می دهند به منظور جلوگیری 
از »سلطه غذایی« بیگانگان نسبت به تأمین غذایی مردم 
در داخل کشور )مانند کشورهای چین و هند( اهتمام 
بیشتر بورزند. همگی می دانیم که کشور ایران در یکی 
از خش��ک ترین مناطق جهان قرار گرفته به گونه ای که 
متوسط بارندگی کشور )mm 252( برابر با یک سوم 
متوس��ط جهان بوده و این در شرایطی است که )179 
mm( یعنی 71  درصد آن به دلیل پتانسیل باالی تبخیر 

در کشور، به طور مستقیم تبخیر  شده و از دسترس خارج 
می شود. افزایش جمعیت و نیاز ایشان به غذا می طلبد 
که سطح بیش��تری از اراضی به زیرکشت محصوالت 
کش��اورزی برود که این خ��ود نیازمند تخصیص آب 
بیشتر به کشاورزی است. از سویی دیگر تقاضای آب در 
بخش شرب به دلیل افزایش جمعیت و ترویج زندگی 
شهرنشینی رو به افزایش خواهد بود همچنین صنعتی تر 
شدن جوامع، بدون تأمین زیرساخت ها از جمله آب کافی، 
خیالی بیهوده خواهد بود. مسلماً با توجه به اهمیت تأمین 
آب شرب و ارزش آب برای صنعت، بازنده این رقابت 
بخش کشاورزی خواهد بود، البته ناگفته پیدا است که این 
پیش بینی با توجه به شرایط و نحوه استفاده با هنجارهای 
فعل��ی اس��ت و اال باید با درک صحیح از داش��ته ها و 
ظرفیت هایمان نس��بت به اصالح و بهب��ود الگوهای 
مصرف آب چه در کشاورزی و چه در شرب و صنعت 
اقدام کنیم تا عالوه بر بهره گیری از فرصت تجارت آب 
مجازی با استفاده از ذکاوت برنامه ریزان ملی، بتوانیم از 
افزایش راندمان آب موجود خود بهره مند شده و رشد 
و پیش��رفتی متوازن و همه جانبه داشته باشیم. تجارت 
جهانی کاالها یک جریان بین المللی از آب مجازی را به 
وجود می آورد. کشورهای کم آب می توانند با واردات 
محصوالت آب بر، نظیر م��واد غذایی، آبی را که برای 
تولید آن نیاز است در بخشهای دیگر مصرف کنند. این 
تجارت با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشورهای صادر 
کننده در تولید محصوالت غذایی صورت می گیرد از این 
رو کشوری به صادرات مواد غذایی می پردازد که از نظر 
منابع و عوامل تولید شرایط بهتری در تولید محصوالت 

نسبت به کشورهای وارد کننده داشته باشد. واردات آب 
مجازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک 
کش��ور را تحت تأثیر قرار می ده��د و با امنیت غذایی 
آن ارتباط مس��تقیم دارد. مطالعات زیادی در این زمینه 
به منظور تحریک سیاست های کالن کشورها به سمت 
توسعه تجارت آب مجازی انجام شده است. از آنجا که 
ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور ما نسبت به 
سایر کشورها مقدار قابل مالحظه ای است تعدادی از 
محققین معتقدند که واردات آب مجازی )از طریق غذا 
و یا محصوالت صنعتی( راه حل مناس��بی برای بحران 
آب به خصوص برای کشورهای خشک که کشاورزی 
آنها فقط بس��تگی به آبیاری دارد و کارایی مصرف آب 
محصوالت تولیدی آنها نیز پایین بوده، است. بنابراین 
در عوض مصرف منابع آب کمیاب برای محصوالتی 
که مصرف آب آنها نیز باال اس��ت، این قبیل کش��ورها 
می توانند غذای ارزان وارد کرده و از فشار بیش از حد 
به منابع آب خود خودداری کنند. در س��الهای اخیر 60 
ال��ی 90 درصد آب کش��ور اردن از طریق واردات آب 
مجازی تأمین می شود ولی در حال حاضر کشورهایی 
پرجمعیت نظیر چین و هندوستان از آن بیم دارند که این 
امر یعنی واردات آب مجازی آنها را به تجارت جهانی 
وابسته کند. دلیل آنها این است که چه اتفاقی خواهد افتاد 
اگر نیاز غذایی این کش��ورها نتوان��د از طریق واردات 
محصول تأمین شود و این دلیلی است که براساس آن 
اینگونه کش��ورها تالش دارند تا آنجا که ممکن است 
محصوالت غذایی را از طریق تولیدات کش��اورزی در 

داخل کشورهای خود تأمین کنند.

افزایش رقابت بر سر آب، نیاز به غذا برای جمعیت در حال رشد و افزایش کم 
آبی در بسیاری از نقاط جهان، برخی از دالیل مهمی هستند تا نگاهی داشته باشیم به 
اینکه به چه شیوه ای آب را در سیاره و کشور خود مدیریت کنیم و چگونه نیازهای 
بشر در نظر گرفته شود. بیشتر سطح کره زمین را آب فرا گرفته )1/39میلیارد کیلومتر 
مکعب(، اما تنها 2/5 درصد آب های موجود در کره زمین ش��یرین اس��ت و مابقی 
آن در دریاها و اقیانوس ها قرار داش��ته و شور است؛ ضمن آنکه همه حجم آبهای 
شیرین به دلیل آنکه قسمت اعظم آن در یخچال ها و برف های دائمی قرار دارد قابل 
بهره برداری نیس��ت. وابستگی انس��ان به آب نشان می دهد که نیاز آبی برای تولید 
غذا به  مراتب بیش��تر از نیازهای شرب است؛ 2 تا 4 لیتر آب در روز برای نیازهای 
بیولوژیک )آب آشامیدنی( در زنده ماندن انسان کافی است در حالی که 1000 مرتبه 
بیشتر برای تولید غذا آب الزم است. این دلیلی است که چرا مفهوم آب مجازی در 
زمانی که ما در مورد تولید غذا صحبت می کنیم اینقدر مهم است. انتقال آب مجازی 
بین کشورهای مختلف از طریق وارد یا صادر کردن محصوالت و خدمات صورت 
می پذیرد. صادرات آب مجازی برای یک کشور یا ناحیه برابر با کل حجم آب مورد 
نیاز برای تولید اجناس صادراتی است. از طرف دیگر واردات آب مجازی یک کشور 
یا ناحیه برابر با حجم آب مرتبط با واردات کاال یا خدمات است. از این دیدگاه برای 
یک کشور محصوالت وارداتی می تواند منبع آبی باشد که از طریق آن به  طور محلی 

دسترسی به منابع آبی امکانپذیر می شود. بررسی وضعیت میزان پیشرفت کشورها در 
زمینه رش��د اقتصادی و ارتباط آن با استفاده از آب برای مصارف شهری و صنعتی 
نشان می دهد که همبستگی باالیی بین این دو وجود دارد به طوریکه میزان افزایش 
مصرف آب در بخش صنعت با وضع درآمد کشورها رابطه داشته به نحوی که از ده 
درصد برای کشورهای با درآمد کم و متوسط تا 59 درصد برای کشورهای با درآمد 
باال متغیر بوده اس��ت و مقدار کاربرد آب در بخش کش��اورزی کشورهای در حال 
توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. پروفسور آنتونی آلن در سال 1998 در 
دانشگاه لندن دو مقاله در ارتباط با آب مجازی ارائه کرد که در سال های اخیر این 
مطالب عالوه بر کشورهایی که محدودیت آبی دارند، دامنه کاربرد و توجه به آن به 
مناطقی که دچار کم آبی نیستند نیز کشیده شده است. ایشان آب مجازی را آبی قلمداد 
می کند که در فرآیند تولید یک محصول کشاورزی یا صنعتی به مصرف می رسد و 
می توان گفت که در آن نهفته است. با پذیرش این دیدگاه می توان گفت: محصوالت 
وارداتی می توانند منابع آب تلقی شوند یا به قولی آب مجازی وارد شده به کشور یا 
ناحیه برابر با حجم آب مورد نیاز برای تولید کاال یا خدمات وارد شده است و بر این 
اساس بعضی از نظریه پردازان توسعه معتقدند که در کشورهای کم آب می توان امنیت 
غذایی را با وارد کردن محصوالتی که نیاز آبی فراوان دارند حفظ کرده و کشورهایی 
که دارای منابع آب فراوان هستند می باید به تولید محصوالتی که نیاز آبی آنان زیاد 
اس��ت، بپردازند. مثاًل کشور هلند بخش زیادی از آب مجازی خویش را با واردات 

قهوه از سایر نقاط دنیا تأمین می کند. 
تجارت آب مجازی

اهمیت آب مجازی در سطح دنیا به طرز گسترده ای مطابق تصویری که از افزایش 
حجم تجارت جهانی غذا داریم افزایش یافته است. بنابراین انتقال آب مجازی نهفته 
در غذایی که تجارت می شود به  عنوان جزئی مهم از مدیریت آب در سطح جهانی 
و نیز در س��طح منطقه ای و به  ویژه در نواحی کم آب مطرح است. البته باید گفت 
تجارت آب مجازی موضوع تازه ای نیست، قدمت آن از زمانی است که غذا مبادله 
می شده است. با تجارت اجناس به  ویژه غذا جریانی مجازی از آب از کشورهای 
صادر کننده کاال )غذا و اجناس س��اخته ش��ده( به کشورهایی که این کاالها را وارد 
می کنند به  وجود می آید. به جای تولید این اجناس، کشورهای وارد کننده می توانند 

این آب را صرف اهداف دیگر کنند که تولید آنها ضروری است. کشورهای کم آب 
می توانند محصوالتی را وارد  کنند که نیاز به مقدار زیادی آب نس��بت به حالتی که 
در منطقه تولید می شوند، دارند. این عمل باعث ذخیره آب واقعی شده و فشار بر 
منابع آبی فرو نشانده می شود. کشورهای وارد کننده در جریان مجازی تجارت آب 
حتماً الزم نیست کم آب باشند، برای مثال کشور کانادا موز و مرکبات را وارد می کند 
در حالیکه کانادا کشور پر آبی است. در صادرات نیز حتی آن کشورهایی که کمبود 
ش��دید آب دارند کاالهای غذایی )مانند مرکبات و سبزیجات( را صادر می کنند. با 
تجارت آب مجازی بهینه سازی مصرف آب به  عنوان یک کاالی کمیاب در مقوله های 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ممکن می شود. از سوی دیگر کشورهای پر آب 
می توانند از منابع آبی فراوان خود با تولید محصوالت متمرکز بر آب برای صادرات 
بهره ببرند. تجارت آب مجازی بین ملت ها و حتی قاره ها می تواند به  طور ایده آل 
به  عنوان ابزاری برای بهبود راندمان مصرف آب جهانی، نیل به امنیت آبی در نواحی 
کم آب جهان و تسکین فشار بر محیط  زیست با انتخاب بهترین مکان تولید مناسب 

مورد استفاده قرار گیرد.
اندازه گیری تجارت آب مجازی

یکی از بنیان های مدیریتی، توانایی در اندازه گیری و ارزیابی جریان های تجارت 
آب و حجم کاالهای مورد نظر است. البته بررسی مقدار آب مجازی یک محصول 
کار ساده ای نیس��ت زیرا عوامل زیادی بر مقدار آب مصرفی در فرآیند تولید یک 

محصول تأثیر دارند. حداقل عوامل زیر باید در برآوردها مد نظر قرار گیرند:
الف- مکان و مدت تولید یک محصول )سال یا فصل(

ب- از نقطه نظر اندازه گیری )محل برداشت آب یا محل مصرف آب(
ج- روش تولید و راندمان مصرف آب )پساب ها در نظر گرفته شوند یا خیر(.

در نتیجه این بحث باید گفت: بدون ش��ک بررس��ی مقدار آب مجازی یک 
محصول کار ساده ای نیست زیرا عوامل زیادی بر مقدار آب مصرفی در فرآیند تولید 
محصول تأثیر دارند، مثالً مکان و مدت تولید، روش تولید، راندمان مصرف آب، طول 
دوره تولید، نوع واریته، مقدار پرت آب از محل تأمین تا مصرف، مدیریت مزرعه و... 

در مناطق مختلف متفاوت است ولی آنچه که قابل تعمق بوده این است که:
1- ب��ه مقوله آب مجازی  باید توجه خاص کرد و در زمینه مصرف بهینه و 

اصولی محصوالت کشاورزی نهایت دقت و احساس مسئولیت را کرده و نسبت 
به ارتقاء و بهبود فرهنگ مصرف، اهتمام الزم به عمل آید.

2- در زمین��ه واردات و ص��ادرات ضروری اس��ت ک��ه متخصصین بخش 
کش��اورزی، سیاس��تگزاران نظام و مسئولین اقتصادی مش��ترکاً در این زمینه ها 
تصمیمات همه جانب��ه ای اتخاذ کنند و از صادرات محصوالتی که آب مجازی 
زیادی مصرف می کنند جلوگیری کرده و نس��بت به واردات محصوالتی که نیاز 
آبی فراوان دارند اهتمام ورزند و از منابع آب موجود نهایت بهره برداری مطلوب 

را در توسعه کشور به عمل آورند.
3- مس��ئولین وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر علمی نسبت به تعیین 

الگوهای کشت منطقه ای با توجه به محدودیت آب مناطق مختلف اقدام کنند.
4- تغییر در الگوی مصرف و جایگزینی محصوالتی که نیاز آبی کمتری دارند 
از وظایف مهم سازمانها و دستگاههای ملی و منطقه ای کشور است که ضروری 

است به این مهم توجه خاص مبذول شود.
5- نصب برچس��ب آب مجازی بر روی کاالهای تولیدی بخش کشاورزی 
همانند برچس��ب های انرژی نصب شده بر روی محصوالت صنعتی می تواند 
نس��بت به فرهنگ س��ازی و ارتقای دانش در زمینه استفاده بهینه از محصوالت 

کشاورزی مؤثر باشد.

در آغاز، جهت حل مش��کل جهان��ی آب، نیاز 
به درک این موضوع اس��ت که هر ش��خص به چه 
مق��دار آب ش��یرین نی��از دارد و در نقاط مختلف 
جهان عوام��ل محدودکننده عرضه و افزایش دهنده 
تقاضا کدام هستند. مالین فالکنمارک از کارشناسان 
موسسه بین المللی آب استکهلم است. او به همراه 
دیگر همکارانش برآورد کرده اند هر شخص در هر 
سال، حداقل به هزار مترمکعب آب برای آشامیدن، 
بهداش��ت و تولید غذا برای معاش نیاز دارد که این 
معادل دوپنجم حجم یک استخر شنای المپیک است. 
البته این به محل زندگی ش��خص نیز بستگی دارد، 
چ��ون توزیع منابع آب در س��طح جهان به ش��دت 
متفاوت است. در کش��ورهای خشک تر و توسعه 
نیافته یا در حال توس��عه که دارای جمعیت زیادی 
نیز هستند، تأمین آب از مسائل چالش خیز به شمار 
م��ی رود، چون در این کش��ورها میزان تقاضا باال و 
میزان عرضه بسیار کم اس��ت. رودخانه هایی مانند 
نیل، اردن و یانگ تس��ه و گنگ نه تنها بیش از حد 
مورد بهره برداری قرار می گیرند، بلکه در دوره های 
طوالنی از س��ال، دچار کم آبی می شوند. به عالوه 
س��طح آبخوان های زیرزمینی موجود در دهلی نو، 
پکن و دیگر مناطق در حال رشد، به شدت در حال 
پایین رفتن است. البته کمبود آب در کشورهای توسعه یافته نیز 
وجود دارد. به عنوان مثال اخیراً بسیاری از شهرهای 
امریکا به خصوص نواحی ش��مال جورجیا و ناحیه 
جنوب غربی این کش��ور ش��اهد خشکسالی های 
شدیدی بوده اند که برای تأمین آب نیز تالش های 
فراوانی می کنند. از نش��انه های بروز این مش��کل 
می ت��وان به حجم آب دریاچه های دس��ت س��از 
Mead و Powell اشاره کرد که هر دو از رودخانه 
کلرادو تغذیه می شوند و به دلیل برداشت بیش از حد 
از این رودخانه هر ساله سطح این دریاچه ها پایین تر 
می رود و خطوط گچی باقی مانده روی دیواره این 

دریاچه ها بیانگر وضعیت اسفبار آنها است.
قانون جادويی: 

موقعیت جغرافیایی همیشه نمی تواند بازگوکننده 
میزان دسترسی افراد به آب باشد چون عامل مهم تر 
از آن، توانایی افراد جهت پرداخت پول است. مردم 
غ��رب امریکا یک جمله قدیمی دارند با این مفهوم 
ک��ه خود آب همیش��ه رو به پایین ول��ی هزینه آن 
همیشه رو به باالمی رود. به عبارت دیگر زمانی که 
کمبود منابع آب وجود داشته باشد، آنهایی که درآمد 
باالتری دارند، قدرت بیشتری برای تأمین آب داشته 
و در نهای��ت متموالن امکان تأمین آب برای خود را 

دارند، ولی بقیه نخواهند توانست آب مورد نیاز خود 
را به دس��ت آورند. چنین وضعیتی باعث می شود 
ب��ه افراد فقیر و نیز مصرف کنندگان غیر از انس��ان 
)گیاه��ان و موجودات حاضر در اکوسیس��تم های 
دیگر( آب کافی تخصیص نیابد. این نشان دهنده آن 
است که واقعیت های اقتصادی می تواند بر بهترین 
تصمی��م گیری ها نیز تأثیر بگذارد و آنها را از هدف 
اصل��ی منحرف کند. در جهان یکی از بهترین موارد 
در زمینه مدیریت نس��بتاً موفق آبخ��وان یا حوضه 
آبریز مربوط به حوض��ه Morray-Darling در 
جنوب شرقی استرالیا است. چند دهه قبل کمیسیونی 
متش��کل از کش��اورزان و دولت، آب این حوضه را 
بین انسان ها با مکانیسم پیچیده ای تقسیم کردند تا 
عدالت و اقتصاد، انگورکاران، گندم کاران و گله داران 
را دربرگیرد. این توافقنامه آب، امکان حضور طرفین 
را در یک »بازار آب« فراهم آورده است. در این تقسیم 
بندی قس��مت قابل توجهی نیز به اکوسیستم های 
اطراف و طبیعت اختصاص یافته است، چون اساسًا 
اینها ساکنان اصلی به شمار می روند و باعث افزایش 
بهداشت در کل منطقه می شوند. به عنوان مثال رشد 
گیاهان آبی و مردابی باعث حذف زائدهای ساخته 
دس��ت بشر از محیط های آبی می شود. با این حال 
بعدها با تغییر شرایط، مشخص شد آب اختصاص 
یافته به محیط طبیعی اطراف ناکافی بوده است و طی 
خشکس��الی ها، محیط طبیعی اطراف حوضه آبریز 
Morray-Darling خش��ک شده و در یک آتش 
س��وزی وحش��تناک از بین رفت. هر چند تقس��یم 
کنندگان س��هم آب، وظیفه خود را انجام داده بودند 
ولی فقط به ای��ن دلیل که نیازهای محیط طبیعی را 
درست نس��نجیده بودند، این موضوع در سال های 
خشک مشکل آفرین شد. طی سالیان اخیر اعضای 
ای��ن کمیس��یون در تالش برای ب��رون رفت از این 
وضعی��ت بودند. حال با توجه به م��ورد فوق برای 
یک منبع آب موجود در داخل یک کشور، می توان 
پیچیدگی تقسیم آب در رودخانه های بین المللی را 
تصور کرد. مثاًل رود اردن بین لبنان، سوریه، اسرائیل، 
فلسطین و اردن قرار دارد و هر چند بین این کشورها 
تقسیم ش��ده اس��ت ولی نمی تواند با آب محدود 
خود، آب مورد نیاز مردم این کش��ورهای خش��ک 
و س��وزان را تأمین کند. منازعه بر سر آب یکی از 
دالیل درگیری ها و جدال های داخلی و نظامی در 
این منطقه است. البته تاکنون فقط مذاکرات دامنه دار 
باعث ایجاد نوعی مصالحه و توافق شده و اوضاع را 

تحت کنترل درآورده است.  

توزيع منابع آب در سطح جهان
تهدیدی به نام »واردات آب مجازی« 

آيا واردات آب مجازي راه حلی مناسب است؟

اشاره

بررسی مقدار آب مجازی يك محصول



آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353801633
شماره پرونده: 8809980364601089

شماره بایگانی شعبه: 880991
تاریخ تنظیم: 1388/11/27

شکات: 1. مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان به نشانی اصفهان خ/ فردوسی خ/ 
منوچهری 2. نماینده محترم دادستان

متهم: آقای مصطفی برکت فرزند حجت مجهول المکان
اتهام: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها

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

رأی دادگاه
در خص��وص اته��ام آقای مصطفی برکت فرزند حجت دائ��ر بر تغییر کاربری 
غیرمج��از در مقدار 150 مترمرب��ع از اراضی زراعی واقع در جاده کارخانه قند 
نظر به شکایت اداره جهاد کشاورزی و کیفرخواست صادره و گزارش مأمورین 
انتظامی و متواری بودن متهم و نظریه کمیسیون تقویم اراضی زراعی که قیمت 
ه��ر مترمربع از زمین موضوع ش��کایت را 500/000 ریال اعالم نموده و اینکه 
اقدام��ات متهم مربوط به قبل از اصالح قان��ون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغها مصوب س��ال 1374 می باش��د اتهام انتس��ابی را محرز و مسلم دانسته و 
مس��تنداً به مواد 2 و 3 قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 
75/000/000 ری��ال به عنوان ج��زای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت هش��تاد درصد عوارض در حق خزانه داری کل 
ص��ادر و اع��الم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه می باشد.
 18364/ م الف

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 245

توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353701381
شماره پرونده: 8809980359800475

شماره بایگانی شعبه: 880873
تاریخ تنظیم: 1388/11/25

ش��اکی: آقای سید حمید موس��ویان فرزند عباس به نشانی اصفهان خ سروش 
ک امام جمعه پ 21

متهم آقای: بهروز رحیمی به نشانی فعاًل مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت

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

رأی دادگاه
در خص��وص اتهام آقای به��روز رحیمی مبنی بر خیانت در امانت نس��بت به 
اتومبیل پرش��یا مدل 85 به ش��ماره انتظامی 245- ب 47 ایران 16 با توجه به 
ش��کایت ش��اکی و گواهی گواهان تعرفه ش��ده و عدم حضور و دفاع متهم و 
س��ایر شواهد و قرائن بزه وی را ثابت تش��خیص و مستندآً به ماده 674 قانون 
مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل یک س��ال حبس محکوم می نماید رأی 
ص��ادره غیاب��ی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز 

استان اصفهان می باشد. 
18365/ م الف

نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارب��اغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 343

نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201415
شماره پرونده: 8809980365801067

شماره بایگانی شعبه: 880920
تاریخ تنظیم: 1388/11/04

ش��اکی: خانم کبری بهاری به نش��انی خ برازنده جنب مسجد چهارده معصوم 
مجتمع مسکونی مرجان

متهم: آقای نعمت اله دارش به نشانی متواری
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
اتهام نعمت اله دارش فرزند منصور دایر بر ترک انفاق همس��ر و فرزند دختر 
موضوع ش��کایت کبری بهاری میمندی از توجه به محتویات پرونده ش��کایت 
ش��اکی و اظهارات گواهان تعرفه، تحقیقات انجام ش��ده منعکس در پرونده و 
س��ایر قراین موجود از قبیل آراء صادره از شورای حل اختالف و عدم حضور 
متهم و کیفرخواست صادره علیه وی، اتهام محرز است لذا مستنداً به ماده 642 
قانون مجازات اس��المی دادگاه نامبرده را به یکصد روز حبس تعزیری محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف 

ده روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است.
18396/ م الف

نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارب��اغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1، اتاق شماره 123

نجف پور- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه خوانده مجهول 

المکان
کالسه پرونده: 1524/88 ح 14

وقت رسیدگی: یکشنبه 89/3/9 ساعت 10 صبح
خواهان: چمران رئیسی فرزند مظفر

خوانده: آرش قاسم پور فارسانی فرزند نعمت اهلل 
خواسته: الزام به تحویل مدارک

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهاردهم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 18377/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به خواندگان مجهول 

المکان
کالسه پرونده: 1204/88 ح 14

وقت رسیدگی: سه شنبه 89/3/4 ساعت 8 صبح
خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری

خوانده: امیر صادقی فرزند حسین 
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهاردهم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
18397/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 881073 ک 119
چون آقای عبدالرس��ول امانی زاده فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای ذبیح اهلل 
صالحی مبنی ب��ر کالهبرداری )فروش مال غیر( مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 881073 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
89/2/22 س��اعت 9:30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
18393 / م الف

جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 1671/88 ش 8
تاریخ: 88/12/24

در خصوص پرونده کالسه 1671/88 خواهان وحید سلطانی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند خودرو پراید به ش��ماره انتظامی 985س63 ایران 23 به 
طرفیت علی حاج هاشمی، سلیمان گودرزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 89/3/5 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 18356 / م الف
مدیر دفتر 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501674
شماره پرونده: 8709980362000510

شماره بایگانی شعبه: 870616
تاریخ تنظیم: 1388/11/29

ش��اکی: آقای عباس جاللی ریگی با وکالت آقای س��یامک بهزاد به نش��انی خ 
نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان طبقه اول واحد 8
متهمین: 1. آقای حمیدرضا داودی مبارکه فعاًل مجهول المکان

2. آقای پیام جهانبخش فعاًل مجهول المکان
اتهام ها: 1. خیانت در امانت 2. کالهبرداری 3. جعل

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص اتهام��ات متهمی��ن مجهول الم��کان 1. پیام جهانبخ��ش دائر بر 
جع��ل و کالهب��رداری 2. حمیدرضا داوودی مبارکه دائ��ر بر خیانت در امانت 
نس��بت به تعدادی چک امانی، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت های صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به ش��کوائیه های تقدیمی از 
س��وی ش��اکی و مالحظه مفاد تفاهم نامه عادی تنظیمی فیمابین شاکی و متهم 
ردی��ف اول و جوابیه های واصله از طرف بانکهای صادرات ش��عبه ش��هرک 
امیرحمزه و س��په شعبه خیابان صفه اصفهان و اظهارات فرزند شاکی به عنوان 
مطل��ع قضی��ه و اینکه متهمی��ن علیرغم اب��الغ اخطاریه در مرحل��ه تحقیقات 
مقدماتی دادس��را و علیرغم ابالغ قانونی وقت رس��یدگی از طریق جراید )که 
آگهی احضار آنان نیز در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 190-88/10/27 درج 
گردیده اس��ت( در جلسه دادرسی مورخ 88/11/27 این دادگاه حضور نیافته و 
الیح��ه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اند لذا وقوع و انتس��اب بزه های 
فوق آنان محرز و مس��لم می باش��د. دادگاه مس��تنداً به مواد 47، 523 و 674 
قانون مجازات اس��المی و ماده یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، 
اختالس و کالهبرداری اوالً متهم پیام جهانبخش را به علت ارتکاب بزه جعل 
ب��ه پرداخت مبلغ پن��ج میلیون ریال ج��زای نقدی در حق دول��ت و به علت 
ارت��کاب بزه کالهبرداری ع��الوه بر رد مبل��غ 46/500/000 ریال وجه نقد به 
ش��اکی به تحم��ل چهارده ماه حبس تعزیری و پرداخ��ت همین مبلغ به عنوان 
جزای نقدی در حق دولت و ثانیًا متهم حمیدرضا داوودی را به علت ارتکاب 
ب��زه خیانت در امانت به تحمل ش��ش ماه حبس تعزی��ری محکوم می نماید. 
ضمن��ًا در اجرای ماده 10 قانون مجازات اس��المی اصل س��ند مجعول معدوم 
می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در

 همین دادگاه است.
18390/ م الف

نش��انی: اصفه��ان، خیابان چهارب��اغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
 شماره: 310

تاریخ: 89/1/14
آق��ای محمد علی محلوجی فرزند علی اکبر عل��ی آبادی به وکالت آقای رضا 
بویری فرزند علی صفر به شماره وکالت پایه 88/11/7 -88 دفتر 435 باستناد 
یکبرگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت چاپی 460112 از شش دانگ یکباب خانه پالک شماره 
باقی مانده 301/29595 واقع در ش��اهین ش��هر بخش 16 ثبت اصفهان که در 
صفح��ه 188 جلد 293 امالک ذیل ثبت 64692 بنام محمدعلی محلوجی علی 
آبادی فرزند علی اکبر ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب س��ند رسمی 
شماره – دفترخانه – به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 
– به – بموجب س��ند 81/7/4-103832 دفتر 26 شاهین شهر نزد بانک مسکن 
مرکزی شاهین شهر رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین 
رفته - مفقود ش��ده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگه��ی تا ده روز ب��ه این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با 

ارائه کننده مسترد گردد.
اگ��ر ظ��رف مهلت مق��رر اعتراضی نرس��د ی��ا در ص��ورت اعت��راض اصل 
س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکی��ت مرقوم ص��ادر و به متقاضی تس��لیم 

خواهد شد. 176/ م الف
هادیزاده - رئیس ثبت و اسناد شاهین شهر
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محیط زيست

افزايش دما معضل پيش روي درياچه هاي استان فارس

س��الگرد روز زمی��ن برای چهلمین س��ال پیاپی 
با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ورزش��ی در 
حمایت از محیط زیس��ت زمین در سرتاس��ر جهان 

برگزار می شود. 
روز زمی��ن فرصتی برای اطالع رس��انی درباره 
تهدیده��ای زیس��ت محیطی اس��ت. روز زمین که 
از س��ال 1970 تاکن��ون 22 آوریل هر س��ال برگزار 
می ش��ود، سالگرد نخس��تین حرکت محیط زیست 
مدرن اس��ت که علت اصلی ش��کل گیری آن توجه 
به مش��کالت و تهدیدهای زیست محیطی در دنیای 

مدرن کنونی بوده است. 
روز جهان��ی زمین که 22 آوری��ل، برابر با دوم 
اردیبهش��ت ب��ا اج��رای فعالیت ه��ا و برنامه های 
متنوع��ی در کش��ورهای مختلف برگزار می ش��ود، 
در اص��ل نتیج��ه اقدام��ات و تالش های س��ناتور 
گیلورد نلسون امریکایی است که نخستین بار در بهار 
1970 تظاهرات س��ازماندهی شده ای به نفع محیط 
زیس��ت برگزار کرد و از همه عالقمندان به شرکت 
در آن دعوت کرد. انتشار و استقبال از این برنامه از 
سوی بسیاری از گروه های اجتماعی چشمگیر بود 
و در نتیج��ه از آن زم��ان تاکنون هر س��ال در چنین 
روزی این فعالیت که ابتدا جنبه ملی داشت در سطح 
جهانی گس��ترش یافته و حامیان محیط زیس��ت در 
کش��ورهای مختلف جهان در بزرگداشت این روز 

تالش می کنند. 
شبکه جهانی روز زمین که هر سال فعالیت های 
گس��ترده ای را در این زمین��ه برنامه ریزی، هدایت 
و اطالع رس��انی می کند، با ی��ادآوری این روز در 

سال 2010 آورده است: چهل سال پس از برگزاری 
نخستین مراس��م روز زمین دنیا اکنون با مخاطراتی 

بیش از پیش و بزرگ تر از گذشته مواجه است. 
در حالیک��ه تغیی��رات آب و هوایی بزرگ ترین 
چالش روزگار ماس��ت؛ در عین ح��ال بزرگ ترین 
فرص��ت و موقعی��ت بی س��ابقه ای ب��رای ایجاد و 
ش��کل گیری اقتصاد، انرژی و روش های س��الم تر 

و پاک تر برای امروز و آینده است.
 بنابرای��ن مراس��م روز زمی��ن در س��ال 2010 
می تواند به نقطه عطف مهمی برای توس��عه آگاهی 
و تغیی��رات ب��زرگ در زمین��ه سیاس��ت های آب 
وهوایی، کارای��ی انرژی، انرژی ه��ای جایگزین و 
ایجاد ش��غل های سبز و طبیعت دوست مبدل شود. 

در اطالعیه شبکه جهانی روز زمین تأکید شده است 
که این ش��بکه نقطه ارتب��اط و هماهنگی میلیون ها 
انس��ان اس��ت که برای پایداری و حفاظت از زمین 
می کوش��ند. همچنین روز زمین در س��ال 2010 را 
فرصت مهمی برای اشخاص و گروه ها و دولت ها 
دانسته تا برای پیوس��تن به یکدیگر و ایجاد اقتصاد 

سبز جهانی تالش کنند. 
این ش��بکه از تمام مردم جهان خواسته است به 
یک میلیون انس��ان دیگر از 190 کشور بپیوندند که 

برای روز زمین تالش می کنند. 
بن��ا ب��ه اطالعیه منتش��ر ش��ده از س��وی کمیته 

برگزارکننده ای��ن روز برنامه های مختلفی در زمینه 
ورزشی، هنری و نیز راهپیمایی ها و سخنرانی های 
متعدد برای اطالع رس��انی و رش��د آگاهی عمومی 
درب��اره اهمیت زمی��ن و حفاظ��ت از طبیعت آن و 
اص��الح در روش های بهره ب��رداری از آن برگزار 
می ش��ود که فهرس��ت این فعالیت ها در این شبکه 

ذکر شده است.

در حال��ی که احتماالً تنها هزار عدد س��مندر 
لرستانی باقی مانده است و این خزنده همچنان شکار 
و در بازارهای نقاط مختلف ایران خرید و فروش 
می شود، معامله این جانور در خارج از خاک ایران 
ممنوع اعالم شد. سمندر لرستانی با نام انگلیسی 
 Neurergus و ن��ام علمی Lorestan Newt
kaiseri شناخته شده است. به گزارش خبرنگار 
س��ایت پزش��کان بدون مرز، یک��ی از زیباترین 
گونه های س��مندر جهان در منطقه زاگرس ایران 
زندگی می کند. نس��ل این سمندر در حال نابودی 
است. رنگ های زیبای این جانور بالی جانش شده 
اس��ت و خرید و فروش آن را به معامله ای پرسود 
برای ش��کارچیان تبدیل کرده است. بازار خرید و 
فروش این جانور از قد و قواره این دوزیست زیبا 
فقط 14 سانتی متر است. با بدنی ظریف و خال  ها یا 
نوارهای رنگی، زرد، نارنجی یا سیاه و سفید. برخی 
مردم لرستان آن را مارمولک رنگی می نامند. ولی در 
حال حاضر تعداد این »مارمولک رنگی« به قدری 
کم ش��ده که ممکن اس��ت مردم خرم آباد و درود 
دیگر هیچگاه آن را روی سنگ ها یا کنار آبشارها 
نبینند؛ زیرا گفته می شود از این گونه تنها هزار عدد 

باقی مانده است.
* سمندر کوه های زاگرس موضوع نشست 
قطر شد. کشورهای عضو قرارداد حمایت از گونه 
های طبیعی در قطر نشستی برگزار کردند. موضوع 
این نشست تصویب قرارهایی به منظور حفظ چند 
گونه از جانورانی بود که نسل شان در حال انقراض 
اس��ت. ماهی های کورال، نوعی قورباغه آمریکای 
التین با چشم های قرمز و سمندر کوه های زاگرس 
س��ه گونه ای هستند که موضوع این نشست بوده 
اند. نگرانی از احتمال انقراض نسل سمندر لرستان 
در این نشس��ت باعث شد تا این کشورها معامله 
این جانور در خارج از ایران را ممنوع اعالم کنند. 
س��مندر کوه های زاگرس به خاطر خطوط زیبای 
رنگی اش گاه تا 900 دالر قیمت گذاری می ش��ود. 
ش��کار بی رویه این جانور کار را به جایی رسانده 
اس��ت که به سختی می ش��ود به حفظ حیات آن 
امیدوار بود. س��مندر لرس��تان سال هاست طعمه 
سودجویانی اس��ت که آن را شکار می کنند و گاه 
به قیمتی نازل، حدود 100 تومان می فروشند. اگر 
این رویه ادامه پیدا کند، طولی نمی کشد که حتی از 
هزار سمندر باقی مانده هم اثری نماند. این سمندر 
برای تولید مثل به 5 تا 7 سال وقت نیاز دارد. شکار 
بی رویه این سمندرها باعث شده که بیشتر آن ها به 
سن تولید مثل نرسند و شانسی برای تکثیر نداشته 
باشند. در کنار سودجویی انسان، خشکسالی هم 
بالی دیگری اس��ت که باعث از بین رفتن تعداد 
زیادی از این گونه شده است. به گفته کارشناسان، 
ایران هنوز نمی تواند خود برای حفظ این سمندر 
اقدامات��ی مؤث��ر انجام دهد. به همی��ن دلیل ایران 

خواستار فروش این سمندر به ژاپن، اروپا و امریکا 
برای حفظ آن شده است. کشورهای اروپایی برای 
پرورش سمندر لرستان سرمایه گذاری قابل توجهی 
در البراتورها و دانشگاه ها می کنند. سمندر لرستانی 
گونه ای اس��ت که فقط در کشور ایران- شهبازان 
لرستان وجود دارد. این گونه در حال انقراض است. 
مرکز تحقیقات اکولوژی و خزنده دوزیست شناسی 
در برنامه تحقیقاتی 2007-2010 به طور اورژانسی 
ب��ه مطالعه این گونه می پردازد. این مرکز به نتایج 
بسیار جالبی که به بقاء این گونه کمک فراوانی می 
کند رسیده اس��ت. جهان جانداران از ابتدا تاکنون 
دس��تخوش تغییرات فراوانی بوده اند. بسیاری از 
گونه های جانوری و گیاهی در زمان های مختلف 
تاریخ زمین از بین رفته اند. برخی از این انقراض ها 
را انقراض گروهی می خوانند. موضوع مورد بحث 
ما انقراض گروهی نیست؛ بلکه انقراض انفرادی 
است. س��مندرها گروهی از دوزیستان هستند که 
در نقاط مختلفی در سطح جهانی پراکندگی دارند. 
بس��یاری از آنها پراکندگی وسیعی داشته و برخی 
دیگر فقط در نقاط محدودی پراکنده شده اند. اآنان، 
بدنی لیز دارد )شبیه قورباغه ها( و دارای نقش و نگار 
زیبایی است. نقش و نگار زیبای این گونه دوزیست 
و پراکندگی محدود آن باعث جلب توجه بسیاری 
از افراد علمی و غیر علمی شده است. این گونه از 
سمندر ها، به دلیل اینکه وضعیت حفاظتی نگران 
کننده ای دارند و در حال انقراض اند برای افراد 
علمی مهم است. اما زیبایی بیش از حد این سمندر 
و حرکات جذاب آنان در آب باعث شده است که 
این گونه برای افراد غیر علمی نیز جذاب باش��د. 
اما موضوع مهمتری که ارزش سمندر لرستانی را 
در بین سمندرهای جهان باال برده است نادر بودن 
آن اس��ت. مطالعات در زمینه س��مندر لرستانی 
محدود اس��ت. این مطالعات بیش��تر محدود به 
افراد خارجی اس��ت که بر روی این گونه انجام 

داده اند. 
س��مندر لرس��تانی در ک��ره جنوب��ی، و یا 
کشورهای اروپایی و ایاالت متحده هر نمونه به 
قیمت بین 350 تا 850 دالر فروخته می ش��ود. 
بس��یار جای تأسف و نگرانی برای این موضوع 
وجود دارد. از طرفی دیگر کشورهای اروپایی و 
امریکایی هزینه باالیی را بر روی تکثیر سمندر 
لرس��تانی گذاش��ته اند؟ برای مثال کشور آلمان 
هزینه تحقیقاتی چندین ص��د میلیون دالری را 
روی گونه سمندر لرستانی )اندمیک ایران( برای 
تکثیر در اختیار آزمایش��گاه های دانشگاه های 

مختلف آلمان گذاشته است. 
امید است که با توجه مسئوالن امر، سمندر 
لرس��تانی که بسیار زیبا اس��ت منقرض نشود و 
کشور ایران نیز بتواند برنامه هایی مستحکم برای 

پرورش و تکثیر این گونه بگذارد.

وضعیت دریاچه های استان فارس با آغاز گرمای 
زودرس و افزای��ش دما بدتر از گذش��ته خواهد بود 
و ح��رارت را می توان معضل پیش روی این مناطق 
دانس��ت. به گزارش مهر، دریاچه های استان فارس 
طی دو س��ال گذش��ته با خشکس��الی های شدیدی 
دست و پنجه نرم کردند و این امر باعث شد تا اکثر 
آنها رو به خش��کی رود یا به میزان قابل مالحظه ای 
از س��طح آن کم ش��ود. دریاچه های پریشان، کافتر 
و بخت��گان از جمل��ه آنها بودند که رو به خش��کی 
نهادند و س��طح قابل مالحظ��ه ای از دریاچه هایی 
نظیر مهارلو کم شد که این امر تلف شدن پرندگان، 
تغییر ش��رایط اقلیمی و یا کوچ زیستمندان را در پی 
داشته اس��ت. البته طی هشت ماهه گذشته بارندگی 
هایی که در س��طح استان فارس رخ داد تا حدی در 
وضعیت برخ��ی از تاالبها و دریاچه ها مانند مهارلو 
تأثیرات مثبتی بر جای گذاش��ت و ای��ن امید را در 

دوستداران محیط زیست زنده نگه داشت که با کمی 
تدبیر و جلوگیری از تخریب های انس��انی می توان 
امی��دوار بود که با ادامه بارندگی ها ش��اید وضعیت 

دریاچه ها بهبود یابد. 
این ش��رایط اکن��ون که فصل گرم��ا رو به آغاز 
اس��ت کمی تغییر کرده، به طوری که مس��ئوالن امر 
پیش بینی کرده اند، وضعیت دریاچه های اس��تان با 

فصل گرما و افزایش دما بدتر شود. 
مع��اون محیط زیس��ت اس��تان ف��ارس در این 
خصوص ب��ه خبرنگار مه��ر در ش��یراز گفت: تنها 
دریاچه اس��تان فارس که وضعیت به نس��بت خوبی 
دارد »مهارلو« و »برمش��ور« بوده اما بقیه دریاچه ها 
در وضعیت نامناس��بی قرار دارند. حمید ظهرابی از 
بختگان نیز به عنوان یکی از دریاچه هایی نام برد که 
وضعیت بسیار بدی دارد و افزود: با توجه به افزایش 
حرارت و دما، وضعیت دریاچه های اس��تان فارس 

بدتر خواهد شد. 
ب��ه هر حال برای تغییر ای��ن وضعیت در حوزه 
عوامل طبیعی باید امید به باران داشت؛ اما می توان 

با مدیریت های انس��انی، حداقل مراقب بود که در 
این حوزه دریاچه ها و تاالبهای اس��تان مورد آسیب 

جدی قرار نگیرند.

معامله سمندر لرستانی ممنوع اعالم شد برگزاری روز جهانی زمین، امسال در سراسر جهان
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ش��اکی: آقای عس��گر و مهناز داداش��ی به نش��انی نجف آباد- یزدان شهر- خ 
سیزدهم غربی- چهارراه دوم- بین 13 و 14 فرعی

متهمین: 1. آقای نعیم بهاری به نش��انی اصفهان بلوار کش��اورز کوچه امام رضا 
بن بس��ت میالد فعاًل مجهول المکان 2. خانم مهس��ا داداشی به نشانی اصفهان 
بلوار کش��اورز دستگرد کوی امام رضا چهار راه امام حسین بن بست گلها فعاًل 

مجهول المکان
اتهام: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت )غیر از زنا(

گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای نعیم بهاری 2- مهس��ا داداشی دائر بر رابطه نامشروع با 
یکدیگر موضوع شکایت شکات بنامهای مهناز داداشی همسر متهم ردیف اول؛ 
عسگر داداشی پدر متهمه ردیف دوم با توجه به محتویات پرونده؛ کیفرخواست 
صادره از دادس��رای عمومی و انق��الب اصفهان، متواری ب��ودن متهمین؛ عدم 
حضور ایش��ان جهت دفاع از اتهام انتسابی با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی، 
عدم ارس��ال الیحه از سوی ایشان و با عنایت به سایر تحقیقات انجام شده بزه 
انتسابی را به متهم موصوف محرز دانسته؛ مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات 
اس��المی هر یک از نامبردگان را به تحمل نود و نه ضربه ش��الق تعزیری که به 
نحو متعارف تعزیری در محل اجرای احکام دادگس��تری اصفهان اجراء خواهد 
ش��د محکوم می نماید رأی صادره غیابی محس��وب ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از انقضاء مهلت مزبور ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
18368/ م الف

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 347

حجت ا... سعیدی ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501666
شماره پرونده: 8809980353500013

شماره بایگانی شعبه: 880110
تاریخ تنظیم: 1388/11/29

خواهان: آقای اصغر طفالن آب به نش��انی خوراس��گان- خ سلمان بهاران- خ 
شهید رجائی- کوچه آبان- پ 13 همراه 7852 309 0913 تلفن 2925 522

خوانده: آقای سیدعلی محمدی. مجهول المکان
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 2. مطالبه وجه چک

گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست اصغر طفالن آب فرزند رضا بطرفیت سیدعلی محمدی 
فرزند ابوالقاس��م و به خواس��ته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک و مطالبه خسارات دادرسی مربوط 
به پرونده کیفری کالسه 0012-88 ع 109 و خسارت دیرکرد، از توجه به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و با عنایت به فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه به عنوان مس��تندات پیوست آن و اینکه وجود اصول 
مس��تندات در ید خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و خوانده نیز 
علیرغم ابالغ قانونی وقت رس��یدگی از طریق جراید )که آگهی دعوت وی نیز 
در روزنامه نسل فردا به شماره 3352-88/10/15 درج گردیده است( در جلسه 
رس��یدگی مورخ 88/11/28 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از 
خود تقدیم ننموده اس��ت. لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلم تشخیص 
و مس��تنداً ب��ه مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دارس��ی مدن��ی، خوانده را به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان اصل مبلغ خواس��ته و مبلغ چهارده 
هزار و چهارصد ریال به عنوان خس��ارات دادرسی )ابطال تمبر مربوط به طرح 
ش��کایت کیفری( در حق خواهان محکوم و ضمناً دایره اجرای احکام حقوقی 
دادگس��تری را به محاس��به و وصول خس��ارات دیرکرد از زمان سررسید چک 
)مورخه 87/12/10( تا زمان وصول آن طبق ش��اخص ارائه شده از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ملزم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
18389/ م الف

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351401624
شماره پرونده: 8809980351401235

شماره بایگانی شعبه: 881235
تاریخ تنظیم: 1388/12/19

خواهان: آقای پوریا نصر اصفهانی با وکالت آقای علیرضا حمزه به نشانی بلوار 
وحید حد فاصل پل وحید و خیابان باغ دریاچه س��اختمان تجاری اداری امین 

طبقه اول واحد شماره 3 )مؤسسه حقوقی عدل گستر(
خواندگان: 1. آقای ناصر شریعتی 2. آقای غالمحسین مکوندی همگی به نشانی 

مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک

گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه ب��ه محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با 
استعانت از ایزد یکتا و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی آق��ای پوریا نصراصفهانی با وکال��ت آقای علیرضا حمزه 
بطرفیت 1- آقای غالمحس��ین مکوندی زاده 2- آقای ناصر ش��ریعتی بخواسته 
مطالب��ه مبلغ یکص��د و ده میلیون ریال وجه چک ش��ماره 88/9/22-858225 
عهده بانک تجارت ش��عبه فوالدشهر و خسارات هزینه دادرسی؛ تاخیر تادیه و 
حق الوکاله نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان ب��ا اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگون��ه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی ب��ر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه 
خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مستنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان 
را متضامن��اً به پرداخت مبل��غ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
2/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس 
شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررسید 88/9/22 تا زمان 
وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید 
رأی ص��ادره غیابی وظرف مدت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان خواهد بود.
18371/ م الف

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 322

عبداللهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88-831 

شماره دادنامه: 88/12/25-936 
مرجع رسیدگی: شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

خواه��ان: آقای مهرداد رضائی فرزند اصغر نش��انی: اصفه��ان، خ وحید، کوچه 
مسجد ائمه اطهار، کوچه مظاهر بن بست صالحی پ 41

خوانده: آقای بهزاد رهسپار یکتا فرزند یداله نشانی: مجهول المکان
خواس��ته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال بابت پنج فقره س��فته به شماره های 

 0547201-0537209-915040-114174-915039
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای مهرداد رضائی به طرفیت خوانده آقای بهزاد 
رهس��پار یکتا به خواس��ته مطالبه مبلغ پنج فقره س��فته وجه مدرکیه با توجه به 
فتوکپی مصدق پنج فقره س��فته مدرکیه به شماره خزانه داری کل فوق الذکر به 
مبلغ 45/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و هزینه دادرسی با 
توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته و اینکه خوانده با توجه به مجهول المکان بودن هیچ گونه الیحه 
یا اعتراضی به ش��ورا ارائه ننموده است شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
داده مس��تنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت مواد 198 و 519 و 522 ق آدم 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه سررسید 
قابل محاس��به در واحد اجرای احکام در ح��ق خواهان صادر و اعالم می دارد 
و رأی ص��ادره حضوری و ظرف 20 روز قاب��ل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

اصفهان می باشد.18474/ م الف 
قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 1259/88 ش8 
تاریخ: 89/1/7

در خصوص پرونده کالسه 88/ 1259 خواهان محمدرضا آقا طاهری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند یک دس��تگاه اتومبیل به طرفیت سید حسام داستار 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی  مورخ 89/2/28 ساعت 11  صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 73 / م الف

مدیر دفتر 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 18/89 ش/ 9 
تاریخ: 89/1/14

در خصوص پرونده کالسه 89/ 18 ش / 9  خواهان بهرام عسگریان دادخواستی 
مبنی بر تخلیه یک باب منزل مسکونی بنا به بند 4-6 موضوع اجاره نامه مورخ 
88/2/30 و مطالب��ه اج��ور معوقه از تاری��خ 88/6/30 لغایت صدور حکم علی 
الحس��اب دو میلیون و چهارصد هزار ریال به طرفیت غالمرضا جعفری تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/3/2 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 155 / م الف

مدیر دفتر نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/12/25

شماره: 88-887 ش / 13
احتراماً در خصوص پرونده کالس��ه 887/88 ش / 13 تجدیدنظرخواهی آقای 
نوی��د کاظمی به طرفیت از خانم فروغ شمش��یری ظرف مهلت 10 روز پس از 

نشر آگهی جهت تبادل لوایح به شعبه اعالم نمایید.
117/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ

شماره دادنامه: 8809970353501667
شماره پرونده: 8809980365900056

شماره بایگانی شعبه: 880205
تاریخ تنظیم: 1388/11/29

شاکی: آقای سیدمحمد حسینی به نشانی اصفهان- خ زینبیه- خ گاز- کوچه بن 
بست عمار 3- در دوم- سمت چپ تلفن 5670566

متهمین: آقای محسن مهدوی. مجهول المکان
اتهام: اخاذی

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

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهم متواری محس��ن مهدوی دایر بر ش��رکت در اخاذی از 
سید محمد حسینی، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان و با عنایت به ش��کوائیه شاکی و مالحظه اظهارات شاهد عینی 
قضیه در مرجع انتظامی و در نزد دادیار محترم دادسرا و اینکه متهم نیز علیرغم 
اب��الغ قانونی اخطاری��ه در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادس��را و علیرغم ابالغ 
قانونی وقت رس��یدگی از طریق جراید )که آگهی احض��ار وی نیز در روزنامه 
زاینده رود به شماره 185-88/10/21 درج شده است( در جلسه دادرسی مورخ 
88/11/28 ای��ن دادگاه حض��ور نیافته و الیحه ای نیز در دف��اع از خود تقدیم 
ننموده است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه 
مس��تنداً به مواد 42 و 617 قانون مجازات اس��المی متهم را به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری و چهل ضربه شالق بصورت متعارف محکوم و در اجرای ماده 
10 قانون مرقوم نامبرده را به رد اموال شاکی ملزم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
 18367/ م الف

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88 / 302

شماره دادنامه:  88/8/27-519
مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محسن میرحسینی نشانی: اصفهان، اتوبان چمران، خیابان مولوی، کوی 

مطهری، پالک 246
خوانده: مجید روستائی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه سی میلیون ریال و کلیه خسارات وارده با تأخیر تأدیه
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواس��ت محس��ن میرحس��ینی به طرفیت مجید روس��تائی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال وجه سه فقره سفته به شماره های 1 – 
795589 س��ری /خ 2 – 087835 س��ری/خ 3 – 087836 سری/ خ به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ وقت و انتظار کافی در جلس��ه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 88/5/4 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 

خواهد بود.
 18013/ م الف

موسوی - قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88-1251/ ش ح/ 33

شماره دادنامه:  88/12/23-1653
مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای ابراهیم نادی نش��انی: اصفهان، خیابان س��یمین، خیابان باغ زیار، 
کوی صحرا، پالک 141

خوانده: آقای فرزین شهریاری نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال )1/200/000ریال( واریز 

شده به حساب وی به علت عدم انجام تعهدات و خدمات
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی آقای ابراهیم نادی فرزند محمد رضا بطرفیت آقای فردین 
شهریاری به خواس��ته مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال واریز شده 
به حس��اب به علت عدم انجام تعهدات و خدمات و با عنایت به صورتحساب 
دوره ای بانک ملت ارائه شده توسط خواهان مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیون 
و دویس��ت هزار ریال به حساب فردین شهریاری به شرح حواله ساتنا، جهت 
انجام تعهد و خدمات به شماره 8801241224020269 و نظر به اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه به 
ش��عبه ارائه ننموده، لذا ش��ورا دعوی را ثابت تش��خیص و مستنداً به ماده 198 
قانون آئین دادرس��ی مبنی بر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک 
میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. 
53/ م الف 

قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 8801291 ک 112
در پرونده کالس��ه 8801291 ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقایان 
س��ید علی کریم زاده و س��ید حس��ین کریم زاده به اتهام ضرب و جرح عمدی 
تحت تعقیب می باش��د نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان می باشد به تجویز 
م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی و یا سراس��ری 
درج و به متهم مزبور ابالغ می شود روز 89/2/18 ساعت 11:30 در این دادگاه 
واقع در اصفهان خیابان نیکبخت حاضر شود. در صورت عدم حضور رسیدگی 

و در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد شد. 
18387 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی  ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم پرس��تو کریمی فرزند محمدتقی بنش��انی اصفهان دادخواستی بخواسته رشد 
بطرفیت آقای محمد تقی کریمی فرزند ابوالقاس��م تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و 
بش��ماره بایگانی 1997/88 ح / 21 و شماره کالس��ه 8809980352101943 ح /21

 ثب��ت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت بر اس��اس 
دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده 
دعوت می شود که برای روز 89/3/2 ساعت 12 ظهر جهت رسیدگی در شعبه 21 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت 
نیز جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 18384/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرائیه رحیم ضییائی فرزند تقی مجهول المکان

کالسه: 178/86 ح/6
شماره دادنامه:  1153-86/10/12 شعبه 6 حقوقی و دادنامه 1555چهارم 

تجدید نظر اصفهان
محکوم له: س��ازمان جهادکشاورزی اصفهان با نمایندگی آقای حسین پورحاجی 

محکوم علیه: رحیم ضییائی فرزند تقی مجهول المکان 
محکوم به: به موجب دادنامه غیابی ش��ماره1153- 86/10/12 صادره از ش��عبه 6 
حقوقی اصفهان و دادنامه 1555 ش��عبه چه��ارم تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه 
آقای رحیم ضییائی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و س��یصد هزار 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 337/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی در 
ح��ق محکوم له و پرداخت مبل��غ 9/650/000 ریال به عنوان حق االجراء در حق 

صندوق دولت.
مراتب در اجرای ماده 9 ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج 
آگه��ی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تس��لیم نمایند. 
در این صورت اجرای احکام ش��عبه برابر مقررات ق اج��رای احکام مدنی اقدام 

خواهد کرد. 
18142/ م الف 

فانی - مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 8700050 ک 112
در پرونده کالس��ه 8700050 شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقای سید 
کمال موس��وی به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی تحت تعقیب می باشد نظر 
به اینکه نامبرده مجهول المکان می باش��د به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی و یا سراس��ری درج و به متهم مزبور ابالغ می شود روز 
89/2/18 ساعت 10 صبح در این دادگاه واقع در اصفهان خیابان نیکبخت حاضر 
شود. در صورت عدم حضور رسیدگی و در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد 

شد.
 18386 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

آقای وحید ترکان فرزند رمضانعلی بنشانی اصفهان دادخواستی بخواسته حضانت 
بطرفیت خانم نجمه ایاران فرزند علی حس��ین تقدیم که به این ش��عبه ارجاع 
و بش��ماره بایگانی 2003/88 ح / 21 و شماره کالسه 8809980352101949 
ح /21 ثب��ت گردی��ده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت 
بر اس��اس دادخواس��ت خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتشر 
می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای روز 89/3/19 س��اعت 10:30 
صبح جهت رس��یدگی در ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان واقع در 
خیاب��ان نیکبخت حاض��ر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی اس��ت در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
 18380/ م الف

مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501663
شماره پرونده: 8809980358901105

شماره بایگانی شعبه: 881014
تاریخ تنظیم: 1388/11/29

شکات: 1. آقای سیدرضا طباطبایی مقدم به نشانی خ هشت بهشت شرقی- کوی 
صاحب الزمان- ک شهید آرزوق- پ 10

2. آقای محمدرضا احمدی به نشانی خ بزرگمهر خ فرهنگیان کوی انوشا بن بهروز 
نژاد پ 96 واحد 4

3. آقای علیرضا ابراهیمیان به نش��انی خ خیام کوچه نور صادق بن ش کدخدایی 
پ 64

4. آقای محمدتقی نجفی به نشانی اصفهان خ شریعتی ک ش سهراب علی اکبری- 
بن بست بنفشه- پ 105

5. آقای عباس کشکولی به نشانی خ نشاط جنب کوچه شیخ یوسف پ 95
6. آقای میالد فیضی به نشانی خ گلزار روبروی مسجد سیف اهلل خان بن شهیدان 

احمدی- منزل شخصی
7. آقای محمدحس��ین ضیایی به نشانی خ رکن الدوله روبروی مسجد رضوی ک 

ساسان بن کریمی پ 40 طبقه باال
8. آقای محمدرضا ش��ماعی زاده به نش��انی خ جی مقابل رستوران گلستان دفتر 

اجرنما شماعی زاده
9. آقای توران سنجابی کرد به نشانی خ 22 بهمن- خ عالمه امینی غربی- ورودی 

2- فرعی 2- مجتمع پیوند- واحد 6- طبقه 3
10. آقای آریا ترکمان به نشانی خ شریعتی ک تاج الدین ک شعبانی پ 24

متهمین: 1. آقای احمد خالدی به نشانی خ زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانی- پشت 
تاالر الله- گلستان شرقی- هشت متری گلها- بن بست شقایق- درب آبی رنگ

2. آقای محمد کیانی اشترجانی به نشانی خ جی- خ سنگ تراشی- ک کشاورز- 
ک ش حسین نادری- ک قائم- پ 21

3. آقای غالمرضا تیموری به نشانی فعاًل مجهول المکان
اتهام ها: 1. فروش مال مسروقه

2. سرقت مستوجب تعزیر دوچرخه
3. تحصیل مال مسروقه

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهامات متهم 1- محمد کیانی فرزند غالمرضا دائر بر مباش��رت 
در س��رقت ده دستگاه دوچرخه پایی موضوع شکایت شاکیان مالباخته: محمد 
حسین ضیایی- محمدرضا شماعی زاده- آریا ترکمان- جواد کشکولی- محمد 
تقی نجفی- علیرضا ابراهیمیان- میالد فیضی- توران سنجابی کرد- محمدرضا 
احمدی و سیدرضا طباطبایی مقدم صرفنظر از اعالم گذشت شاکی اخیر الذکر 
ب( فروش تعدادی دوچرخه مس��روقه 2- احم��د خالدی فرزند عادل دائر بر 
الف( معاونت در سرقت ده فقره دوچرخه پایی ب( معاونت در فروش تعدادی 
دوچرخه مس��روقه 3- غالمرضا تیموری )مت��واری و مجهول المکان( دائر بر 
خری��د تعدادی دوچرخه مس��روقه از متهمین ردی��ف اول و دوم، از توجه به 
مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به 
گزارشات و تحقیقات صورت گرفته از طرف مرجع انتظامی و مالحظه سوابق 
مربوط به اعالم س��رقت از طرف ش��اکیان مالباخته و اینکه متهمین ردیف اول 
و دوم در نزد بازپرس محترم دادس��را نس��بت به بزه های انتسابی خود صریحًا 
اقرار نموده و در جلسه دادرسی مورخ 88/11/27 این دادگاه دفاعیات موجهی 
ارائ��ه و ابراز ننموده اند و متهم ردیف س��وم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه 
در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را و علیرغم ابالغ قانونی وقت رس��یدگی 
از طری��ق جراید )ک��ه آگهی احضار وی نیز در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 
190-88/10/27 درج گردیده است( در جلسه دادرسی یاد شده حضور نیافته 
و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت. لذا وقوع و انتس��اب بزه 
های فوق به متهمین محرز و مس��لم می باشد. دادگاه مستنداً به مواد 43 و 47 
و 661 و 662 و 726 قانون مجازات اسالمی اوالً- متهم محمد کیانی را عالوه 
بر الزام برد عین دوچرخه های مس��روقه به مالباختگان )به اس��تثنای دوچرخه 
متعلق به سیدرضا طباطبایی که اعالم گذشت نموده است( و در صورت تعذر 
به رد مثل یا بهای آنها به تحمل هیجده ماه حبس تعزیری و هفتاد ضربه شالق 
بعلت ارتکاب بزه س��رقت دوچرخه و تحمل هشت ماه حبس و بیست ضربه 
ش��الق به علت ارتکاب بزه فروش مال مس��روقه و ثانیًا متهم احمد خالدی را 
به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه ش��الق به علت ارتکاب بزه 
معاونت در سرقت دوچرخه و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شالق به 
عل��ت ارتکاب بزه معاونت در فروش مال غیر و ثانیًا- متهم غالمرضا تیموری 
را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و س��ی ضربه ش��الق بعلت ارتکاب بزه 
خرید مال مس��روقه محکوم می نماید. بدیهی است ایام بازداشت قبلی متهمین 
ردیف اول و دوم از میزان حبس آنان کس��ر خواهد شد. رأی صادره نسبت به 
متهم غالمرضا تیموری غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و نس��بت به س��ایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است.
18388/ م الف 

نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان



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

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

26 °

17 °6 °

9 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27120  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
264000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

991998دالر امریکا
13561359یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سايت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

)نوبت اول( آگهی مناقصه

قیصری - شهردار خورزوق

لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دريافت مدارک مناقصه میتوانند تا پايان وقت 
اداری روز يکشنبه مورخ 89/01/29 به شهرداری خورزوق مراجعه نمايند.

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره 1375/ ش مورخ 88/12/22 شورای 
ــر را از محل  ــرای عملیات پروژه های زي ــهر خورزوق در نظر دارد اج ــالمی ش اس
اعتبارات فصل عمرانی بودجه سال 1389 به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 

ــار  اعتب ــا  ب ــیمرغ  س ــهرک  ش ورودی  ــان  خیاب ــفالت  آس و  ــذاری  جدولگ  -1
2/000/000/000 ريال

2- تکمیل خیابان 22 متری غرب اسالم آباد و دلیگان با اعتبار 600/000/000 ريال.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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    حامد حقی
 موزه روزنامه ن��گاران یکی دیگر از موزه های 
مجموعه تخت ِفوالد اس��ت که در ایام نوروز برای 
بازدی��د عموم باز بود. این موزه در س��ال 1385 در 
قسمت غربی تکیه س��یدالعراقین راه اندازی شد و 
بالغ بر صد عنوان روزنامه و نش��ریه ای را  که تا به 
امروز در اصفهان به چاپ رسیده را معرفی می کند. 
اولی��ن روزنامه در اصفهان با نام فرهنگ در س��ال 
1296ه.ق منتش��ر شد و در طی سال های بعد از آن 
روزنامه های دیگری با نام هایی چون؛ مکرم، صدای 
لنجان، پازهر، اوستا، شیرنشان، سپنتا، رعد جنوب، 
طالیه امید، چهلستون، شاهکار، طوفان... و با عناوین 
ادبی، فکاهی، سیاسی، انتقادی و اخالقی به صورت 
ماهانه، هفتگی و بعض��اً روزانه به زیر چاپ رفتند. 
از نکات قابل توجه این روزنامه ها، نحوه تبلیغات، 
قیمت کاالها، اختراعات، جنگ دوم جهانی... است.

مدیرکل دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستي 
س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
گفت: پرونده 27 رش��ته نیمه فعال صنایع دستي براي 
ثبت در فهرست ملي آثار معنوي )ناملموس( آماده شده 
است. به گزارش ایرنا، ویدا توحدي با بیان اینکه در سال 
گذشته و امسال 46 پرونده در واحد ثبت آثار این اداره 
کل بررس��ي شده است، اظهار داشت: این تعداد عنوان 
پرونده در خصوص رشته هاي نیمه فعال در استان هاي 
مربوطه مورد تأیید قرار گرفته اس��ت. مدیرکل توسعه 
و ترویج صنایع دس��تي ادامه داد: پرونده هاي ارسالي از 

سوي معاونت استان هاي آذربایجان شرقي، آذربایجان 
غرب��ي، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوش��هر، چهارمحال و 
بختیاري، خراس��ان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان 
شمالي، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، گلستان، گیالن، لرستان، مرکزي، همدان و 
یزد به این اداره کل ارس��ال شده است. توحدي گفت: 
پرونده هاي آماده ش��ده به 52 رش��ته مختلف مربوط 
مي ش��ود که از جمله آنها مي توان به رشته هاي گلیچ، 
س��فال، احرامي بافي، خرمهره، گالبت��ون دوزي، جلد 
سوخت معرق، چاروق دوزي، مخمل بافي، زري بافي، 

عبا بافي و قفل سازي اشاره کرد. وي افزود: رشته هاي نوار 
بافي، ابریشم بافي، آالچیق سازي، زین سازي، چموش 
دوزي، کپو بافي، سراجي سنتي، کدوي منقوش، کاله 
کرکي، سفال و سرامیک اللجین و سوزندوزي بلوچ نیز 
از جمله این رشته ها است. مدیرکل توسعه و ترویج در 
ادامه اظهار داش��ت: پرونده ها در مرحله اول به اداره کل 
ثبت آثار سازمان میراث فرهنگي ارسال مي شود تا پس 
از تأیید به معاونت صنایع دستي ارسال شود و در پایان 
مراحل اصالح و تکمیل بار دیگر به اداره کل ثبت آثار 
سازمان ارسال مي شود تا نسبت به ثبت آن ها اقدام شود.

»کارلوس فوئنتس« نویس��نده مکزیکي و خالق رمان »آئورا« دکتراي افتخاري 
دانشگاه پرتریکو را دریافت کرد.به گزارش فارس، فوئنتس این نویسنده مکزیکي و 
خالق بیش از سي رمان و مجموعه داستان کوتاه این درجه را طي یک مراسم رسمي 
در جمع اساتید و دانشجویان گروه ادبیات دانشگاه پرتریکو دریافت کرد. دکتراي 
افتخاري این دانش��گاه پس از مراسمي رس��مي و بعد از ایراد سخنراني کارلوس 
فوئنتس در جمع اساتید، دانشجویان و مخاطبان این نویسنده از سوي رئیس این 
دانشگاه به این نویس��نده هشتاد و یک ساله اهدا شد. کارلوس فوئنتس نویسنده 
رمانهایي چون »پوست انداختن« و »مرگ آرتیمو کروز« است. در این مراسم درباره 
س��الها فعالیت فرهنگي و ادبي اش در مکزیک و نگارش دهها رمان و مجموعه 
داستان صحبت کرد. وي در این مراسم با اشاره به توقیف شدن یکي از رمانهایش، 
»آئورا« دقایقي را به این رمان اختصاص داد و درباره چگونگي نگارش، انتشار و 
توقی��ف آن با حضار صحبت کرد. وي در ادامه صحبت هایش رو به خبرنگاران 
گفت: من نسبت به توقیف کتابم در پرتریکو اعتراض دارم و از حقوقم دفاع مي 
کنم. پس از این مراسم »فوئنتس« از دانشکده ادبیات دانشگاه پرتریکو دیدن کرد و 

با اساتید و دانشجویان این دانشکده به گفتگو نشست.
از این نویسنده تا امروز آثار متعددي منتشر شده است که از میان آنها پوست 
انداختن، آئورا، آسوده خاطر، خویشاوندان دور و مرگ آرتمیو کروز به زبان فارسي 

برگردانده شده است.

سجادپور:
 115 پروانه ساخت فيلم در سال گذشته 

صادر شد
رئیس شوراي ارزشیابي 
و نظ��ارت بر آثار س��ینمایي 
حرف��ه اي گفت: این ش��ورا 
س��ال 88 ح��دود 115  در 
پروانه ساخت آثار سینمایي 
را صادر کرده اس��ت. س��ید 
علیرضا سجادپور در گفتگو 

ب��ا ایرنا گفت: روند صدور پروانه س��اخت فیلم هاي س��ینمایي در دوره جدید 
معاونت سینمایي ارشاد در شوراي ارزشیابي و نظارت بر آثار سینمایي حرفه اي 
تسریع شد. وي افزود: در سالي که گذشت حدود 115پروانه ساخت فیلم صادر 
شد که این رقم قابل توجه است . رئیس شوراي ارزشیابي و نظارت آثار سینمایي 
خاطرنش��ان کرد: چنانچه مانند هر س��ال 25 تا 30 درصد از پروانه هاي ساخت 
صادر شده به مرحله اجرا نرسد، در سال آینده بیش از 90 فیلم در سینماي ایران 
ساخته مي شود. سجادپور درباره دستگیري جعفر پناهي و آخرین وضعیت وي 
نیز یادآور شد: معاونت سینمایي ارشاد پیگیر این مسأله است و امیدواریم مشکل 

این سینماگر به زودي رفع شود.

 حامد قصری 
یکی از موزه های تخت فوالد، موزه عکس آن 
است که متأسفانه تنها در ایام عید و سال نو برای 
بازدید عموم باز است.این موزه در آذرماه 1383 
در ضلع ش��رقی تکیه سیدالعراقین راه اندازی شد 
و در بردارنده مجموعه ای از تصاویر ارزشمند از 
ابنیه ها و مشاهیر و رجال است. تصاویری از خود 
تخت ف��والد از یک قرن پیش، تصاویری که اصل 
آن به مرور زمان از بین رفته اس��ت. از جمله آثار 

موجود در لس��ان االرض آب انباری می باشد که 
در حال حاضر تبدیل به زورخانه شده است. در 
بخش تصاویر بزرگان عرصه فلس��فه و حکمت، 
عل��وم و معارف دین، هنرمندان و ادیبان صاحب 
ن��ام را می بینی که هرکدام آثار ماندگاری از خود 

به جای گذاشته  اند.
آیت ا...عبدا...میر محم��د صادقی معروف به 
ثقه االس��الم، آیت ا..صادقی، حاج آقارحیم ارباب، 
اس��تاد جالل الدین همایی ادیب و شاعر، آیت ا..

بهبهان��ی، س��ید محم��د عریضی از اس��اتید هنر 
قلمزنی، اس��تاد عباس بهشتیان و محقق خستگی 
ناپذی��ر و عاش��ق اصفهان و آث��ار تاریخی، حاج 
محم��د حس��ین مصورالملک��ی صاح��ب آث��ار 
بی نظیری چون تابلوی تخت جمش��ید و تابلوی 
جن��گ جهان��ی دوم که ش��هرتی جهان��ی دارد، 
پروفس��ور فالطوری، استاد تاج در دوران جوانی 
در کنار پدر روحانی خود و دیگر بزرگان ش��هر 

و دیارمان.

    حمید حقیقت
 این دومین رمان  خانم »مهس��ا محب علی« با نام »نگران نباش« از س��وی نش��ر »چشمه« است 
که در کمتر از دو س��ال  به  چاپ چهارم رس��ید. نگران نباش یک رمان ش��هری است که در قالب 
ژانر ادبیات جاده ای قرار می گیرد. در این رمان بیش��تر به روزمرگی زندگی جوانان پرداخته ش��ده 
است. شخصیت اصلی این رمان زنی است که مدام در سفر درون شهری با مترو اتوبوس و... است 
و اتفاقات متعددی در جریان این س��فرها برای��ش رخ می دهد. رمان نگران نباش در ادامه کارهای 
پیشین این نویسنده شکل گرفته؛ اما سوژه آن جدیدتر است. شیوه روایت این رمان کاماًل رئالیستی 
اس��ت. این رمان از زاویه اول شخص و توسط یک زن روایت می شود.این کتاب ماه گذشته موفق 
شد جایزه سال مطبوعات نویسندگان و منتقدین را از آن خود کند. محب علی متولد، 1351، تهران 
و فارغ التحصیل رش��ته موس��یقی است که  پیش از این جایزه مطبوعات یلدا و گلشیری را نیز از آن 

خود کرده است.

اس��تقبال شهروندان ونزوئالیی از فیلم سینمایی ایرانی مریم مقدس)س( منجر به نمایش مجدد 
این فیلم در هفته عید پاک مس��یحیان از ش��بکه تلویزیونی »ته بس« ونزوئال ش��د. به گزارش فارس، 
شب گذشته به مناسبت هفته عید پاک)سمانا سانتا( فیلم سینمایی مریم مقدس)س(، ساخته »شهریار 
بحران��ی«، در ش��بکه تلویزیونی ته بس ونزوئال به نمایش در آمد.پی��ش از این نیز این فیلم از همین 
شبکه تلویزیونی به مناسبت تولد حضرت عیسی مسیح)ع( چندین بار به نمایش در آمده بود. فیلم 
س��ینمایی مریم مقدس)س( برای اولین بار همزمان با برگزاری دومین جش��نواره سینمایی فیلم های 
ایرانی در سالن سینمای »سالرگ« کاراکاس همراه با دیگر فیلم های سینمایی ایرانی در سال گذشته 
)فروردین 88( در همین ایام اکران ش��ده بود. این فیلم همچنین بنا به درخواس��ت مکرر شهروندان 
ونزوئالی��ی در جریان برگزاری س��ومین جش��نواره فیلم های ایرانی در کاراکاس و 15 ش��هر دیگر 
ونزوئال به همراه 7 فیلم ایرانی از 26 شهریور الی 8 مهر ماه 1388 به نمایش در آمد. نکته مهم اینکه 
چندین کش��یش کلیس��ای کاتولیک ونزوئال در جریان برگزاری جشنواره، خواستار نمایش مجدد و 
همچنین توزیع آن در قالب لوح های فشرده برای عموم مردم بودند. فیلم سینمایی مریم مقدس)س( 
با زیرنویس اس��پانیایی از س��وی اداره کل امور بین الملل صداوس��یمای جمهوری اسالمی ایران در 

اختیار نمایندگی قرار گرفته است.      

کتاب  »ش��اهزاده کوچولو«  ب��ه زبان های محلی 
در حال فراموش��ی اروپا ترجمه می شود.  به گزارش 
ف��ارس، کتاب ش��اهزاده کوچول��و  نوش��ته آنتوان 
دو س��نت اگزوپری به زبان  پیکارد ترجمه می شود.   
برون��و دلموت این کتاب کالس��یک ادبیات کودک 
را از فرانس��وی به زبان پیکارد که در جنوب غربی 
فرانسه صحبت می ش��ود  ترجمه می کند.   انتشارات 
آلمان��ی »تینتنفاس« چ��اپ این کت��اب را بر عهده 
دارد.   این انتش��ارات در نش��ر کتاب های کودک و 
نوج��وان تخص��ص دارد و هدف اصل��ی آن خارج 
کردن زبان های محلی اروپایی از  فراموش��ی اس��ت.  
این انتش��ارات تا کنون کتاب  »ش��اهزاده کوچولو« 
 را ب��ه زبان های محلی مثل ول��زی و نوعی گویش 
اسکاتلندی ترجمه کرده است.  برونو دلموت مترجم 
کتاب می گوید برای ترجمه آن کتاب را چندین بار 
با دقت خوانده تا تمام آن را به خوبی احساس کند.  

کالم نور
حضرت رسول )ص(:

ــت داده  ــی که آنها را از دس ــت که ارزش آنها را نمی دانند مگر کس دو نعمت اس
باشد: جوانی و تندرستی .

موزه عکس خانه تخت  فوالد

رمان »نگران نباش«
 برنده بهترين  جايزه مطبوعات نويسندگان و منتقدين 

در  سالی که گذشت

استقبال ونزوئاليي ها از فيلم سينمايي مريم مقدس)س(

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

موزه روزنامه نگاران، بخشی از تاريخ مطبوعات اصفهان

27 رشته صنايع دستي براي ثبت ملي آماده شد

دکتراي افتخاري دانشگاه پرتريکو به 
کارلوس فوئنتس اهدا شد

فرهنگ و هنر

در سال 1329 در شهر طاقانک از توابع 
استان چهارمحال و بختیاری دیده به جهان 
گش��ود و در س��ال 1352 س��نت حضرت 
رسول اکرم )ص( را انجام داد که ثمره این 
ازدواج 2 فرزند پس��ر و 5 فرزند دختر بود. 
در س��ال 1358 لباس سبز سپاه را پوشید و 
به دنبال غائله آفرینی منافقین و اش��رار در 
کردس��تان جزء اولین گروه دوازده نفره ای 
بود که از ش��هرکرد به کردستان اعزام شد. 
در ط��ول جن��گ تحمیل��ی در صحنه های 
نبرد رش��ادتهای زیادی از خود نش��ان داد 
و فرماندهی یک گروه در عملیات ش��وش، 
دس��ته خط شکن المهدی)عج( در عملیات 
فتح المبی��ن و فرمانده گروهان در عملیات 
خیبر را بر عهده داش��ت. در سال 1362 در 
عملیات خیبر در جزیره مجنون ش��یمیایی 
شد و پس از دو ماه معالجه به طور معجزه 
آس��ایی بهبود یافت و بار دیگر با سینه ای 
مجروح راهی جبهه ه��ای حق علیه باطل 
گردی��د؛ در عملیات بدر نیز به ش��دت از 

ناحی��ه پا مجروح ش��د و پ��س از یک دوره 
درم��ان طوالنی و بهبودی نس��بی در حالیکه 
عصا زیر بغل داش��ت راهی جبه��ه گردید. 
این بار به عنوان مس��ئول محور در ش��لمچه 
مشغول خدمت شد. در سال 1366 به عنوان 
جانش��ین اطالعات و در سال 1367 مسئول 
اطالعات تیپ مقدس 44 قمر بنی هاشم )ع(
 ش��د. بعد از اعالم آتش بس در س��نگر 
مب��ارزه ب��ا منافقین و دف��اع از مرزهای 
کش��ورمان راهی  منطقه کردستان شد. 

در سال 1372 فرمانده گردان یا زهرا 
)س( و در سال 1373 مسئول 

بازرس��ی تیپ 44 قمر بنی 
هاشم)ع( را به عهده داشت 
و در س��ال 1379 فرمان��ده 
گ��ردان ام��ام س��جاد )ع( 
بود و س��رانجام در مورخه 
1387/2/18 بر اثر ش��دت 
جراح��ات وارده به دیدار 

معبود شتافت.

سدار شهيد سيد مرتضی هاشمی

»شاهزاده کوچولو« به 
زبان هاي محلي ترجمه 

مي شود
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