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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

گفت:  اصفهان  استاندار 
ب��ا اج��رای پلکان��ی قانون 
ها،  یاران��ه  هدفمندس��ازی 
قدرت اقتصادی و معیش��ت 
خانوارها طی سالهای اجرای 
این قانون افزایش می یابد. 

به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکراصفهانی...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماینده م��ردم اردل، کیار، 
فارسان و کوهرنگ در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با توجه 
به هدف گذاری برنامه چهارم 
توس��عه صادرات غیرنفتی در 
کشور از رشد جهشی مناسبی 

برخوردار شد. نوراهلل حیدری در گفتگو با فارس عملکرد دولت نهم و 
دهم را در مقایسه با دولت های قبل ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رایزن دفتر اقتص����ادی 
اسپانیا  بازرگانی سف�ارت  و 
کش����ورش  مش��ارکت  به 
در پروژه قطار س��ریع السیر 
اصفهان، ته��ران ابراز تمایل 
کرد. به گزارش ایرنا به نقل 

از روابط عمومی راه و ترابری استان اصفهان...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
بيانات مقام معظم رهبري؛ 
منشوري عميق از صراط مستقيم انقالب

 مصنوعــات طال و نقــره 
در صدر صــادرات اصفهــان

قــدردانی حــداد عــادل 
از خبــرنـگار پرس تـی وی

صفحه 4
عملی��ات حف��ر تون��ل آبرس��اني 
»س��بزکوه« شهرس��تان کی��ار به س��د 
»چغاخ���ور« شه��رس��تان بروج��ن 
 در اس��تان چه�ارمح��ال وبختی��اري 

آغاز شد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب 
منطق��ه اي چهارمح��ال وبختیاري به 
ایرن��ا گفت: درمرحل��ه اول حفر این 
تونل 10 هزارو 760 متري، 350 هزار 

مترمکعب خاک برداري خواهد شد.
احمدرضا س��اماني، اعتب��ار اولیه 
تأمین ش��ده براي اجراي عملیات این 
طرح ملي را بالغ بر 630میلیارد ریال 
ب��رآورد کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز 
طرح ازمحل اعتبارات ملي تامین مي 

شود.
وي، حجم انتقال آب س��بزکوه به 
چغاخ��ور را 67 میلی��ون مترمکع��ب 
در س��ال برآورد و خاطرنش��ان کرد: 
با اج��راي این ط��رح ملي، بخش��ي 
و  صنع��ت  ش��رب،  آب  کمب��ود  از 
 کش��اورزي شهرس��تان بروج��ن رفع 

مي شود.

 طرح ملي انتقال آب 
از سبز کوه به چغاخور 
 در چهارمحال وبختياري 

آغاز شد

 آغاز نشست جده 
 با حضور وزراي خارجه 

شش کشور اسالمي

 اجراي پلکاني هدفمند سازي 
يارانه ها قدرت اقتصادي خانوارها 

را افزايش مي دهد

صادرات غيرنفتي کشور از رشد 
جهشي مناسبي برخوردار شد

رايزن دفتر اقتصادي سفارت 
اسپانيا به مشارکت در طرح قطار 

اصفهان، تهران ابراز تمايل کرد

نشست فوق العاده کمیته اجرایي سازمان کنفرانس 
اس��المي با حضور وزیران امور خارجه کش��ورهاي 
جمهوري اس��المي ایران، اندونزي، س��نگال، ترکیه، 
فلسطین و لبنان در شهر جده آغاز شد. به گزارش ایرنا، 
در این نشس��ت همچنین کشورهاي عربستان، قطر، 
مالزي، سوریه و تاجیکستان نیز در سطح معاون وزیر 
خارجه حضور یافته اند. مدیریت این نشست برعهده 
تاجیکس��تان است که ریاس��ت دوره اي نشست هاي 
وزراي خارجه کشورهاي اسالمي را برعهده دارد. در 
این نشست راه هاي مقابله با جنایت رژیم صهیونیستي و 
کمک به مردم غزه مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد. 
همچنین قرار اس��ت در پایان این نشست بیانیه اي در 
محکومیت جنایت رژیم صهیونیستي توسط کشورهاي 

شرکت کننده صادر شود.

نس��ل جدیدی از هواپیماهای بدون سرنش��ین 
جاسوس��ی وارد ناوگان هوایی امریکا ش��د. واحد 
مرکزی خبر به نق��ل از فاکس نیوز گزارش داد این 
نوع هواپیم��ا آر کیو-4 گلوبال هاک ن��ام دارد. این 
 نوع هواپیما در ارتفاع 60 هزار پایی پرواز می کند و 
می تواند 36 ساعت به پرواز مستمر ادامه دهد. این 
نوع هواپیما می توانند از ارتفاعی دو برابر هواپیماهای 
معمولی به عکسبرداری مبادرت کند. طول بال این 
نوع هواپیما یکصد و سی فوت معادل 39 متر است. 
خلبانها از س��طح زمین می توانن��د هدایت این نوع 
هواپیما را برعهده داش��ته باشند اما در واقع این نوع 
هواپیمای بدون سرنشین از طریق رایانه های نصب 
ش��ده در آن هدایت می شود. این هواپیما به سامانه 
های مادون قرمزی مجهز اس��ت که برای نمونه می 
ت��وان با آن تش��خیص داد، 30 دقیق��ه پیش در یک 
نقطه، هواپیمایی روی زمین بوده است و دیگر آنجا 

نیست.

امريکا نسل جديد 
 هواپيماهای جاسوسی 

را ساخت

معاون وزیر مس��کن و شهرس��ازي 
گفت: ش��هرداري ها در سراس��ر کشور 
ب��ا  بلندمرتب��ه س��ازي مس��کن   ب��راي 
به��ره گیري از برخي فناوریهاي نوین که 
قابلی��ت بیش از دو یا پنج طبقه را ندارد، 
مج��وز صادر نکنند. محمود فاطمي عقدا 
در گفتگو با ایرن��ا، افزود: کمتر نقطه اي 
از کش��ور وجود دارد که در برابر رویداد 
زلزله ایمن باشد و بنابراین اکثر شهرهاي 
کش��ور در معرض خطر زمین لرزه قرار 
دارند و س��اخت و ساز آنها باید براساس 
آئین نام��ه 2800 مقاوم س��ازي در برابر 
زلزله صورت گی��رد. وي افزود: موضوع 
تأمین مس��کن در چارچ��وب طرح مهر 
ضرورت به��ره گیري از فناوریهاي نوین 

را مط��رح س��اخت، اما هم��ه فناوریهاي 
نوین ک��ه م��ورد تأیید مرک��ز تحقیقات 
 ساختمان و مسکن قرار گرفته قابلیت بلند 
مرتبه س��ازي مس��کن را ندارن��د. فاطمي 
عقدا اضافه کرد: امروز همه دس��تگاه هاي 
مس��ئول و نظارتي موظفند ب��ا جلوگیري 
از اح��داث واحدهاي مس��کوني آس��یب 
 پذیر، مس��أله حراس��ت از جان انسانها و 
س��رمایه هاي ملي را در دس��تور کار خود 
قرار دهند. پیش از این رئیس سازمان زمین 
شناسي و اکتشافات معدني کشور گفته بود: 
ایران به علت قرار گرفتن بر روي کمر بند 
زلزله آلپ - هیمالیا به طور متوسط هر پنج 
سال شاهد زلزله اي با قدرت بیش از شش 
درجه ریشتر اس��ت و عالوه براین ساالنه 

به طور متوس��ط یک ه��زار و 300 نفر از 
هموطن��ان براثر س��وانح طبیع��ي )به ویژه 
س��یل و زلزله( جان خود را از دس��ت مي 
 دهند. فاطمي عقدا، گف��ت: فناوري نوین 
»ال.اس.اف« امکان ساخت وساز مسکوني 
 را حداکث��ر ب��راي دو طبق��ه امکانپذی��ر 
م��ي کند و بارگذاري بی��ش از این میزان 
بای��د ب��ا اصالحات و تغیی��ر روش هاي 
اجرا و انجام تست هاي سازه اي صورت 
گیرد. رئیس مرکز تحقیقات س��اختمان و 
مس��کن افزود: فناوري نوی��ن »تري دي 
پنل« امکان س��اخت دو طبقه مس��کوني 
را فراهم مي س��ازد و ب��ا ترتیباتي تا پنج 
طبقه از ای��ن روش مي توان بهره گرفت 
و بنابراین در ش��رایط ع��ادي نباید بیش 

از دو طبقه به مجریان س��اخت و ساز با 
اس��تفاده از فناوریهاي یادشده مجوز داده 
ش��ود. وي ناآگاهي برخي س��ازندگان را 
که با اس��تفاده از فناوریهاي نوین در این 
بخش فعالیت دارند مخاطر آمیز خواند و 
اعمال کنترل دقیق از سوي شهرداري ها 
در این رابطه را خواس��تار شد. دبیرخانه 
فناوریه��اي نوی��ن در مرک��ز تحقیقات 
ساختمان ومس��کن آمار فناوریهاي نوین 
م��ورد تأیید را تع��داد 85 فناوري اعالم 
کرده که از سوي 208 شرکت گواهینامه 
اخذ شده اس��ت. بیش از 40 نوع سوانح 
طبیعي در س��طح جهان شناخته شده که 
در ای��ران از زلزله به عنوان مخرب ترین 

رویداد طبیعي یاد مي شود.

معاون صنایع دستی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
همزمان با هفته صنایع دس��تی از نخستین 
خودروی صنایع دستی جهان رونمایی می 
شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، تهمینه 
دانیال��ی در نشس��ت خبری به مناس��بت 
فرارس��یدن 20 خرداد روز جهانی صنایع 
دس��تی اف��زود: این خودرو که به دس��ت 
هنرمند ایرانی س��اخته ش��ده، دارای بدنه 
خاتم و همه اج��زای آن نمادی از صنایع 
دستی اس��ت. وی اضافه کرد: این خودرو 
برای نمایش در نمایشگاهی که 24 خرداد 
جن��ب همای��ش تجلیل از پیشکس��وتان 
صنایع دس��تی،  در س��الن اجالس سران 
برگزار می ش��ود، از شیراز به تهران انتقال 
یافته است. وی به برنامه های هفته صنایع 
دستی اشاره کرد و افزود: در این هفته که 

از امروز آغاز می ش��ود، عالوه بر تشکیل 
نمایش��گاه صنایع دس��تی ای��ران، برنامه 
»مسابقه با هم« با حضور هنرمندان صنایع 
دستی استان های مختلف از ساعت 20 تا 
21 در ش��بکه یک س��یما پخش و  در آن 
آثار مختلف صنایع دستی معرفی و نمایش 
داده می شود. دانیالی ادامه داد: پویانمایی 
ب��ا موض��وع صنایع دس��تی ه��م در هفته 
صنایع دس��تی از تلویزیون پخش می شود 
و همچنین در این هفت��ه از کارگردانان و 
فیلمسازان صداوسیما که در زمینه صنایع 
دس��تی فعالیت داشته اند، تجلیل می شود. 
وی همچنی��ن از ثبت مل��ی مخمل بافی و 
زری بافی در هفته صنایع دس��تی خبر داد. 
دانیالی در خصوص برگزاری نمایش��گاه 
صنایع دستی ایران در کاروانسرای خانات 
تهران گفت: با ش��هردار منطقه جلس��اتی 

داش��تیم و قرار شده است هماهنگی  الزم 
با اتوبوس��رانی و ایس��تگاه مترو صورت 
گیرد تا کسانی که می خواهند از نمایشگاه 
دیدن کنند برای رفت  وآمد مشکلی نداشته 
باشند. وی همچنین درباره بیمه هنرمندان 
صنایع دستی گفت: اقدامات الزم برای بیمه 
هنرمندان در دس��ت پیگیری و اجراست 
و اصفه��ان و خراس��ان رضوی نخس��تین 
اس��تان هایی هس��تند که بیم��ه هنرمندان 
صنایع دس��تی در این استانها اجرا خواهد 
ش��د. معاون صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
افزود: هنرمندان صنایع دس��تی احتیاج به 
 حمایت دارند و بسیار هنرمندانی هستند که 
نمی توانند ب��رای خ��ود کارگاهی ایجاد 
کنند بنابراین بای��د تالش کرد بانک ها در 
این قضیه ورود کنند و وام و تس��هیالت 

ب��دون بهره یا کم بهره ب��ه هنرمندان داده 
ش��ود تا آنان بتوانند فعالیت داشته باشند. 
روزهای هفته صنایع دس��تی از 17 تا 23 
خ��رداد به ای��ن ترتیب نامگذاری ش��ده 
اس��ت:  دوش��نبه17 خرداد صنایع دستی، 
نماد هویت اس��المی � ایرانی، س��ه شنبه 
18 خرداد صنایع دس��تی و تش��کل های 
مردم نهاد، چهارش��نبه19 خ��رداد  صنایع 
دس��تی کارآفرینی و فرصت ه��ای نوین 
بازاریاب��ی، پنجش��نبه20 خ��رداد صنایع 
دس��تی جهانی ش��دن و هویت فرهنگی، 
جمعه 21 خرداد صنایع دس��تی و کاهش 
آس��یب های اجتماعی فرهنگی، شنبه 22 
خرداد صنایع دس��تی، ن��وآوری و دانش 
روز طراحی، یکش��نبه 23 خرداد صنایع 
دس��تی، ش��هروندان و مقتضی��ات نوین 

زندگی شهری .

شهرداري ها براي بلندمرتبه سازي مسکن با برخي از فناوري ها مجوز ندهند

نخستین خودروی صنایع دستی جهان رونمایی می شود

هفته آینده یک فروند کشتی حامل پنجاه خبرنگار و بیش از بیست فعال 
از سواحل بیروت به سوی سواحل غزه به حرکت در خواهد آمد. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، شبکه تلویزیونی المنار با اعالم این خبر اعالم کرد هنوز 
چند س��اعت از دعوت س��ید حس��ن نصر اهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان برای 
ارسال کشتی های بیشتر به منظور شکستن محاصره نوار غزه نگذشته بود که 
تحرک جدیدی از سوی خبرنگاران آغاز شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز با 
همکاری کمیته ملی شکستن محاصره نوار غزه، در کنفرانس خبری در هتل 
السفیر در بیروت اعالم کرد کشتی ناجل علی هفته آینده از سواحل بیروت با 
پنجاه خبرنگار عربی و غیر عربی و بیست و پنج فعال اروپاویی از جمله چند 

نماینده و شخصیت سیاسی به سوی سواحل غزه حرکت خواهد کرد.

دهها خبرنگار به غزه می روند

حمله انتحاری به مرکز پليس عراق

 امکان شناسايی داروهای تقلبی و قاچاق 
با ارسال پيامک

نويسنده معروف سوئد، رژيم 
صهيونيستي را نژاد پرست خواند

فراخوان مقتدی صدر براي 
تشکيل دولت جديد عراق 

منابع امنیتی عراق از کشته شدن چهار مأمور پلیس و زخمی شدن 10 تن 
دیگر بر اثر حمله انتحاری در جنوب غرب بغداد خبر دادند. واحد مرکزی خبر 
به نقل از خبرگزاری فرانسه: منابع امنیتی عراق اعالم کردند یک عامل انتحاری 
با یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده به یکی مراکز پلیس عراق در منطقه 
العامل در جنوب غرب بغداد حمله کرد. بر اثر این حمله انتحاری چهار مأمور 

پلیس کشته و بیش از تن دیگر زخمی شدند. 

مدی��رکل نظارت بر داروی وزارت بهداش��ت گفت: امکان شناس��ایی داروهای 
تقلبی و قاچاق در کشور از طریق ارسال پیامک فراهم شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، دکتر محمد رضا شانه ساز افزود: از ابتدای امسال اجرای طرح برچسب اصالت 
دارو را آغ��از کرده ایم که روی داروهای وارداتی درج می ش��ود و مردم می توانند با 
کنار زدن برچس��ب، عدد ثبت شده روی دارو را به شماره 2000404 پیامک و چند 

دقیقه بعد پاسخ را دریافت کنند و از اصالت دارو مطمئن شوند. 
وی اضافه کرد: این طرح به تازگی در معاونت غذا و داروی وزارت بهداش��ت 
آغاز ش��ده اس��ت و امیدواریم تا پایان س��ال همه داروها و مکمل های وارداتی را 
تحت پوش��ش این ط��رح ببریم. مدی��رکل نظارت ب��ر داروی وزارت بهداش��ت،  
درم��ان و آموزش پزش��کی گفت: در مرحله بعد، مردم می توانند از طریق ارس��ال 
 پیام��ک، اطالع��ات دارویی را نیز درب��اره عوارض و نحوه مص��رف دارو دریافت 

کنند.

معروفترین نویسنده جنایي در سوئد که همراه با فعاالن صلح بر روي عرشه 
کشتي هاي صلح راهي غزه بود، رژیم صهیونیستي را یک رژیم نژاد پرست خواند. 
»هنینگ مانکل« 62 ساله درگفت وگو با نشریه اشپیگل، خواستار از بین بردن 
چهره زشت آپارتاید رژیم صهیونیستي از سوي ملت ها شد. وي گفت:»جامعه 
اسرائیل برخالف ادعاي مقامات آن یک جامعه باز نیست، زیرا علیه فلسطیني ها 
تبعیض قایل شده و آنان را شهروند درجه دو محسوب مي کنند.« مانکل اقدام 
رژیم صهیونیستي درحمله به کشتي هاي صلح را یک اقدام دزدي دریایي خواند 
و گفت: این رژیم با انجام این اقدامات در آبهاي آزاد همه قوانین را نقض کرد. 
 به گفته وي رژیم صهیونیستي همچنین سرنشینان این کشتي ها را ربوده و به 
زندان هاي خود منتقل کرد. ارتش رژیم صهیونیستي بامداد روز دوشنبه گذشته با 
حمله به کاروان آزادي حامل مواد اولیه امدادي و غذایي براي یک و نیم میلیون 
فلسطیني در محاصره در غزه، دهها نفر را کشته و یا زخمي کرد که این اقدام با 

اعتراضات گسترده اي در سرتاسر جهان از جمله آلمان مواجه شده است.

س��ید مقتدی صدر دربیانیه ای همه گروههای 
سیاس��ی برنده در انتخابات عراق را برای تش��کیل 
دول��ت جدید به دور از مصالح حزبی و ش��خصی 
فراخواند. در بیانیه رئیس جریان صدر آمده است از 
همه گروههای سیاسی برنده در انتخابات می خواهم 
ب��رای مصالح ملت و به دور از مصالح ش��خصی و 
حزب��ی، در تش��کیل دولت جدید ت��الش کنند و 

اختالفات را کنار بگذارند.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان یکشنبه اقدام فوری و هماهنگ 
جامعه بین المللی را برای حل و فصل مشکالت خاورمیانه و توقف خونریزی در 
این منطقه خواستار شد. در حالی که پس از حمله نظامیان اسرائیل به کشتی های 
حامل کمک های بشردوستانه برای غزه، بر تنشها در منظقه خاورمیانه افزوده شده 
اس��ت، پاپ، در اظهاراتی گفت: »من شخصا از جامعه جهانی می خواهم برای 
حل و فصل بحران ها و تنش های کنونی در منطقه خاورمیانه، به ویژه در سرزمین 
مقدس فلسطین، تدابیری فوری اتخاذ کند تا از وقوع فجایع انسانی بزرگتر در این 
منطقه از جهان جلوگیری شود«. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیکوزیا، پاپ 
در این اظهارات ابراز امیدواری کرد به حقوق مسیحیان در منطقه خاورمیانه بیش 
از پیش احترام گذاشته شود. وی در سخنان خود به حادثه کشته شدن یک مقام 
روحانی بلند پایه مسیحی ترکیه در روز پنجشنبه با ضربات چاقوی راننده اش اشاره 

کرد و گفت این حادثه گفتگوهای اسالم و مسیحیت را تیره و تار نمی کند.

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( طرح آمریکا و برخی کشورهای غربی را مبنی 
بر پایان مش��روط محاصره نوار غزه رد کرد. به گزارش واحدمرکزی خبر از دمشق؛ عضو 
ارشد دفتر سیاسی حماس با اعالم این خبر هشدار داد این طرح آمریکایی تالشی آشکار 
برای دور زدن فشارهای جهانی است که شکستن محاصره غزه را می خواهد. عزت الرشق 
در اظهارات��ی مکتوب که در اختیار خبرن��گار واحد مرکزی خبر قرار گرفت، افزود: هدف 
اصلی تدارک کاروانهای آزادی شکستن محاصره غزه است، و ارسال کمکهای بشردوستانه 
برای اهالی غزه در اولویت بعدی قرار دارد. برپایه این گزارش، الرشق همچنین اقدام رژیم 
صهیونیس��تی در توقیف کشتی راشل کوری را دلیلی دیگر از بی توجهی آشکار این رژیم 
به اراده جامعه جهانی و نادیده گرفتن مفاد قانونی انسانی بین المللی برشمرد. عضو ارشد 
دفتر سیاس��ی حماس همچنین رفتار آمریکا در جانبداری از رژیم صهیونیستی را مشوقی 
برای حمله به کشتیهای ناوگان آزادی دانست و گفت: اگر حمایت های امریکا نبود، رژیم 
اسرائیل جرأت نمی کرد، افراد این کاروان را به قتل برساند. عزت الرشق موضع واشنگتن 
مبنی بر مخالفت با مجازات سران رژیم صهیونیستی را تقبیح کرد و گفت: خواسته آنان مبنی 

بر تشکیل کمیته بین المللی تحقیق ، راهی برای فرار از مجازات است.

پاپ توقف خونريزي در خاورميانه را 
خواستار شد

حماس پايان مشروط محاصره غزه را رد کرد
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رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: از بیانات اخیر مق��ام معظم 
رهب��ری در ج��وار مرق��د بنیانگذار 
عمیق  منش��وری  اسالمی  جمهوری 
از صراط مس��تقیم انقالب به دست 
آمد. علی الریجانی در آغاز جلس��ه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
ب��ا تبری��ک ای��ام والدت حض��رت 
تس��لیت  و  )س(  کب��ری  صدیق��ه 
س��الروز ارتحال بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ای��ران و گرامیداش��ت 15 
خ��رداد اف��زود: این س��خنان برای 
همه عالق��ه مندان انقالب که دل در 
گرو خ��ط امام دارند راهی روش��ن 
را نش��ان داد. وی گف��ت: همچنین 

موض��وع رفتار س��بوعانه رژیم صهیونیس��تی در 
برخورد ب��ا کاروان کش��تی های آزادی و رفتار 
امریکا، انگلیس و فرانس��ه در ش��ورای امنیت از 
ی��ک طرف و موج تنف��ر ملت ها حتی در همین 

کش��ورهای مدافع رژیم صهیونیس��تی از جانب 
دیگ��ر، چش��مه ای از تغییرات مه��م در صحنه 
بین المللی را آش��کار ک��رد. الریجانی ادامه داد: 
رهب��ر معظم انقالب در امواج وس��یع توده های 

سوگوار امام، علت اصلی انحرافات 
تدریجی در مسیر جامعه هدف دار را 
تبیین نشدن شاخص های روشن و 
واضح حرکت جامعه معرفی کردند. 
وی افزود: غالب��ًا منحرفان، در تغییر 
هویت انق��الب در لفافه های مورد 
قبول مردم پیام های خود را س��امان 
می بخشند بنابراین جداسازی افکار 
سره اصیل انقالبی از ناسره، احتیاج 

به تبیین مستمر دارد. 
نماین��ده م��ردم قم گف��ت: این 
رویکرد بازگش��ت به مبانی انقالب 
در هر دوره ای برحسب شرایط امر 
ضروری اس��ت تا جامعه محل رشد 
اف��کار بدلی نش��ود چ��را که ممکن 
اس��ت اس��تحاله فکر انقالب با بیرق راه امام به 
نحوی صورت گیرد که هویت اصلی فکر امام را 
مخدوش کند. الریجان��ی گفت: این موضوع در 

مسائل ایدئولوژیک هم مصداق داشته و دارد.

ایران
رئیس مجلس شورای اسالمی: 

بيانات مقام معظم رهبري؛ 
منشوري عميق از صراط مستقيم انقالب

سراسری

چه خبر از پایتخت

نصف النهار

محمود رئیسی
 آنه��ا تنها »آزادی« را س��وار بیرقی 
ک��رده بودند تا به کودکان تش��نه آزادی 
جرع��ه ای ن��وازش هدیه کنن��د، اما از 
»صل��ح« تنها الش��ه ای برروی عرش��ه 
باق��ی ماند. به همی��ن راحتی آنها زنان و 
مردانی را که به دنبال کمک رس��انی غذایی 
و دارویی در غزه بودند و برای کودکان 
پس از س��ه س��ال محاصره غزه نانی و 
آذوق��ه آورده بودند، به رگبار بس��تند تا 
آزادی برای ای��ن جهان واژه ای قربانی 
ش��ده باش��د. آنها زنان و مردان کشتی 
آزادی را درس��ت مانند کودکان غزه و 
فلسطین کش��تند و حتی در این کشتار، 
نیز راهبرد نظامی خود را تنها و تنها در 
کش��تن مردم بی دفاع و کودکان و زنان 

پیگیری کردند. 
»لگد خاموش« در حقیقت نام پنهان 
رزمایش��ی بود که از س��وی س��ربازان 
اس��رائیلی در س��احل مدیترای��ه دنبال 
می شد، اما با ورود کشتی صلح جهانی 
به آب های مدیتران��ه، این رزمایش به 
یکب��اره تبدی��ل به جنگی برای انس��ان 
کش��ی رژیم جعلی اسرائیل شد تا نشان 
دهد اس��رائیل برای کش��تن این حامیان 
صلح از پیش برنامه نظامی داشته است. 
لگد خاموش برگرفته از حمله گروهی 
از س��ربازان دریایی صهیونیست به ناو 
امریکای��ی ب��ود که نزدیک به 40س��ال 
پی��ش رخ داد و هرگ��ز ای��ن حمله در 
هی��چ جای تاریخ امریکا ی��ا انگلیس یا 
حتی فرانسه یا کشور دیگری درج نشد. 
کمیس��یون خصوصی تحقیق در حمله 
 USS1967 اعالم کرد، کشتی امریکایی
به عنوان »کش��تی آزاد« به سمت آبهای 
مدیتران��ه در حال گذار بود و به یکباره 
نابود ش��د و پس از 40س��ال قسم یکی 
از خدمه زنده مانده این کش��تی، نش��ان 
داد که این کش��تی متعلق به یک محقق 
دریایی است و اسرائیلی ها می دانستند 
آن کش��تی امریکایی اس��ت و قتل تمام 
خدم��ه آن را انجام دادن��د. هواپیماهای 
اس��رائیلی و قایق اژدر، کش��تی آزادی   
USS را در هش��تم ژوئ��ن 1967 مورد 
حمله وحش��تیانه خود قرار دادند و این 

حمل��ه منجر به کش��ته ش��دن 34 ملوان 
امریکایی و مجروح شدن 172 نفر دیگر 
در یک��ی از مرگبارترین حمالت دریایی 
تاریخ ش��د. رژیم اسرائیل اشغالگر در آن 
س��ال ها ادعا کرد حمله به علت هویت 
اش��تباه خلبانان خود رخ داد و این حمله 
همانند کش��تی بارکش مصری در س��ال 
1937به اشتباه اتفاق افتاد و تحقیق درباره 
کشتار کشتی USS در اسرائیل و امریکا 
این کشتارها را با نام »اختالف خاموش« 
به مدت 36 س��ال مخفیانه پیگیری شد. 
کمیس��یون خصوصی دریایی به ریاست 
رئیس سابق عملیات نیروی دریایی امریکا 
دریا ساالر بازنشسته توماس اچ مورر در 
اینباره استش��هاد داد و با همیاری سروان 
بازنشسته به نام » بوستون« پرده از جنایت 
دریایی اس��رائیل برداشت و تا ظرف یک 
ماه دو رسوایی دریایی برای اسرائیل رخ 
دهد. ش��واهد ارائه ش��ده به یک دادگاه 
عموم��ی محلی در ایالت امریکا روش��ن 
کرد که هر دو دریاس��االر  اسحاق کید و 
توم��اس اچ مورر با اطمینان معتقد بودند 
که این حمله که باعث کش��ته ش��دن 34 
ملوان امریکایی و مجروح شدن 172 نفر 
دیگر شد با تالش عمدی رژیم اشغالگر 
برای غرق کردن کشتی امریکایی بوده و 
س��ربازان اس��رائیل به عمد دست به قتل 
عام خدمه آن کش��تی زده اند. کمیسیون 
خصوصی دریایی امریکا در 28می 2010 
درست چند روز پیش کنفرانس خبری در 
ساختمان اداری کاخ Rayburn ترتیب 
داد و دریاس��االر بازنشسته مورر، در این 
کنفرانس اعالم کرد نیروی دریایی ارتش 
امری��کا از طریق کمیت��ه کاپیتول هیل، 
به درخواس��ت افس��ران یهودی ارتش 
امریکا، خواهان لغو فوری این گزارش 
هس��تند. این در حالي ب��ود، که در آن 
سالها دریاساالر اس جان مک کین، پدر 
س��ناتور جان مک کین که در آن زمان 
فرماندهي کشتي ها لندن را در مدیترانه 
بر عهده داشته از لیندون جانسون وزیر 
دفاع به امریکا مأموریت یافت از انتشار 
ای��ن خبر جلوگیري کند تا اس��رائیل با 

انزجار جهاني روبه رو نشود.
                          ادامه دارد... 

گستردگی جغرافیایی استان تهران و حضور بسیاری از ساکنان شهرستان های استان در 
شهر تهران برای کار، باعث شده است روزانه بسیاری از سفرهای بین شهری برای رفتن به 
محل کار و برگشت به منزل انجام پذیرد. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی استانداری 
تهران، ایجاد تس��هیالتی که بتواند در رفت و آمد روزانه مسافران بین شهری سهولت ایجاد 
کرده و گزینه های متفاوتی را برای آمد و شد پیش پای آنها قرار دهد، امری مهم و تأثیرگذار 
در معادالت شهری است. شهرستان ری و بخش های تابعه نیز به علت همجواری با تهران 
یکی از شهرهای تأمین کننده نیروی کار این کالن شهر بوده است و همچنین به دلیل بودن در 
مسیر تردد مسافران شهرهای دیگر که به تهران می آیند، نیاز شدیدی به اندیشیدن تدابیر جدید 
ارتباطی را احساس می کنند. از این رو اتصال شهر کهریزک به خط متروی تهران می تواند 
آثار مثبت فراوانی نه تنها برای شهرستان ری که برای سایر شهرهای جنوبی استان تهران داشته 
باشد. شهردار کهریزک در این خصوص تأکید کرد: طی مذاکراتی که مسئوالن شهر ری اعم 
از فرمانداری، شهرداری و شورای شهر با مدیران شبکه مترو داشته اند، اعتباری بالغ بر80 تا 
90 میلیارد تومان برای تکمیل خط و ایستگاه متروی کهریزک در نظر گرفته شده است. وی 
با تأکید بر این نکته که این پروژه تأثیرگذار طبق مصوباتی که قباًل در نظر گرفته شده است تا 
چند هفته آینده شروع به کار خواهد کرد، گفت: بخشی از معارضات آزاد سازی مسیر مترو، 
در آستان مقدس امام)ره( بوده است که با جلساتی که با معاونت امالک آستان داشتیم 2/5 تا 
3 هکتار به ارزش تقریبی 3 تا 4 میلیارد تومان را آزاد کردیم که فرمانداری شهر ری بنا شده 
است یک سوم آن را متقبل شود. سیروس جعفری افزود: معارض بعدی زمین های بهشت 
زهرا بود که نزدیک 3 هکتار آن توسط شهرداری تملیک شد و االن در مراحل اجرایی است. 
وی همچنین به تملیک 1/5 هکتاری زمینی که در اختیار بنیاد مس��کن انقالب اسالمی بود 
اش��اره کرد و گفت: این زمین با توجه به موقعیت خاصی ک��ه دارد ارزش ریالی آن نزدیک 
به 5 میلیارد تومان است و اکنون در اختیار مترو قرار گرفته است. شهردار کهریزک تصریح 
کرد: با افتتاح ایستگاه کهریزک مسافرانی که از استان قم و نقاط جنوبی تهران قصد عزیمت 
به نقاط شمالی و مرکز شهر را دارند، دیگر دغدغه پارکینگ نخواهند داشت و با استفاده از 
متروی کهریزک بسیاری از معضالت ترافیکی حل خواهد شد. جعفری در ادامه گفت: برای 
اتصال متروی کهریزک به خط یک متروی تهران 9 ایستگاه در نظر گرفته شده است که یک 
مسافر می تواند با 45 دقیقه از ابتدا تا انتهای خط تجرش برود. وی ادامه داد: تحول عظیم و 
گسترده ای از نظر حمل و نقل عمومی ایجاد خواهد شد که می تواند حتی برای آسایشگاه 
سالمندان کهریزک سودمند باشد. جعفری نقش مسئوالن فرمانداری، بخشداری، مدیر عامل 
مترو، شورای شهر، امالک و پیگیری های مجدانه مردم را در همت برای راه اندازی متروی 
کهریزک ارزش��مند خواند و یادآور ش��د: در این راستا افق بلند مدتی را برای مردم و منطقه 

کهریزک ترسیم کرده ایم.

اس��تاندار تهران از آزادی واردات دام زنده به استان تهران خبر داد. به گزارش موج، 
مرتضی تمدن با اعالم این مطلب گفت: به دلیل کاهش واردات دام زنده و محدودیت هایی 
که در این زمینه ایجاد شده بود، طی هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار تهران 
افزایش یافت. وی افزود: افزایش قیمت گوش��ت قرمز باعث بروز مشکالتی برای اقشار 
کم درآمد ش��د و این موضوع برای مس��ئوالن دولتی غیرقابل تحمل بود و می بایس��ت 
برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده می شد. تمدن با اشاره به برگزاری جلسه تنظیم 
بازار اس��تان، افزود: در جلس��ه ای با حضور وزیر بازرگانی و مسئوالن وزارتخانه جهاد 
کش��اورزی آخرین وضعیت قیمت گوشت قرمز بررسی و مقرر شد واردات دام زنده از 
شنبه به استان تهران آزاد شود. وی گفت: همچنین نسبت به افزاش واردات دام ذبح شده 
از سایر استان ها اقدام سریع به عمل آمد تا موجب رفع کمبود و تعدیل قیمت گوشت 
قرمز در بازار شود. استاندار تهران افزود: در این راستا هماهنگی های الزم با استانداران 
اس��تانی هایی که صادر کننده دام هستند به عمل آمد و همچنین مقرر شد ناوگان هوایی 
برای تس��ریع در انتقال دام حداکثر همکاری را داش��ته باشد. مرتضی تمدن درباره علت 
کاهش واردات دام زنده به اس��تان تهران در هفته های اخیر گفت: به دلیل احتمال بروز 
تب برفکی واردات دام زنده کاهش یافته بود که با تالش سازمان دامپزشکی این مشکل 

برطرف شده است.

وزرای دارایی کشورهای در حال توسعه جهان تالش کردند اختالفات بر سر 
اصالحات اساسی بانکی را کاهش دهند. در نشست وزیران دارایی گروه بیست 
که در شهر بندری بوسان کره جنوبی و با هدف حفظ روند بهبود اوضاع اقتصادی 
جهان از بحران سالهای 2008 و 2009 و نیز کنترل کسری شدید بودجه در برخی 
کشورهای عضو برگزار می شود مسأله استانداردهای جدید سرمایه و نقدینگی 
برای بانکها از مسائل مورد اختالف در این نشست اعالم شده است. این در حالی 
است که نشانه ها حکایت از آن دارد این گروه توافق کرده اند زمان بیشتری را 
برای دستیابی به اجماع در این زمینه اختصاص دهند. وزیر دارایی کانادا در گفتگو 
با خبرنگاران اعالم کرد گمان می رود چنین رویکردی قابل اجرا باشد و بر سر 
آن توافق حاصل شود. پیش بینی می شود صندوق بین المللی پول پیش نویس 
اصالح شده طرح نظام مالیات بانکی را در این نشست ارائه دهد که به منظور 
فراهم آوردن زمینه اجالس تورنتو در اواخر ماه ژوئن، خردادماه، برگزار می شود. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوسان،  قدرتهای اروپایی و امریکا از طرح مالیاتی 
پیشنهاد شده حمایت کرده اند اما برخی کشورهای در حال توسعه به عالوه کانادا 
و استرالیا با این طرح مخالفت و اعالم کرده اند نباید برای بحرانی که خود مسبب 

آن نبوده اند مالیات بپردازند.

»برهان الدین رباني« رئیس جرگه صلح افغانستان، گفت: این اجالس یک 
جلسه دوطرفه میان طالبان و دولت افغانستان نیست، بلکه قدم اول به سوي صلح و 
ثبات و دعوت از تمامي مخالفان دولت براي کنار گذاشتن سالح و کمک به صلح 
و ثبات در کشور است. به گزارش ایرنا، اجالس جرگه صلح در کابل که به مدت 
سه روز برگزار شد، در حالي پایان یافت که گزارش هاي منتشره از داخل اجالس 
نشان مي دهد شرکت کنندگان در جرگه در خصوص استقرار صلح در افغانستان، 
اتفاق نظر دارند. با این وجود، بسیاري از شرکت کنندگان در این جلسه بر این 
باورند که باید تصمیم جرگه مشورتي صلح از سوي دولت افغانستان به صورت 
درست عملي شود، در غیر این صورت افغانستاني ها اعتماد خود را نسبت به 
این جرگه از دس��ت خواهند داد. با آن که روز نخست جرگه با حمالت راکتي 
و مسلحانه مخالفان دولت افغانستان همراه بود، اما آخرین روز این جلسه بدون 
حادثه امنیتي پایان یافت. رئیس جرگه صلح ملي، در پایان این اجالس طي یک 
کنفرانس خبري در پاسخ به سؤالي درباره کشورهاي که در امور داخلي افغانستان 
دخالت دارند، گفت: این جلسه قصدش مالمت و متهم کردن کشوري نیست، 
بلکه سیاست اجالس تقویت صلح است و نمي خواهد جبهه دیگري براي خود 
باز کند. رباني در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اینکه کساني که به جرگه صلح 
راکت پرتاب کردند خارجي نبودند و مشکل اصلي افغانستان همین خودي هاي 
هستند و اینکه این افراد تحت چه نامي شناخته خواهند شد، گفت: خط مشي و 
سیاست جرگه دعوت از کساني براي پیوستن به روند صلح است که به سوي 
جرگه صلح راکت پرتاب کردند و سالح در دست با ما مي جنگند. وي افزود: 
امروز در ابتداي کار هستیم، اما انتظار این است که همه افرادي که دست به جنگ 

و خشونت مي زنند، به دعوت صلح لبیک گویند. 

رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اعالم کرد هیچ تشابهی بین حادثه غرق 
شدن کشتی نیروی دریایی کره جنوبی در نتیجه حمله کره شمالی و حمله 
رژیم صهیونیستی به ناوگان امدادرسانی غزه وجود ندارد. وزیر دفاع امریکا 
این مطلب را در پاس��خ به س��ؤال یکی از ژنرالهای چین در نشست امنیتی 
سنگاپور عنوان کرد. گیتس افزود حمله به کشتی نیروی دریایی کره جنوبی 
در ماه مارس گذشته که چهل و شش کشته بر جا گذاشت بدون هیچگونه 
هش��دار صورت گرفت و نتایج تحقیقات بین المللی نشان داد یک فروند 
زیردریایی کره ش��مالی عامل وقوع این حادثه بوده اس��ت. اسوشیتدپرس 
از س��نگاپور گزارش داد، وزیر دف��اع امریکا گفت حمله اخیر کماندوهای 
اسرائیلی به ناوگان امدادرسانی غزه پس از هشدار به این کشتی ها صورت 

گرفت و هیچ تشابهی بین این دو حادثه وجود ندارد.

نویسنده کتاب »وداع با اسرائیل« تأکید کرد: اسرائیل همیشه دروغ گفته 
و در حمل��ه به کاروان آزادی نیز هیچ ش��کی نیس��ت که مرتکب جنایاتی 
بزرگ شده است. واحد مرکزی خبر به نقل از راشاتودی گزارش داد نورمن 
فینکلستین گفت: جنایت اول محاصره غزه است که نقض آشکار و وقیحانه 
قوانین بین المللی اس��ت. وی افزود: جنایت دوم این است که این کاروان، 
بشردوستانه بود و جنایت سوم اسرائیل هم این بود که در آبهای بین المللی 
به این کاروان حمله کرد. این نویس��نده جنایت چهارم اس��رائیل را حمله 
با نیروهای مس��لح کماندو در تاریکی ش��ب عنوان کرد. فینکلستین درباره 
واکنش اس��رائیل به انتقادات بین المللی گفت: اگر اس��رائیل می گوید که 
عفو بین الملل س��ازمانی ضد اسرائیلی است پس باید گفت که همه جهان 
به جز بنیامین نتانیاهو ضد اسرائیل هستند. این نویسنده تصریح کرد: اصوالً 
اسرائیل در همه حرفهای خود دروغ گفته است. وی تأکید کرد: در جریان 
جنگ غزه هم همیش��ه استفاده از فسفر س��فید را انکار می کرد و در واقع 

دولت اسرائیل فقط دروغ پشت سر دروغ می گوید.

رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا خواستار اعاده مناسبات نظامی کشورش با 
چین ش��د و اعالم کرد واشنگتن در حال بررسی گزینه هایی خارج از سازمان 
ملل برای مجازات کره شمالی به جرم غرق کردن یک کشتی کره جنوبی است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور گیتس طی سخنرانی در یک کنفرانس 
امنیتی در سنگاپور با حضور رهبران آسیا گفت: تصمیم چین برای قطع مناسبات 
نظامی بین دو قدرت حوزه اقیانوس آرام در اوایل سال جاری میالدی می تواند 
موجب تضعیف ثبات منطقه شود. وی مصرانه از پکن خواست این »واقعیت« را 
بپذیرد که چه دوست داشته یا نداشته باشد واشنگتن خود را نسبت به مسلح کردن 
تایوان متعهد می داند. گیتس گفت: »متجاوز از سی سال پس از عادی سازی روابط 
بین دو کشور باید برای همه روشن شود که ایجاد وقفه هایی در رابطه نظامی ما 
با چین سیاست امریکا را در قبال تایوان تغییر نخواهد داد. چین تماسهای نظامی 
خود را با امریکا پس از مطلع شدن کنگره از تصمیم دولت اوباما مبنی بر فروش 
تجهیزات نظامی به تایوان قطع کرد. برخی مقامات امریکا ایجاد برخورد با چین را 
به ویژه پس از تشدید تنش ها در شبه جزیره کره به دنبال غرق شدن یک رزمناو 
کره جنوبی خظرناک می دانند. کره جنوبی ادعا می کند این رزمناو هدف یک 
اژدر کره شمالی قرار گرفته و غرق شده و 46 تن از ملوانان نیروی دریایی جان 
باخته اند. پکن که تنها متحد بزرگ کره شمالی است از پیوستن به جامعه بین 
الملل در محکوم ساختن پیونگ یانگ خودداری کرده است. به عنوان یک عضور 
دائم شورای امنیت، چین می تواند هر گونه قطعنامه یا بیانیه پیشنهادی علیه کره 
شمالی را وتو کند. گیتس گفت: امریکا به عنوان یک بازدارنده کره شمالی، نه تنها 
تمرینات نظامی مشترک بیشتری با کره جنوبی انجام خواهد داد و از اقدام شورای 
امنیت علیه پیونگ یانگ حمای��ت خواهد کرد، بلکه در عین حال گزینه های 
مضاعف را برای پاسخگو کردن کره شمالی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. وی 

توضیحی در این زمینه نداد.

سالخي صلح روي عرشه آزادي)قسمت اول(

عمليات اجرايي اتصال متروي تهران 
به کهريزك آغاز شد

واردات دام زنده به استان تهران مجاز شد

گروه بيست اختالفات بر سر 
اصالحات بانکي را کاهش مي دهد

جرگه صلح افغانستان، گام نخست 
در تأمين صلح و ثبات است

دفاع رابرت گيتس از جنايات رژيم 
صهيونيستي

نویسنده امریکایی: 
اسرائيل هميشه دروغ گفته است

رابرت گيتس خواستار اعاده 
مناسبات نظامي چين و امريکا شد

جهان نما

رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اس��المی با حضور در ش��بکه پ��رس تی وی از 
خبرنگار این شبکه که در جریان حمله به کاروان 
آزادی دستگیر و س��پس آزاد شد قدردانی کرد. 
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حس��ن 
غنی خبرنگار اسکاتلندی شبکه پرس تی وی از 
جمله خبرنگارانی بود که به همراه تعدادی دیگر 
از خبرنگاران، کاروان آزادی را همراهی و درباره 

اخبار این کاروان اطالع رسانی می کرد. 
کاروان آزادی چن��د روز پی��ش مورد حمله 
وحش��یانه صهیونیس��تها قرار گرفت و تعدادی 
از سرنش��ینان این کشتی به دس��ت صهیونیستها 
به ش��هادت رسیدند. حس��ن غنی در این دیدار 
توضیحات��ی درباره نحوه حمله صهیونیس��تها و 
چگونگ��ی آزادی خ��ود و همراهانش ارائه کرد. 
حداد عادل گفت: این اقدام صهیونیس��تها شروع 
یک پایان اس��ت. وی افزود: صهیونیس��تها با این 

اقدام نش��ان دادند که نه فقط دشمن مسلمانان و 
عربها بلکه دشمن انسانیت هستند. 

ح��داد ع��ادل گف��ت: اس��رائیل در مواجهه 
ب��ا کاروان آزادی دو راه ح��ل داش��ت و در هر 
دو حال��ت شکس��ت می خ��ورد. وی گفت: هر 
کس��ی در دنیا اکنون می توان��د بفهمد که رژیم 
صهیونیستی در 62 سال گذشته چه بر سر اعراب 
و مس��لمانها آورده اس��ت و این ب��ه دلیل اطالع 
رسانی شما و س��ایر خبرنگاران از وقایعی است 
که در س��رزمینهای اش��غالی رخ می دهد. رئیس 
کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس گفت: قب��ل از این 
رویداد امریکا، فرانسه و انگلیس ادعا می کردند 
ایران مهمترین خطر برای صلح جهانی است اما 
بعد از این اتفاق هر کس��ی می فهمد که اسرائیل 
خط��ر واقع��ی برای جهان اس��ت. ح��داد عادل 
خطاب به خبرنگار پرس تی وی گفت: از شما و 
همه کسانی که در کاروان آزادی بودند به عنوان 
یک انس��ان قدردانی می کنم زیرا شما قهرمانان 

آزادی هستید.

 نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با یک 
فوری��ت طرحی موافقت کردن��د که در صورت 
تصویب نهایی کارمندانی که قبل از اجرای قانون 
مدیریت خدمات کش��وری مشمول قانون تأمین 
اجتماعی می شدند از شمول ماده 106 این قانون 

مستثنی می شوند. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در جلس��ه علنی یکش��نبه بررسی یک 
فوری��ت طرح الح��اق یک تبصره ب��ه ماده 106 
قانون مدیریت خدمات کش��وری مصوب 1386 
را در دس��تور کار داشتند. طراحان در مقدمه این 

ط��رح درخصوص لزوم ضرورت ارائه آن با قید 
یک فوریت آورده اند که سالیان متمادی کارمندان 
مش��مول قانون تأمین اجتماع��ی مبالغ مربوط به 
کس��ور بازنشستگی را از فوق العاده اضافه کاری 
به س��ازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند که 
مبنای برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش آخر 

خدمت محسوب می شد. 
ماده 106 قانون مدیریت خدمات کش��وری 
موجب تضییع حقوق این دسته از کارمندان شده 
است. تعیین تکلیف نشدن مبالغ کسر شده قبلی 
ب��ا اجرای قانون مذکور خ��الف اصول 20، 28، 

29، 72، 73 و 75 قانون اساس��ی است، بنابراین 
ضروری است تبصره ای به ماده مذکور اضافه یا 
دولت مبالغ دریافتی را به کارمندان مس��ترد کند. 
براس��اس ماده واحده این طرح ی��ک فوریتی و 
درص��ورت تصویب نهایی آن تبصره زیر به ماده 
106 قان��ون مدیریت خدمات کش��وری مصوب 

8/1386/7 اضافه می شود:
ــره: کارمندانی که قب��ل از اجرای قانون  تبص
مدیریت خدمات کش��وری مشمول قانون تأمین 
اجتماعی ش��ده اند از ش��مول این ماده مس��تثنی 

می شوند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشور گفت: س��همیه بندی بنزین تا آغاز اجرای 

طرح هدفمند کردن یارانه ها ادامه دارد. 
محمد رویانیان در گفتگو با ایرنا افزود: ادامه 
طرح س��همیه بن��دی بنزین منوط ب��ه آغاز طرح 
هدفمند س��ازی یارانه هاست. وی در عین حال 
تصریح کرد: پس از آغ��از اجرای طرح هدفمند 
سازی یارانه ها، بنزین با قیمت آزاد ارائه خواهد 

شد. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشور در خصوص نحوه آزادسازی قیمت بنزین 
گفت: سناریوهای مختلفی در مورد نحوه عرضه 

بنزین بررسی شده است. 
رویانی��ان تأکید ک��رد:  موض��وع حمایت از 
حمل و نقل عمومی در بحث یارانه بنزین لحاظ 

شده است. 
وی با اشاره به اینکه طرح سهمیه بندی بنزین 

فع��اًل تا پایان نیمه اول س��ال ادام��ه دارد، گفت: 
قرار اس��ت طرح هدفمن��دی یارانه ه��ا در نیمه 
دوم امس��ال اجرایی ش��ود. رئیس ستاد مدیریت 
حمل و نقل و سوخت کشور اضافه کرد:  کارت 
س��وخت خودروه��ا با اجرای ط��رح هدفمندی 
یارانه ها حفظ و به کارت انرژی تبدیل می شود. 
رویانیان خاطرنش��ان کرد: ذخی��ره بنزین نیز در 

کارت های سوخت حفظ می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم نحوه واقعی 
شدن قیمت کاالها در نیمه دوم سال و پرداخت یارانه 
مستقیم به مردم از تعیین سقف ساالنه برای پرداخت 
یاران��ه به خان��وار از جانب مجمع عمومی س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها خبر داد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، س��ید شمس الدین حسینی با اش��اره به فرایند 
اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: دولت در این 
خصوص بسیار مصمم است، همانطور که تاکنون تمام 
فرایندها تا قانون شدن این طرح با همکاری نخبگان و
 به خصوص نمایندگان مجلس با موفقیت همراه بوده 

اس��ت. وی درباره نحوه واقعی شدن قیمت کاالهایی 
که قرار است هدفمند ش��وند، اظهار داشت: این کار 
در دوره های مختلف و در مراحل متعدد خواهد بود و 
اولویت بندی نیز بنا به ماهیت کاالست. حسینی اولویت 
اول در این باره را با حامل های انرژی دانست و تصریح 
کرد: طرح هدفمن��دی یارانه ها به طور تدریجی پیاده 
خواهد شد، ضمن اینکه زمینه های اجرایی و آزمایشی 
آن در سه استان درحال انجام است. وزیر اقتصاد در ادامه 
پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها را بستگی به شرایط 
درآمدی خانوار براس��اس اطالعات خود اظهاری که 

خانوارها درپرسشنامه اطالعات اقتصادی تکمیل کرده اند 
و در این پایگاه ثبت شده عنوان کرد و گفت: همچنین 
این موضوع ب��ه آمارهایی که در بانک های اطالعاتی 
مکمل موجود است، نیز بستگی دارد. وی تصریح کرد: 
مجمع عمومی سازمان هدفمند کردن یارانه ها براساس 
میزان درآمد خانوارها و گروه درآمدی آنها، ساالنه سهم 
پرداخت نقدی و غیر نقدی به تمام خانوارهای کشور را 
مشخص می کند. وی یادآورشد: پرداخت یارانه با درنظر 
گرفتن سقف 6 نفر درهر خانوار به سرپرستان خانوار از 

طریق حساب بانکی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه ایجاد اش��تغال از اولویت های 
اصلی دولت اس��ت، گفت : دولت بر ریش��ه کن ش��دن معضل بیکاری و رفع 
دغدغه خانواده ها اهتمام جدی دارد. به گزارش واحدمرکزی خبر، محمدرضا 
رحیمی در جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه بیکاری زمینه های حضور جوانان 
در مس��یر های نادرس��ت را ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی ها و 
پیگیری های مستمر کارگروه اش��تغال نتایج و ثمرات مناسبی را بدنبال داشته 
است و امیدواریم با تداوم این برنامه ها به نقطه مورد نظر که برخورداری همه 
جوانان کش��ور از اشتغال است دس��ت پیدا کنیم. در این جلسه به موضوعاتی 
همچون تسهیالت صندوق مهر امام رضا )ع(، اختصاص منابع بانک های دولتی 
به بنگاه های زودبازده، برنامه های قرارگاه سازندگی سپاه و بسیج سازندگی برای 

ایجاد اشتغال و همچنین کارت های اعتباری کارمندان دولت پرداخته شد.

اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان صدا 
و سیما دیدار و گفتگو کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این نشست 
که صبح یکش��نبه در صدا و س��یما برگزار شد نمایندگان عضو فراکسیون 
دیدگاههای خود را در مورد جایگاه خانواده معظم شهدا و ایثارگران مطرح 
کرده و نظرات و پیش��نهادهای خود را در این خصوص ارائه کردند. آقای 
ضرغامی با اشاره به شأن و جایگاه خانواده های شهدا در بین مردم گفت: 
اعتماد مردم به صداقت و امانت داری خانواده شهدا وظیفه  فرزندان شاهد 
را در خدمت به کش��ور سنگین تر کرده اس��ت. رئیس رسانه ملی کسب 
شایستگی و موفقیت های مختلف توسط فرزندان شهدا را موجب مباهات 
دانست و خطاب به فراکسیون شاهد مجلس شورای اسالمی گفت: صدا و 
سیما از نظرات کارگشا و راهکارهای کارشناسی این فراکسیون در پیشبرد 

اهداف فرهنگی و رسانه ای خود بیش از پیش بهره خواهد برد.

قدردانی حداد عادل از خبرنگار پرس تی وی

فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون خدمات کشوري تصویب شد

سهمیه  بندي بنزین تا آغاز اجراي 
طرح هدفمند کردن یارانه ها ادامه دارد

نحوه واقعی شدن قیمت ها مشخص شد

معاون اول رئیس جمهور:
دولت بر ریشه کن شدن بیکاری 

اهتمام دارد

دیدار فراکسیون شاهد مجلس
با رئیس رسانه ملی

سراسری
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میکروسکوپ عمومی

سرخط

حوادث

مهدی فضیلت
این ن��وع اختالل را اضطراب ح��اد می گویند 
 و اف��رادی ک��ه از حادث��ه ای ج��ان س��الم ب��ه در 
برده ان��د و یا مرگ عزیزان، تص��ادف، حوادث یا 
س��وانح طبیعی را به چش��م دیده اند دچار آن می 
شوند و به اصطالح عامیانه نمی توانند این حوادث 
را فراموش کنن��د و در ذهن خود هر روز تصاویر 
جدیدی از آن می س��ازند و کابوس آن همیش��ه با 
آنها همراه است. آنها به نوعی، فشار روانی ناشی از 
آن حوادث را فرو خورده اند و به خودخوری مبتال 
ش��ده اند. این افراد ممکن است به گوشه نشینی و 
انزوا کش��یده شوند و شخصیت آنها بسیار حساس 
و تلقین پذیر شود. ش��اید بهترین درمان برای این 
افراد، دوری از تنهایی و رفتن به اجتماع، ش��ادی و 
تفریح، بازگش��ت به مسئولیت و زندگی قبلی خود 
باش��د تا آث��ار عینی آن حادثه از ذه��ن آنها حذف 
ش��ود. با ای��ن افراد باید به گون��ه ای رفتار کرد که 
ب��رای خود تکیه گاهی ب��رای درد و دل کردن پیدا 
کنند. ش��اید بر س��ر مزار عزیزان رفتن به صورت 
 کنترل شده و با همراهی افراد دیگر برای آنها مفید 

باشد.
بروز حوادث و اختالل فشارهای روانی

 ف��ردی ک��ه در جریان وق��وع یک حادث��ه قرار 
می گیرد و جان س��الم به در می ب��رد نمی تواند آن 
حادثه را از ذهن پاک کند مش��کل بی خوابی پیدا می 
کند و می کوشد به زندگی معمولی خود بازگردد، اما 
قادر به این کار نیس��ت. همه چیز به نظر او عجیب، 
غیرمنطقی و غیرواقعی می رس��د، از تنهایی وحشت 
دارد و دائماً می ترس��د مبادا دوباره بالیی به س��رش 
بیاید. اکثر کسانی که از جنگ برمی گردند و یا حتی 
 پ��س از دورانی حب��س و زندان به خان��ه می آیند، 
گوش��ه ای از این احساس��ات را با خود دارند. نشانه 
هایی از ترس، وحشت و اضطراب مداوم را همیشه با 
خود دارند که در علم روانشناسی به آن »اختالل فشار 
روانی بعد از حادثه« گفته می ش��ود. سربازان نجات 
یافته از خشونت جنگ، یکی از بزرگترین قربانیان 
این اختالل هستند، ولی فقط این گروه دچار فشار 
روانی نمی ش��وند، بلکه هر انس��انی که دچار یک 
حادثه دردناک در زندگی می شود، ممکن است به 
طور مقطعی یا طوالنی و پیوس��ته با ترس، نگرانی 
و وحش��ت زندگی کند در حالی که او مشکلی در 
آن زمان ندارد و هرچه هس��ت مربوط به گذش��ته 
و آث��ار آن روی روح و روان ف��رد اس��ت. امروزه 
پس از گذش��ت بیش از سی س��ال از جنگ ویتنام 
و تج��اوز امریکا به آن س��رزمین در تحقیقی که از 
سربازان باقیمانده آن سالها به دست آمده، مشخص 
ش��ده بس��یاری از آنها بر اثر فش��ار روانی جنگ و 
تجاوزی که روا داشته اند، دچار اختالالت روحی 
طوالنی مدت ش��ده و یا به امراض روانی، ناراحتی 
 های مزمن جس��می و ی��ا م��رگ زودرس گرفتار 
ش��ده اند. بعضی اوقات ح��وادث تلخ را به راحتی 
پش��ت س��ر می گذاریم و با آن کنار می آییم و به 
زندگی عادی خود ادامه می دهیم، اما برخی مواقع، 
اتفاق��ی می افتد که نتیج��ه، کمبود و فقدان حاصله 

از آن به قدری اس��ت که تمام ابع��اد روح و روان 
انس��ان را تح��ت تأثیر خود قرار م��ی دهد و حتی 
گاهی چند باور قوی و آینده س��از را در انس��ان از 
بین می برد و بر اعتقادات انس��ان نسبت به زندگی 
و نح��وه برخورد ب��ا دیگران اثرگذار اس��ت. قبول 
کردن پیامدهای پس از بحران، بسیار دشوار خواهد 
 ب��ود و هر چقدر تفاوت بین رخ��داد، اعتقادات و 
عالقه های شما و کمبود حاصله بیشتر باشد، امکان 
به وجود آمدن فش��ارهای روانی قوی تر می شود. 
مثاًل اگر قبل از حادثه ای ش��ما جهان را نقطه امن، 
با نظم و پیش بینی پذیری تلقی می کردید و ناگهان 
فاجع��ه ای رخ دهد که زندگی ش��ما و اطرافیان را 
تهدید کرده و ناامنی و بی س��امانی حاصل شود که 
ش��ما اصاًل فکر آن را نمی کردید، قطعًا دچار یک 
فش��ار روانی مضاعف و ناخودآگاه می ش��وید که 
نمی توانید به راحتی و سهولت با آنان کنار بیایید.

ــه های  ــارها و ضرب ــمی فش ــای جس پیامده
روانی

در صورتی که به تحمل تعداد زیادی از حوادث 
 دردن��اک، هیجان��ات و فش��ارهای روان��ی مجبور 
شده اید باید سعی کنید از عهده حاالتی چون بیم، 
گناه، شرمس��اری، عصبانیت و افسردگی برآیید. در 
چنین وضعی احساس خستگی، کم توانی و ناامیدی 
طبیعی است و حتی ممکن است دچار حالت گریه 
ش��ده و نتوانید تمرکز حواس داشته باشید. منزوی 

ش��دن و بی عالقگی به فعالیت های قبلی، تحریک 
پذیر ش��دن و بدبین ش��دن نیز از حاالتی است که 
به وجود می آید. ممکن اس��ت در این هنگام دچار 
تیک های عصب��ی، گرفتگی عضالت، س��ردردها 
 و ... ش��ده و دائ��م در خ��ود حال��ت عصبانیت و
انتقام جویی احس��اس کنید. ش��ما از آن بیم دارید 
که دیگر بار حادثه ای رخ دهد، ناکام ش��ده یا تنها 
بمانید و در مورد خود و عزیزانتان عمیقًا احس��اس 
خطر و ناراحتی می کنید. احس��اس ناامنی در شما 

تشدید می شود و به همه چیز مظنون می شوید.
  در برخ��ی افراد هم احس��اس گن��اه به وجود 
م��ی آید، مثاًل فک��ر می کنن��د در آن حادثه مقصر 
ب��وده اند ی��ا در صحن��ه حادثه می توانس��تند کار 
بهت��ری انجام دهند و برخی مواق��ع از زنده ماندن 
خود یا نس��بت به اعمالی که در گذشته انجام داده 
ان��د و حس م��ی کنند این حادثه نتیج��ه اعمال بد 
آنها در س��الهای پیشین بوده اس��ت احساس گناه 
می کنن��د. افرادی ک��ه دچار فش��ار روانی پس از 
حادثه ش��ده اند، احساس عصبانیت و انتقام جویی 
دارن��د و از تمام مس��ببین حادثه احس��اس انزجار 
م��ی کنن��د، دلس��ردی از زندگی هم یک��ی دیگر 
 از نتای��ج این فش��ارهای روانی اس��ت ک��ه باعث 
می ش��ود تم��ام کارها را ناش��دنی دانس��ته و امید 
خود به انجام فعالیت مثبت در زندگی را از دس��ت 
بدهن��د. همه این عوامل اگر به صورت ماندگار در 

افراد باقی بماند س��بب ب��روز ناراحتی های قلبی، 
 حمله ه��ای عصبی و بیماری ه��ای روحی مزمن 
می شود و با تأثیر بر دستگاه عصبی باعث به وجود 

آمدن بیماری در افراد می شود.
چگونه به حالت عادی برگردیم؟

بروز رفتاری که برشمردیم نشانه سالمت ذاتی 
و اخالقی افراد و بیداری احساسات و وجدان آنها 
 اس��ت و چه بس��ا افرادی که از ف��رط بی خیالی و 
ب��ی اخالق��ی، حوادث هی��چ تأثیری ب��ر آنها نمی 
 گذارد و آنها خود به بیماری العالج روحی از نوع 
بی وجدانی و بی احساس��ی مبتال هستند. در پی به 
وجود آمدن تجربه های آسیب زده مهمترین مورد 
این اس��ت که بالفاصله به وض��ع طبیعی برگردیم. 
بکوش��یم هیجانات خود را به زبان آوریم و س��عی 
کنی��م با گریه عق��ده های خ��ود و دردمندی خود 
را تخلی��ه کنی��م. از فروخوردن احساس��ات خود 
بپرهیزی��م. آن حادثه و تجربه را بارها با دوس��تان 
خ��ود بازگو کرده و مورد مش��ورت ق��رار دهیم و 
س��عی کنیم برنامه ه��ای روزانه خوی��ش را دنبال 
کنیم، از انتقال مشکالت و فشارهای روانی خود به 

نزدیکان اجتناب کنیم.
این دوره از زمان بس��یار تن��ش زا بوده و مهم 
این اس��ت که ش��ما از خودتان مراقبت کنید. سعی 
کنی��د غذا خ��وردن و خواب خ��ود را منظم کنید، 
وقت��ی را ص��رف، ت��ن آرامی و آرام��ش فکری و 
 جس��می کنید. خود را از فض��ای تنهایی کنده و به 
جمع های چند نفره بپیوندید. سعی نکنید خاطرات 
را یکباره فراموش کنید، بلکه باید با آنها کنار بیایید 
اگرچه احساس��ات ناش��ی از آنها تا مدتها و سالها 
با ش��ما خواهد مان��د. چنانچه با انج��ام این کارها 
 پ��س از ماهها احس��اس کردی��د که هن��وز دچار
نش��انه های اضطراب، رویاها و اندیشه های منفی 
هستید باید حتمًا از کمک مشاوران در مرحله اول 
و در صورت توصیه آنها به پزشک و مصرف دارو 

روی آورید.
ــار روانی پس از  ــرای رهایی از فش نکاتی ب

حادثه
احساس��ات بهت زدگ��ی و بداقبال��ی خود را 
بپذیرید و ذهن خود را آماده کنید که با نامالیمات 
روزگار کن��ار بیایی��د. فع��ال بمانی��د و بدانید که 
ی��اری رس��اندن و کمک کردن به دیگران به ش��ما 
آرامش خواهد داد. اما مس��ئولیت های س��نگین را 
قبول نکنید، زیرا فکر ش��ما آمادگ��ی آن را ندارد. 
با دوس��تی شفیق مسائل، مش��کالت و احساسات 
خ��ود را در می��ان بگذارید. با اعض��ای خانواده و 
فامی��ل روابط نزدیک تر برق��رار کنید و از حمایت 
و عاطفه آنها بهره ببرید. با حقیقت روبه رو ش��وید 
و از رخداد و حوادث نترسید. سعی کنید به صحنه 
حادث��ه برگردید و به خ��ود بقبوالنید که آن حادثه 
رخ داده اس��ت و از آن اجتنابی نیس��ت احساسات 
خ��ود را مرور کنید و در مورد پیش��امد بحث کنید 
و س��عی کنی��د به عاقالن��ه و منطقی تری��ن نتیجه 
 برس��ید و برای رفع آن و فردایی بهتر برنامه ریزی 

کنید.

در س��ایه جنگ عراق و حضور هزاران سرباز 
زن امریکای��ی در این جنگ فرسایش��ی و طوالنی، 
مس��أله مش��ارکت زنان نظامی در این نبرد و آثار و 
نتای��ج آن با نظرات مختلفی روبه رو ش��ده اس��ت. 
موافق��ان و مخالفان این موضوع، دالیل مختلفی را 
برای صحبت های خود مط��رح می کنند اما همگی 
بر ای��ن نکته واقفند که در س��ایه س��اختار خاص 
دس��توری ارتش و وجود سوءاستفاده های جنسی 
نیروه��ای همکار در ارت��ش، وضعیت زنان نظامی 
با چالش های زیادی روبه رو است. هر چند افشای 
ای��ن تجاوزات نیز موقعیت زنان را در گروه تهدید 
می کند. نویسنده که سال ها در ارتش ایاالت متحده 
به خدمت مش��غول بوده،  خاطرنشان می کند برای 
برط��رف ک��ردن این چالش ه��ا باید ایج��اد مراکز 
مشاوره ای، متقاعد کردن زنان قربانی به افشای این 
سوءاس��تفاده ها و همچنین گزارش این اتفاقات از 
سوی مردان نظامی، س��رلوحه اقدامات فرماندهان 
عالی رتب��ه ارتش امری��کا قرار گیرد. ش��اید خانم 
جس��یکا لینچ 19 س��اله که در یک��ی از گروه های 
تعمی��ر و نگهداری ب��ه خدمت مش��غول بود و از 
ی��ک گروگان گیری جان س��الم ب��ه در برد و یک 
اسیر نیز گرفت،  معروف ترین زن نظامی از مجموع 
20 هزار زنی باش��د که در ارتش ایاالت متحده به 
فعالیت اش��تغال دارند. این زنان در جنگ عراق با 
هواپیماه��ای بمب افک��ن و هلی کوپترهای جنگی 
پرواز می کنند، کامیون ها و آمبوالنس ها را می رانند 
و فرماندهی کش��تی ها را برعهده دارند و اقدامات 
آنها در اخبار جنگ نیز با پوشش گسترده ای روبه رو 
است. اما در همین حال، اگرچه این حضور پررنگ 
زنان در عرصه نظامی باعث افتخار بسیاری از زنان 
می ش��ود، اما بس��یاری نیز از این امر بیمناکند. یک 
مادر چندی پیش چنی��ن می گفت: دخترم خواهان 
پیوس��تن به ارتش اس��ت.  او همواره ش��خصیتی 
مس��تقل و رهبرمأب داشته اس��ت، ولی من انتظار 
این تصمیم را از وی نداشتم به عالوه، من در مورد 
اتفاقاتی که ممکن اس��ت ب��رای وی در طول دوره 

آموزش و پس از آن روی دهد، بیمناکم. 
بل��ه، نگرانی وی به حق اس��ت. چ��را که مثاًل 
در س��ال 1991 میالدی، فرمان��ده عالی رتبه نیروی 
دریای��ی، از برگ��زاری اجتم��اع اعتراض آمیز زنان 
نظام��ی که در این نیرو مورد اذیت و آزار جنس��ی 
واقع شده بودند، ممانعت کرد. البته در سال 1996 
میالدی هم گزارش هایی در مورد سوءاستفاده های 
جنس��ی از زنان تازه به اس��تخدام ارت��ش درآمده 
در پای��گاه »آبردین پروینگ« از س��وی فرماندهان 
وقت آنه��ا انتش��ار یافت. اخی��راً نی��ز گروهی از 
دانشجویان زن دانشگاه نیروی هوایی اعالم کردند 
از ترس پایین آمدن نمرات نهایی ش��ان، از گزارش 

تجاوزهای جنس��ی به خویش، خودداری کرده اند. 
البت��ه با خوش بینی می توان چنین اندیش��ید که این 
وضعیت، شرایط معمولی یک زن پیوسته به ارتش 
امریکا نیس��ت. اما نکته ناخوشایند این است که در 
همه این موارد، فرمانده��ان در صدد مخفی کردن 
واقعیت ه��ای روی داده، بوده ان��د. بدین ترتیب، به 
دلیل فق��دان رهبری کارآمد در ای��ن جنبه، تجربه 
نظامی گری برای زنان، بس��یار مشکل و طاقت فرسا 
خواهد بود. لذا آزاررس��انی جنس��ی، ب��ه یکی از 
واقعیت ه��ای زندگ��ی روزانه نظامی��ان زن تبدیل 
ش��ده و نظیر سایر مس��ائل بنیادین، این معضل هم 

همچنان الینحل مانده است.
کلودیا کندی، عالی رتبه ترین افس��ر زن ارتش 
امری��کا و مفس��ر نظامی ش��بکه س��ی ان ان، وی از 

خدمت نظامی بازنشسته شده است. 
زندگ��ی واقع��ی ی��ک زن نظام��ی در هر روز 

چگونه سپری می شود؟
- اگر به گذش��ته بازگردیم، باید خاطرنش��ان 
ک��رد ارتش ایاالت متحده،  اولین س��ازمانی بود که 
در س��ال 1901 میالدی زمینه حض��ور زنان را در 
بخ��ش پرس��تاری فراهم کرد. در س��ال های جنگ 
جهان��ی دوم، س��ازماندهی این گروه های مس��تقل 
از م��ردان ادامه یافت و س��رانجام همزمان با جنگ 
ویتن��ام، زنان در رده های مختل��ف، در میان مردان 
ادغام ش��دند. چرا که به دلیل کمبود نیروی نظامی 
در جبهه ویتنام، فرماندهان دریافته بودند می توانند 
برای پرک��ردن نیازمندی های پرس��نلی خویش، از 
زنان بهره گیرند. اما پس از جنگ اول خلیج فارس 
در س��ال 1991 میالدی، زمینه حضور گس��ترده تر 
زنان در مش��اغل نظامی فراهم ش��د، به طوری که 
هم اینک زنان بخش جدانش��دنی از ماشین جنگی 
کاماًل داوطلبانه ارتش آمریکا هستند. اما هم اینک، 
تنه��ا در بخش های مرب��وط به نی��روی زمینی، ما 
ش��اهد رده های نظام��ی کاماًل زنانه هس��تیم. بدین 
ترتی��ب ما فقط ش��اهد حض��ور فرماندهان زن در 
نی��روی دریای��ی و یا نیروه��ای مخصوص حاضر 
در عراق نیس��تیم. آن��ان در بخش های فرماندهی و 
هدایت هواپیماهای جنگ��ی حضوری فعال دارند. 
ب��ه ع��الوه در بخش های��ی نظیر مهندس��ی رزمی 
 و پش��تیبانی هوای��ی هم ما ش��اهد حض��ور زنان 

هستیم. 
مخالف��ان حض��ور زن��ان در ارت��ش و جنگ، 
هم��واره به این نکته اش��اره می کنند که در س��ایه 
حضور آنان، انس��جام و نظ��م واحدهای نظامی به 
هم خواهد خورد. این دیدگاه که ریش��ه ای حقوقی 
نیز دارد، معتقد است زنان در جامعه باید به عنوان 
غنیمتی که مردان بر سر آن می جنگند و یا موجودی 
ضعی��ف که باید از وی مراقبت کرد و نمی تواند در 

جنگ ها نقش آفرینی کند، شناخته شوند. به عالوه، 
براساس اندیش��ه های نظامی گرایانه، اصوالً زنان به 
ویژه در بخش عملیات ه��ای جنگی مخاطره پذیر، 
قابل اعتنا نیستند. همچنین به دلیل اینکه یک نظامی 
بای��د بیش از ه��ر چیز بر توانایی های��ش اتکا کند، 
وجود زنان از نگاه بس��یاری، تنها به برهم خوردن 
انسجام واحد، خواهد انجامید. فرهنگ نظامی گری 
هم��واره به دنبال گس��ترده تر کردن مدل س��لطه و 
قدرت خود است که در قالب قدرت بدنی خالصه 
می ش��ود و فاکتورهایی نظیر شجاعت، قدرتمندی 
در نبرد، اس��تقامت در زیر آتش گلوله، ابراز عالقه 
نس��بت به گروه و اطاع��ت از فرماندهان نیز در آن 

حائز اهمیت شمرده می شود.
 ب��ه عنوان مث��ال، تجربه حض��ور در جنگ ها، 
یکی از عوامل ارتقای س��ازمانی در اکثر ارتش های 
دنیاس��ت، اما اکثر زنان از این امتیاز محرومند. البته 
بسیاری از زنان هم تنها در پی دنباله روی از مردان 
و حف��ظ وضعی��ت موجود و نه بره��م زدن قواعد 
هس��تند. من معتقدم به دنبال بررس��ی های پرونده 
پایگاه آبردین پروین��گ، تغییراتی در این وضعیت 
پدید آمده اس��ت. چرا که سوءاس��تفاده جنس��ی و 
تجاوز به عنف جرایمی هس��تند ک��ه در هر جایی 
روی می دهن��د، اما مزاحمت جنس��ی در ارتش ها 
یکی از عوامل لغزش افراد بوده اس��ت. از س��وی 
دیگر، س��ردرگمی در مورد چگونگی تعریف این 
آزار ها و س��کوت افراد قربانی این سوءاس��تفاده ها 
در برابر این اقدامات، باعث شده مقامات عالی رتبه 
 و کارفرمای��ان، از ه��ر گون��ه اقدامی ش��انه خالی

 کنند. 
مطمئن��ًا همه زنانی ک��ه وارد واحدهای نظامی 
و پلیس امریکا می ش��وند، خود را تا حدودی برای 
ای��ن اتفاقات آم��اده می کنند، هرچن��د هیچ کس از 
آنه��ا انتظار ندارد که با یک پلیس رمانتیک روبه رو 
ش��ود. از دیگر س��و، بدین دلیل که حفظ انس��جام 
گروه هم��واره هدف مهمی به ش��مار می رود، زن 
افش��ا کننده این سوءاس��تفاده ها، به دو دلیل مورد 
س��رزنش قرار می گی��رد: اول اینکه چ��را خود را 
در چنین ش��رایطی ق��رار داده اس��ت و مورد دوم 
نیز این اس��ت که این مس��أله را ب��ا فقدان حضور 
فرمانده��ان در جهت توقف چنین مس��ائلی پیوند 
می زنند. ب��ه عالوه، اگر زنی به دلیل آزار جنس��ی 
از س��وی یکی از مافوق هایش شکایت نماید، گناه 
سومی نیز مرتکب شده اس��ت: فقدان وابستگی و 
عالقه به حفظ موجودی��ت گروه. به هرحال، فارغ 
از جنبه ه��ای ضداخالقی این سوءاس��تفاده ها، این 
سوءاستفاده ها به دلیل فساد در قدرت پدید می آیند. 
بدون توجه به نتای��ج اقدامات آنها، من معتقدم که 
آنان س��رانجام در خواهن��د یافت که چگونه چنین 

سوءاس��تفاده هایی انس��جام درونی یک سازمان را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. بسیاری معتقدند اگر 
رهبران یک سازمان با آزار های جنسی کنار بیایند، 
از کنار س��ایر رفتارهای نادرست زیردستانشان هم 
که به دلیل دارا بودن قدرت روی می دهد، خواهند 
گذشت. و س��رانجام اینکه، آنان مسأله قدرت های 
غیررس��می را هم نادیده خواهن��د گرفت. به بیان 
دیگر، گس��ترش چنین سوءاستفاده های جنسی  در 
ارت��ش ایاالت متح��ده ما را به ای��ن نتیجه خواهد 
رس��انید که ما با یک گروه مسلح بدون قید و بند و 
نه یک نیروی جنگی ساختار یافته روبه رو هستیم. 
بدین ترتیب، وابستگی های درون گروهی به جای 
وابستگی های سازمانی و آرمانی یک گروه خواهد 
آمد. از نگاه بسیاری از فرماندهان رده باالی نظامی، 
چنین تغیی��ری غیرقابل قبول خواهد بود. به عالوه 
آنان خواهان توقف چنین مس��ائل ش��رم آوری در 
میان نیروهای ارتش امریکا شده اند. بنابراین انجام 
اصالحات فرهنگی به عنوان اولین گزینه فراروی، 
مطرح ش��ده اس��ت، چرا که باید زندگ��ی نظامیان 
زن و مرد در واحدهای نظامی کاماًل مش��ابه باشد. 
 ام��ا هنوز راه درازی تا رس��یدن ب��ه موفقیت باقی

 است.
 زنان نیز باید در نگرش هایشان تغییراتی ایجاد 
کنند. اول اینکه آنان باید ایمان بیاورند که سکوت 
در براب��ر چنی��ن تجاوزاتی، صحی��ح نخواهد بود. 
همین گام اول نیازمند ارائه مش��اوره های گس��ترده 
به آنان خواه��د بود. به عالوه زن��ان باید یکدیگر 
را تش��ویق کنن��د که ب��دون ه��راس از مجازات، 
همه این تجاوزات جنس��ی را به مقامات مس��ئول 
گزارش کنند. مردان نیز در صورت آگاهی از وقوع 
چنی��ن اتفاقاتی باید آن را گزارش کنند و فراموش 
نکنیم که نیروهای نظامی اصوالً براس��اس ساختار 

دستوردهی از باال به پایین بنا نهاده شده اند. 
بنابرای��ن اگ��ر رهبران ارتش امری��کا در صدد 
حضور بیشتر زنان در همه واحدهای نظامی هستند، 
آن��ان بای��د قوانین و مقرراتی جدی��د را برای همه 
سطوح سازمانی خود تدارک ببینند. این فرماندهان 
در جنگ عراق با مس��ائل متع��دد و نوینی روبه رو 
شده اند که آموزش، پشتیبانی، ترابری و جنگ های 
اطالعاتی، در کنار مس��أله حض��ور زنان در عرصه 
جنگ، در این ح��وزه می گنجد. به عالوه آنها باید 
مراکزی را جهت نگهداری از کودکان این سربازان 
زن و مرد فراهم ببینند، چرا که 84 درصد پرس��نل 
ارتش امریکا در عراق ازدواج کرده اند و دو سوم آنان 
نیز فرزند دارند. بنابراین اگر این سوءاس��تفاده های 
جنس��ی از سوی مقامات مافوق صورت گیرد، باید 
 در مورد این مس��أله با دقت بیشتری تصمیم گیری 

کرد. 

اختالالت فشار روانی در بازماندگان حوادث 

و اینک، مــادری لبــاس رزم می پوشــد

علی وشمه
چند روز پیش که با یکی از دوس��تان قرار داش��تم و منتظر کنار خیابان ایستاده بودم متوجه صدای 
موس��یقی شدم که از میان انبوه صداهای موجود در خیابان به گوش می رسید. با کمی جستجو متوجه 
عبور یک خودرو از خیابان ش��دم. راننده جوان خودرو شیش��ه س��مت راننده و کمک راننده را پایین 
کشیده بود و با نگاهی جستجوگر هر از گاهی به این طرف و آن طرف و احتماالً شهروندانی که مشغول 
تماش��ای او بودند نگاه می کرد، تا اینکه از مقابل من گذش��ت. همه اینها تنها چند لحظه طول کش��ید. 
بعداً با خودم فکر کردم چه خوب که این راننده فرمانده زیردریایی نبود چون احتماالً زیردریایی تحت 
فرمانش را آب می گرفت و غرق می ش��د؛ هر چند داخل زیردریایی پنجره ای برای پایین کش��یدن و 

ابراز وجودهایی از این دست وجود ندارد.
چه خوب بود عالیق و س��الیق ش��خصی هر کس بیش��تر برای خودش باقی می ماند و به دیگران 
تحمیل نمی شد. کاش یاد می گرفتیم برای ابراز وجود از راه های منطقی تری استفاده کنیم؛ راه هایی 

که هم به جسممان آسیب کمتری می زد و هم باعث آزار و یا خنده تمسخرآمیز دیگران نمی شد.

اول: وضعیت فوق العاده
ش��ماره تلفن وضعیت فوق العاده در تمام دنیا 112 اس��ت. در ایران نیز اگر شما حتی در یک مکان 
خارج از محدوده ش��بکه موبایل خود قرار داش��ته باش��ید ش��ماره 112 را بگیرید موبایل در هر شبکه 
موجود جستجو می کند تا یک تماس وضعیت فوق العاده برای شما برقرار کند. )پلیس، اورژانس، آتش 
نش��انی یا ...( و جالب اینکه این ش��ماره حتی زمانی که صفحه کلید قفل است نیز کار می کند. امتحان 

کنید. حتی با گوشی بدون سیم کارت نیز می توانید با شماره 112 تماس حاصل کنید. 
دوم: آیا تا به حال کلیدهای خود را در ماشین جا گذاشته اید؟

آیا ماش��ین ش��ما یک دس��تگاه کنترل از راه دور بدون کلید دارد؟ این وسیله می تواند روزی مفید 
باشد. 

یک دلیل خوب برای داش��تن یک موبایل: اگر ش��ما کلیدهای خود را در ماشین جاگذاشته باشید، 
ب��ا موبای��ل یک نفر در منزل از طریق موبایل خودتان تماس بگیرید. تلفن خود را در حدود فاصله یک 
متر از ماش��ین قرار دهید و از فرد مقابل در منزل بخواهید که کلید کنترل درب بازکن ماش��ین را فشار 
دهد و آن را نزدیک موبایل خود قرار دهد قفل ماشین شما باز خواهد شد. با این کار نیاز نیست کسی 
کلیدها را ش��خصًا بیاورد. فاصله هیچ تأثیری ندارد. ش��ما می توانید کیلومترها فاصله داشته باشید اگر 
بتوانید با کس��ی که ریموت کنترل ماشین ش��ما را دارد ارتباط برقرار کنید، می توانید قفل ماشین خود 

را باز کنید. 
یادداشت نویسنده: این مورد کار می کند... ما آن را امتحان کرده ایم و قفل ماشین را از طریق یک 

تلفن موبایل باز کرده ایم!
سوم: چگونه یک موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟

برای چک کردن شماره سریال موبایل خود کلیدهای زیر را به ترتیب فشار دهید: #06#* 
یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می ش��ود. این ش��ماره مختص دستگاه شما است. این 
 ش��ماره را یادداش��ت کنید و در جایی امن نگه دارید. هنگامی که موبایل ش��ما دزدیده می ش��ود. شما 
می توانید به پشتیبان شبکه خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید. سپس آنها قادر خواهند بود 
دستگاه شما را مسدود کنند حتی اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند. تلفن شما کاماًل غیرقابل 
استفاده خواهد شد. شما ممکن است نتوانید موبایل خود را بازپس گیرید، اما حداقل می دانید کسی که 
آن را دزدیده اس��ت دیگر نمی تواند از آن اس��تفاده کند یا آن را بفروشد. اگر هر کسی این کار را بکند 

دیگر دزدیدن موبایل هیچ فایده ای نخواهد داشت.
چهارم: قدرت باطری مخفی شده 

در نظر بگیرید باطری موبایل ش��ما خیلی کم اس��ت. برای فعال کردن، کلیدهای #3370* را فشار 
دهید. موبایل ش��ما با این اندوخته راه اندازی مجدد خواهد شد و موبایل افزایش 50 درصد در باطری 
را نش��ان می دهد. این فضای اندوخته هنگامی که موبایل خود را ش��ارژ می کنید خود به خود ش��ارژ 

خواهد شد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری

راننده زيردريايی!!!

 م��ردي در حض��ور قاض��ي دادگاه مدعي ش��د که همس��رش عاش��ق عروس��ک و
 اس��باب بازي است و او مي خواهد از همسرش جدا ش��ود. به گزارش فارس، مردي با 
مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتي دادخواستي را به قاضي یکي از شعب ارائه کرد. 
این مرد 26 ساله در حضور قاضي شعبه 254 این مجتمع مدعي شد که همسرش بسیار 
بچه اس��ت و عاش��ق عروسک است. هر روز همس��رم از من یک عروسک مي خواهد و 
من دیگر نمي توانم این وضعیت را تحمل کنم. این مرد گفت: همس��رم حتي یک بار هم 
 از من طال و جواهر نخواس��ته و تمام اتاق خواب ما پر از عروس��ک و اسباب بازي شده 

است.
 زن 20 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من عاشق اسباب بازي هستم و به این 
معنا نیست که من بچه هستم. نمي دانم چرا شوهرم مرا به دادگاه کشانده، آیا اسباب بازي 
و عروسک خواستن بد است. مرد در حضور قاضي گفت: من مي خواهم از همسرم جدا 
ش��وم تا به راحتي زندگي کنم و از این بچه دور ش��وم. همس��رم بسیار بچه است و من 
نمي توانم وقتي همس��رم بچه است، بچه دار ش��وم و زندگي خوبي داشته باشم. زن بیان 
کرد: اگر شوهرم بخواهد من نیز با این موضوع کنار مي آیم و از او جدا مي شوم؛ من اصاًل 
بچگانه رفتار نمي کنم فقط عاشق عروسک و اسباب بازي هستم. قاضي رسیدگي کننده به 
این پرونده، با وس��اطت نتوانست جلوي این حکم را بگیرد و به این ترتیب حکم طالق 

به صورت توافقي صادر شد.

رئیس دفاع ش��هری عمان روز ش��نبه اعالم کرد: بر اثر وزش طوفان حاره ای فت تاکنون 
ش��انزده نفر جان باخته و چهار نفر دیگر نیز ناپدید ش��ده اند. به گزارش اسوش��یتدپرس از 
مس��قط، ژنرال مالک المعمری گفت: صادرات نفت از بن��در الفهل عمان که بر اثر وزش این 
طوفان با مش��کل روبرو ش��ده بود، ازسرگرفته شده اس��ت. وی تصریح کرد: چهارده عمانی، 
 یک هندی و یک بنگالدشی بر اثر وزش این طوفان جان خود را از دست داده اند. المعمری 
گفت: فعالیت شبکه های برق و همچنین مخابرات در اکثر مناطقی که بر اثر این طوفان دچار 

آسیب شده بود، ازسر گرفته شده است.

 طــالق عــاقبت زنـي شد
 کـــه عــروسک بازي مي کـــرد

16 کشته بر اثر طوفان حــاره ای 
در عمــان

بر اثر واژگوني یک دستگاه اتوبوس 
در کیلومت��ر 40 محور ش��هرضا � آباده، 
13 نفر مجروح و یک نفر کش��ته ش��د. 
ب��ه گزارش ف��ارس از دهاقان، مس��ئول 
امور پایگاه هاي اورژانس 115 ش��هرضا 
در گفتگ��و ب��ا فارس با اع��الم این خبر 
اظهار داش��ت: در این حادث��ه تعداد 12 
نف��ر تکنس��ین فوریت هاي پزش��کي و 
ش��ش دس��تگاه آمبوالن��س اورژانس به 
محل حادثه اعزام ش��دند. حبیب صادقي 
در ادام��ه با اش��اره به اینکه ی��ک نفر از 
مجروح��ان در صحنه حادثه فوت کرد و 

10 نفر نیز به صورت سرپایي معالجه شدند، افزود: 12 نفر از مجروحان این حادثه به بیمارستان 
امام خمیني آباده و یک نفر به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.

يک دستگاه اتوبوس در محور شهرضاـ  آباده 
واژگون شد
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استاندار اصفهان: 

اجراي پلکاني هدفمند سازي يارانه ها 
قدرت اقتصادي خانوارها را افزايش مي دهد

اس��تاندار اصفهان گفت: با اج��رای پلکانی 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، قدرت اقتصادی و 
معیشت خانوارها طی سالهای اجرای این قانون 

افزایش می یابد. 
ب��ه گزارش ایرنا، علیرض��ا ذاکراصفهانی در 
جم��ع معاونان و مدی��ران اس��تانداری اصفهان 
افزود: اجرای این قانون عالوه بر افزایش قدرت 
خرید مردم، باعث ایجاد تحول جدی در صنایع 

کشور خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: هم اکن��ون 110هزار 
میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می شود 
ک��ه 29 درص��د از تولی��د ناخال��ص داخلی را 
شامل ش��ده اما به خاطر غیرهدفمند بودن نظام 
یارانه ای موجود، 70 درصد یارانه های پرداختی 
دولت نصی��ب 30 درصد دهکهای باالی جامعه 

می شود. 
ان��رژی در  ذاکراصفهان��ی گف��ت: مصرف 
خانوارهای ایرانی و بنگاه های اقتصادی کش��ور 
افزای��ش و در نتیجه به��ره وری اقتصادی ایران 
رون��دی غیرقابل قبول یافته ک��ه این امر اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها را به الزام تبدیل 

کرده است. 

اطل������اع  وی، 
مناس���ب،  رس��انی 
اص��الح الگ�����وی 
مصرف و نظارت بر 
اجرای صحیح قانون 
هدفمند سازی یارانه 
عوامل  مهمتری��ن  را 
طرح  ای��ن  موفقیت 
عنوان ک��رد و افزود: 
اصلی  رک��ن  م��ردم 
قانون  ای��ن  اج��رای 
رسانه ها  و  هس��تند 
رسانی  اطالع  با  باید 
و تبیی��ن اهداف این 
قانون ب��رای جامعه، 

تأثیرات روانی منفی ناش��ی از اج��رای آن را به 
حداقل کاهش دهند. استاندار اصفهان ادامه داد: 
دهک دهم ش��هری اکنون 22 براب��ر دهک اول 
بنزی��ن، 35 برابر گازوئیل، 15 برابر برق و س��ه 
براب��ر گاز مصرف می کند که این آمار ضرورت 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را دوچندان 

کرده است. 

ذاکراصفهان��ی همچنی��ن با تأکید ب��ر تهیه 
بسته های سیاس��ی با برش استانی درخصوص 
ابع��اد مختلف قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ها 
افزود: تمهیدات خوبی ازسوی وزارت بازرگانی 
ب��رای تنظیم بازار و عرضه کاالهای اساس��ی در 
هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دیده 

شده است.

صادرات مصنوعات طال و نقره از گمرکات 
اس��تان اصفهان در 2 ماه گذش��ته از فوالد و آهن 
آالت پیش��ی گرفت. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان ب�ا بیان 
اینکه در این مدت 139 نوع کاال از این گمرکات 
به 48 کش��ور صادر ش��د گف��ت: در این مدت 
مصنوع��ات ط��ال ب���ه ارزش 18 میلیون و 866 
هزار دالر در صدر صادرات این استان قرار گرفت 
و آهن آالت،  فوالد و فرش ماش��ینی در رده های 

بعدی جای گرفتند. فرود عسگری، ارزش 150 
هزار و 542 تن کاالی صادر ش��ده از گمرکات 
اس��تان اصفهان را در این م��دت، 111میلیون و 
203 ه��زار دالر اعالم کرد و اف��زود: این میزان 
صادرات در مق�ایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از نظ��ر وزن و ارزش ب��ه ترتی��ب 24 و 3 دهم 
درصد کاهش یافت. وی با اش��اره به اینکه در 2 
ماهه گذش��ته 37 هزار و 580 تن کاال به ارزش 
49 میلیون و 258 هزار دالر وارد گمرکات استان 

اصفهان شد، گفت: این میزان در مقایسه با مدت 
مش��ابه از نظر وزن 6 درص��د افزایش و از نظر 

ارزش 43 درصد کاهش یافت. 
وی گف��ت: همچنی��ن در ای��ن م�دت 203 
پ�رون��ده کااله��ای قاچ��اق ب��ه ارزش بیش از 
29میلیارد ری�ال نیز تش��کیل ش��د ک���ه از نظر 
ارزش، بیش از 31 درصد در مقایس��ه ب�ا م�دت 
مشابه پ�ارسال افزایش داشت. در استان اصفهان 

هفت دفتر گمرکی فعال است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: 
65 درصد از برق تولی��دی اصفهان در بخش مولد 
مورد استفاده قرار می گیرد. به گزارش فارس به نقل 
از پایگاه اطالع  رسانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
هوشنگ فالحتیان اظهار داشت: در حوزه مدیریت 
ب��رق منطقه ای اصفهان 51 درص��د برق تولیدی در 
حوزه صنعتی و 14 درصد آن در حوزه کشاورزی و 
در مجموع 65 درصد برق تولیدی اصفهان در بخش 
مولد استفاده می ش��ود. وی ادامه داد: برق منطقه ای 
اصفه��ان در مورد تعامل با مش��ترکان رویکردهای 
جدی��دی را پی��ش رو قرار داده اس��ت که از جمله 
آن تشکیل کارگروه تعامل با مشترکان، ایجاد جعبه 
اختصاصی مش��ترکان در سایت ش��رکت و انتشار 

فصلنامه پیک برق مشترکان اصفهان بوده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت فروش برق به صنایع 
برمبنای متوسط هر کیلوولت 170 ریال است و این 
در حالی اس��ت که قیمت تمام شده برق 839 ریال 

بوده و ح��دود 670 ری��ال آن از طریق یارانه تأمین 
می شود که به صنایع تعلق می گیرد. 

وی با اشاره به افزایش ساالنه 10 درصد مصرف 
برق در کشور اضافه کرد: برای احداث یک نیروگاه 
یک هزار مگاواتی حدود یک هزار میلیارد تومان معادل 
یک میلیارد دالر هزینه مورد نیاز است که اگر بتوانیم 
مقداری از بار مصرفی خود را با صرفه جویی و مدیریت 
مصرف کاهش دهیم برای هر یک هزار مگاوات در 
سطح کشور یک هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده 
و به اقتصاد ملی کمک می شود. فالحتیان با اشاره به 
راهکارهای مدیریت مصرف در صنایع گفت: صنایع 
می توانن��د با منتقل کردن مصرف ه��ای باالی خود 
به ساعات غیرپیک )نیمه ش��ب( اعمال برنامه های 
ممیزی انرژی، جایگزینی المپ های کم مصرف به 
کاهش رش��د مصرف و در نهایت کمک به اقتصاد 
ملی مشارکت فعال داشته باشند. وی با اشاره به اینکه 
برق یک کاالی خدماتی و دولتی است نه یک کاالی 
تجاری و خصوصی، تصریح کرد: ما از مدیران برق 

صنایع تقاضا داریم بحث هایی در مورد پیک سایی و 
مدیریت مصرف برق را بی��ش از پیش مورد توجه 
ق��رار دهند و با گوش��زد کردن این مه��م به مدیران 
صنایع در کاهش رش��د بی رویه مصرف برق سهیم 
شوند. مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان ادامه داد: در 
حوزه مدیریت برق منطقه ای اصفهان 51 درصد برق 
تولی��دی در حوزه صنعتی و 14 درصد آن در حوزه 
کش��اورزی مصرف می شود که در مقایسه سهم 34 
درصدی مصرف صنایع در ش��اخص کشوری آن، 
اصفهان در جایگاه بسیار خوبی است و نشان دهنده 
این موضوع است که 65 درصد برق تولیدی اصفهان 
در بخش مولد استفاده می شود. وی افزود: پیش بینی 
می شود در خوشبینانه ترین حالت، تولید برق کشور 
در پیک بار امس��ال به 39 هزار مگاوات برسد و این 
موضوع با پیش بینی مصرف 41 هزار مگاواتی تابستان 
امسال برق باید با اعمال مدیریت مصرف و کاهش 
10 درصد از مصرف در مواقع پیک، از خاموشی های 

احتمالی جلوگیری کنند.

مدیر جهادکشاورزی اردل گفت: در سال زراعی 
جاری 13 هزار و 400 هکتار از اراضی این شهرستان 
به زیر کش��ت گندم و جو رفته اس��ت. به گزارش 
فارس، کریمیان با اعالم این مطلب اظهار داشت: برای 
مبارزه با علف های هرز این مزارع بیش از 3 هزار و 
800 هکتار از مزارع با س��موم توفوردی و گرانستار 
سمپاشی شده است. کریمیان خاطرنشان کرد: بیش 
از 26 هزار تن گندم و جو در س��ال زراعی از مزارع 

شهرستان برداشت خواهد شد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل بر ضرورت 
مبارزه با علف های هرز در مزارع تأکید کرد و گفت: 
با توجه به اینکه علف های هرز به صورت میانگین 
موجب کاه��ش 20 درص��دی از کمیت و کیفیت 
محصوالت گندم و جو می ش��ود، مبارزه با این نوع 
آفت از اهمیت بسیاری برخوردار است. وی یادآور 
شد: عملیات مبارزه با علف های هرز گندم و جو در 

مزارع آلوده شهرس��تان از ابتدای فروردین ماه سال 
جاری آغاز شده بود. کریمیان خاطر نشان کرد: الزم 
است تمام کش��اورزان با انجام سمپاشی و مبازره به 
موقع نس��بت به کنترل علف های هرز مزارع غالت 
اقدام کرده تا مانع کاهش کمی و کیفی محصول خود 
ش��وند. وی تصریح کرد: استفاده از سموم شیمیایی 
مناس��ب، انتخاب نازل های مناسب، تنظیم صحیح 
ارتفاع پاشش و کیفیت مناسب سمپاشی، استفاده از 
بذور بوجاری ش��ده در زمان کشت و عدم استفاده 
بی رویه از س��موم شیمیایی که خود موجب طغیان 
بعضی از علف های هرز می ش��ود، از جمله مواردی 
است که تولیدکنندگان باید برای مبارزه با علف های 

هرز مدنظر داشته باشند. 
کریمیان اضافه کرد: الزم اس��ت کش��اورزان به 
منظور افزایش عملکرد و تولید بیشتر ضمن مشورت 
با کارشناس��ان کش��اورزی و مبارزه ب��ا علف های 

ه��رز، آفات و ام��راض، در اجرای به موقع عملیات 
داشت بهاره اقدام الزم را به عمل آورند. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرس��تان اردل ادامه داد: علف های هرز 
خیلی هوش��مند عمل می کنند، به ط��وری که اگر 
روش های مبارزه ای جدید ب��رای مقابله با آنها پیدا 
شود، این گیاهان در راستای مقابله با آن عمل می کنند 
بنابراین الزم است که برای مدیریت علف های هرز 

تاکتیک های ویژه ای اتخاذ شود. 
وی با بیان اینکه 290 هکتار از اراضی کشاورزی 
برای عودت به عرصه ملی شناسایی شده است، گفت: 
بر اساس بازدید و بررسی های صورت گرفته توسط 
عوامل نظارت این مدیریت از 100 طرح کشاورزی 
و غیر کشاورزی در سطح 605 هکتار از اراضی ملی 
290 هکتار از این س��طح در قالب مازاد تصرفی یا 
طرح فسخ شده برای عودت به عرصه ملی شناسایی 

و اقدامات قانونی انجام گرفت.

نماینده مردم اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در 
مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به هدف گذاری 
برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور از 
رشد جهشی مناسبی برخوردار شد. نوراهلل حیدری 
در گفتگو با فارس عملکرد دولت نهم و دهم را در 
مقایسه با دولت های قبل برای کاهش وابستگی بودجه 
به نفت مثبت و مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
باتوجه به مجموعه تالش دولت در راستای کاهش 
وابستگی به صادرات نفت و جایگزین کردن کاالهای 
صادراتی غیر نفتی بس��تر الزم در راستای استقالل 
صادراتی ایران و کاهش وابستگی دولت به نفت بیش 
از پیش فراهم تر شده است. وی افزود: این در حالی 
ا س��ت که با وجود تمام اقدامات در راستای افزایش 
صادرات غیر نفتی، دولت نتوانسته است به جایگاه 
مورد انتظار و مطلوب بر اساس سند چشم انداز دست 
یابد. حیدری کاهش وابس��تگی به صادرات نفتی را 
بسترساز افزایش حجم سرمایه گذاری دولت دانست 
و افزود: برهمین اساس نیاز است تا دولت وقت در 
راستای اجرای سیاست های مناسب گام های پر شتابی 
بردارد. نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان 

در مجلس ش��ورای اسالمی از صادرات غیرنفتی به 
عنوان برگ برنده دولت ن��ام برد و گفت: صادرات 
غیرنفت��ی در برنامه چهارم توس��عه از اهداف کمی 
که در این برنامه پیش بینی ش��ده بود، پیشی گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هدف گذاری برنامه 
چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی از رشدی جهشی 
برخوردار شد اما در سال گذشته در پی تبعات بحران 
مالی جهانی که از سال پیش از آن آغاز شد، صادرات 
غیرنفتی کش��ور نیز تحت تأثیر قرار گرفت و رشد 
ص��ادرات تا حد زیادی مهار ش��د.به گفته حیدری، 
شاید دلیل این مسأله هم سهم باالی محصوالت پایه 
نفتی از جمله پتروشیمی و میعانات گازی در صادرات 
غیرنفتی است که با کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی و کاهش تقاضا رقم صادرات این محصوالت 
نیز دس��تخوش تغییر شده اس��ت.عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
برهمین اس��اس مسلم است رقم صادرات غیرنفتی 
کشور با توجه به ظرفیت های موجود کشور قابل دفاع 
نیست و اگر بخواهیم به هدف برنامه پنجم توسعه 
که تأکید آن بر قطع وابستگی بودجه به درآمدهای 

نفتی اس��ت، برسیم باید میزان صادرات غیرنفتی 
را به حدی برسانیم که جایگزین درآمدهای نفتی 
کشور شود.وی به مهم ترین راهکارهای فراروی 
دولت در راستای افزایش سطح صادرات غیرنفتی 
در کش��ور اش��اره کرد و افزود: حذف مالیات از 
کاالهای صادراتی، حمایت از صادرات غیر نفتی 
و ارتقای کیفیت کاالهای تولیدی، برنامه ریزی در 
راس��تای تولیدات فنی و مهندسی به منظور رفع 
نیازه��ای تولید داخ��ل و در نهایت صادرات به 
کشورهای منطقه از مهم ترین راهکارهای توسعه 
صادرات غیرنفتی کشور است.حیدری ادامه داد: 
عرضه دس��تاوردهای علمی در زمینه های انرژی 
هس��ته ای، زیس��ت فناوری، ش��اخه های نظامی 
عالوه بر ایجاد اش��تغال داخلی و ارتقای س��طح 
توسعه و پیشرفت کش��ور بسترساز ورود ارز به 
داخ��ل کشوراس��ت.وی با تأکید بر ل��زوم تولید 
محصوالت رقابتی در بازارهای جهانی گفت: بر 
همین اس��اس الزم است تا مدیریت قیمت تمام 
شده و کیفیت کاالی تولیدی بیش از پیش مورد 

توجه قرار بگیرد.

مصنوعات طال و نقره در صدر صادرات اصفهان

مدیر عامل برق منطقه اي اصفهان:
65 درصد برق تولیدي اصفهان در بخش مولد استفاده مي شود

فرماندار فریدونش��هر گفت: پیگیری برای احداث کارخانه پتروش��یمی در این 
شهرس��تان همچنان ادامه دارد. مجتبی خوانس��اری در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
بر اساس اصل 44 قانون اساسی که از طرف مقام معظم رهبری ابالغ شد بخشی از 
کارخانجات و کارگاه ها به بخش خصوصی واگذار شد و در عمل دولت مستقیماً وارد 
سرمایه گذاری نمی شود. وی ادامه داد: احداث کارخانه پتروشیمی فریدونشهر که از 
مصوبات دور نخست سفر ریاست جمهوری و هیأت همراه به اصفهان بوده تصویب 
شده و دولت به عنوان حمایت کننده و نه در نقش سرمایه گذار این طرح را تصویب 
کرده است. فرماندار فریدونشهر اضافه کرد: پیگیری برای جذب سرمایه گذاران برای 
احداث کارخانه پتروشیمی این شهرستان ادامه دارد و طی نشست های متعددی که با 
نماینده فریدونشهر در مجلس شورای اسالمی و مدیر عامل پتروشیمی کشور داشته ایم 
طرح LAB پتروشیمی مطرح و مفصل در مورد این طرح بحث شده است. خوانساری 
با اش��اره به اینکه احداث پتروشیمی در فریدونشهر پروژه سخت و سنگینی است، 
تصریح کرد: مسئوالن شهرستان برای اینکه این طرح عملی شود تمام همت و تالش 
خود را به کار بس��ته اند تا از این طریق تا حدی معضل بیکاری و تعداد بیکاران در 
فریدونش��هر کاهش یافته و شاهد سیر نزولی نرخ بیکاری این شهرستان باشیم. وی 
افزود: رایزنی با مقامات کشور برای احداث کارخانه پتروشیمی فریدونشهر ادامه دارد 
تا از عقب نشینی بخش خصوصی جلوگیری شده و سرمایه گذار این طرح را با ارائه 

تسهیالت و حمایت دولت پشتیبانی کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال وبختیاری گفت: برای اولین 
بار در کش��ور و در قالب طرحی آزمایش��ی، س��امانه روش��نایی و برق چهار 
پاس��گاه حفاظت محیط زیس��ت و دو منطقه حفاظت شده این استان به انرژی 
خورش��یدی مجهز ش��د. داوود ش��یوندی در گفتگو با ایرنا افزود: هرکدام از 
پایگاه ه��ای خورش��یدی تجهیز ش��ده، 8/1 کیلو وات ب��رق جهت مصارف 
روشنایی و فعالیت سیستم سرمایشی و گرمایشی پاسگاه های مورد نظر تولید 
می کن��د. به گفته وی این تعداد پایگاه انرژی خورش��یدی برای نخس��تین بار 
در کش��ور به صورت پایلوت اجرا ش��ده که بالغ بر س��ه میلیارد ریال از محل 
اعتبارات س��فر دوم ریاست جمهوری و منابع استانی برای این امر هزینه شده 
اس��ت. وی ظرفیت توان ذخیره برق هر کدام از پایگاه های انرژی خورشیدی 
را 72 س��اعت کار برآوردکرد. وی تصریح کرد: وجود 923 گونه گیاهی، 294 
گونه جانوری، یک هزار و 500 کیلومتر مسافت رودخانه، 307 هکتار جنگل و 
زیست 35 درصد از پرندگان شناسایی شده کشور، سبب غنای زیست محیطی 

چهار محال و بختیاری شده است.

فرماندار شهرس��تان اردل گفت: اجرای پروژه راه اردل - پل دش��تک متوقف و 
پروژه احداث محور اردل - سه راهی شیخ محمود جایگزین آن می شود. به گزارش 
فارس، فیروز خس��روی اظهار داشت: باتوجه به اینکه تاکنون تعدادی از پروژه های 
س��ال 88 اجرایی نشده اس��ت، برهمین اساس در اختصاص پروژه های ملی و سفر 
ریاست جمهور پروژه ای برای این شهرستان دیده نشده است. وی با بیان اینکه محور 
بهش��ت آباد � دشتک و پل افس��رآباد در همه سال اعتبار زیادی از سهم شهرستان را 
در بر گرفته اس��ت، گفت: این پروژه سبب ش��ده است مابقی پروژه های شهرستان 
اجرایی نش��ود. خسروی افزود: برهمین اساس پیشنهاد شده اعتبارات مورد نیاز در 
راستای تکمیل این پروژه از محل اعتبارات ملی یا از سفر سوم ریاست جمهوری در 
نظر گرفته شود. فرماندار شهرستان اردل حذف پروژه ایجاد محور اردل - پل دشتک 
را از مهم ترین مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: برهمین اساس پیشنهاد شد 
به جای آن، پروژه اردل - س��ه راهی ش��یخ محمود)هوری آباد( اجرایی و همچنین 
اصالح سه راهی اردل - بهشت آباد از همین اعتبار اجرایی شود. وی ادامه داد: روکش 
آسفالت محور کری آبسرده - کری به طول 12 کیلومتر، احداث محور سرچاه سه راهی 
عباس آباد)تختک( به طول هشت کیلومتر، روکش آسفالت چشمه سلیمان - زرد لیمه 
به طول 9 کیلومتر، احداث جاده لشتر - گزستان به طول 17 کیلومتر از دیگر مصوبات 
بود. خسروی از احداث محور کاج بیابان دره به طول چهار کیلومتر با اعتباری افزون 
بر 2 هزار میلیون ریال خبر داد و گفت: روکش آسفالت عباس آباد - قراب - عزیزآباد 
به طول 17 کیلومتر با اعتباری افزون بر 2 هزار و 500 میلیون ریال، بهسازی و آسفالت 
ورودی های بخش میانکوه به طول 12 کیلومتر، بهسازی و آسفالت ورودی های بخش 
مرک��زی با اعتباری افزون بر 2 هزار میلیون ریال از دیگر این مصوبات محس��وب 
می شوند. فرماندار شهرستان اردل ادامه داد: روکش آسفالت مور و تلتاک به طول شش 
کیلومتر با اعتباری افزون بر یک هزار و 200 میلیون ریال، روکش آسفالت ورودی 
روس��تای رفن به طول 3/5 کیلومتر با اعتباری افزون بر 600 میلیون ریال و روکش 
آسفالت ورودی روستای سرپیر دشتک به طول چهار کیلومتر با اعتباری افزون بر 2 

هزار میلیارد ریال از دیگر این مصوبات است.

ب��ه گزارش فارس از ش��هرکرد به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمحال و بختیاری، کار برداش��ت محصول زردآلو، گیالس و 
آلبالو از اراضی باغی این استان آغاز شد. 462 هکتار از اراضی باغی این استان 
زیرکش��ت محصوالت گیالس، زردآلو، آلبالو و گوجه سبز است که پیش بینی 
ش��ده اس��ت بیش از 901 تن این نوع میوه بهاری در استان تولید و روانه بازار 
مصرف شود. عمده محصول میوه تولیدی استان به استان های همجوار همچون 

اصفهان و خوزستان ارسال می شود.

رای��زن دفت��ر 
و  اقتص������ادی 
بازرگانی سف�ارت 
اسپانیا به مشارکت 
کش������ورش در 
قطار سریع  پروژه 
اصفه��ان،  الس��یر 
تمایل  ابراز  تهران 
گزارش  ب��ه  کرد. 
ایرن��ا به نق��ل از 
روابط عمومی راه 
اس��تان  ترابری  و 
ماری��ا  اصفه��ان، 
دول��ورس ل��وردا 
دیدار  در  مانتینیان 

با هوش��نگ عش��ایری مدیرکل راه و ترابری اس��تان اصفهان ضمن آشنایی با 
پروژه قطار سریع السیر اصفهان، تهران در خصوص چگونگی سرمایه گذاری 
در زمینه این پروژه گفت: اس��پانیا بزرگترین شبکه راه آهن جهان را دارد و در 
سال 2020 تمامی راه های این کشور از طریق ریل به هم وصل می شود. وی 
با اشاره به توانایی های اسپانیا در حمل و نقل ریلی، آمادگی کشورش را برای 
همکاری با ایران در این زمینه اعالم کرد. مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان 
نیز در مورد پروژه قطار سریع السیر اصفهان، تهران گفت: این پروژه ملی دارای 
چهار میلیارد یورو اعتبار است که زیرسازی آن در حال حاضر توسط دولت در 
حال انجام است و احداث ریل، سیستم ناوگان، ایمنی و تأسیس ایستگاه های 
آن در قالب س��رمایه گذاری به صورت فاینانس اجرا می شود. عشایری زمان 
پایان زیر س��ازی این پروژه را سال 90 عنوان کرد و گفت: در این طرح چهار 
ایستگاه در مسیر اصفهان، تهران ایجاد می شود. وی در خصوص سرمایه گذاری 
تجهیزات این پروژه گفت: با سه کشور آلمان، اتریش و سوئد در این خصوص 
مذاکره ش��ده و چینی ها نیز پیش��نهادهایی ارائه داده اند که در حال بررسی آن 
هس��تیم. عشایری ادامه داد: اگر اسپانیا عالقه مند به مشارکت در ایجاد سیستم 
تجهیزاتی مدرن در این طرح باش��د از پیشنهاد این کشور استقبال می کنیم. در 
پایان این دیدار مقرر شد تا تیمی از کارشناسی اسپانیایی برای مطالعه و مباحث 
تخصصی در خصوص نحوه مش��ارکت در پروژه قطار س��ریع السیر اصفهان، 

تهران به اصفهان سفر کنند.

مدیر کل امور ش��هری اس��تانداری اصفهان گفت: پروژه های غیرقانونی و راکد 
ش��هرداری ها بررسی می شود. سعید ذاکر اصفهانی در گفتگو با فارس با بیان اینکه 
امسال بازرسی از شهرداری ها به صورت ویژه انجام می شود، اظهار داشت: با بازرسی 
از شهرداری ها و پروژه های آنها، پروژه های راکد و پروژه ای کف بدون ضابطه قانونی 
در حال اجرا باشد بررسی می شود. وی افزود: در طی این بازرسی ها روند پیشرفت 
مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار نیز مورد بررسی قرار می گیرد. مدیر کل امور 
شهری استانداری اصفهان بیان داشت: با بازدید از عملکرد شهرداری ها و روند پیشرفت 
پروژه ها توانمندی و کارآمدی شهرداران و مجموعه شهرداری ها مشخص و طبق آن 
شهرداران رتبه بندی و شهرداران نمونه تشویق می شوند. وی با اشاره به اینکه امکانات 
شهرداری ها در بازدیدهای امس��ال بررسی می شود، گفت: در برنامه ریزی امسال با 
هماهنگی وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری ها اعتباراتی برای شهرداری ها 
در نظر گرفته می شود که این اعتبارات بر اساس بازرسی ها و ظرفیت شهرداری ها به 
نسبت خود توزیع می گردد. وی با بیان اینکه 98 شهرداری در استان اصفهان وجود 
دارد، افزود: بیشترین شهرداری ها در استان اصفهان است و استان اصفهان رتبه اول 
از نظر تعداد ش��هرداری ها را در کل کش��ور دارد. ذاکر گفت: سال گذشته استان از 
نظر وضعیت اعتباری و عملکرد رتبه اول را در کل کشور داشت که امیدواریم این 

موفقیت ادامه پیدا کند.

میزان صادرات فوالد خام توسط واحدهای فوالدسازی کشور در 2 ماهه منتهی 
به پایان اردیبهشت ماه امسال در مجموع به 138 هزار و 776 تن به ارزش 81 میلیون 
و 481 هزار دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش 19 
درص��د افزایش یافت. به گزارش موج به نقل از ایمیدرو، از کل صادرات مذکور، 
55/8 درصد متعلق به شرکت فوالد مبارکه، 35/2 درصد شرکت فوالد خوزستان، 
ذوب آهن پنج درصد و شرکت ملی فوالد چهار درصد بود. میزان تولید فوالد خام 
کش��ور نیز در 2 ماهه نخس��ت امس��ال برابر با یک میلیون و 993 هزار و 377 تن 
بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، شش درصد افزایش نشان داد. همچنین در 
دوره م��ورد گزارش میزان تولید محصوالت فوالدی به یک میلیون و 909 هزار و 
333 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 29 درصد و نسبت به هدف 
برنامه پیش بینی شده یک درصد رشد داشت. از کل تولید فوالد خام تولیدی کشور، 
42 درصد مربوط به شرکت فوالد مبارکه، 27 درصد شرکت فوالد خوزستان، 22 

درصد ذوب آهن اصفهان و 9 درصد متعلق به شرکت ملی فوالد ایران بود.

اولین »همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم« آبان ماه امسال در 
اصفهان برگزار می شود. دبیر این همایش به ایرنا گفت: متخصصان، کارشناسان، 
صاح��ب نظران، مدی��ران و محققان بخش کش��اورزی می توانند دس��تاوردهای 
تحقیقات��ی خود را در قالب مقاله تا 30 مرداد ماه به دبیرخانه این همایش ارس��ال 
کنند. حمیدرضا رحمانی، نهاده ها و تولیدات کشاورزی، استانداردها و قوانین 
ملی و بین المللی تولید محصوالت سالم، مدیریت تولید عرضه محصوالت سالم، 
نظام پایش و ارزیابی تولید محصوالت س��الم، آموزش، اطالع رس��انی و فرهنگ 
س��ازی برای تولید محصوالت س��الم و فناوری های نوین در تولید محصوالت 
سالم را مهمترین محورهای این همایش عنوان کرد. وی گفت: برگزاری نمایشگاه 

محصوالت سالم کشاورزی از بخش های جنبی این همایش است.

مدی��ر آب و فاضالب نایین گفت: جیره بندی و نوبت بندی آب با توجه به 
باالرفت��ن درجه حرارت هوا، افزایش مص��رف وکاهش منابع محلی و به منظور 
توزیع عادالنه آب در این شهرس��تان آغاز شد. »محمد جمشیدیان« در گفتگو با 
ایرنا اظهارداشت: میزان دبی آب ورودی از خط انتقال آب اصفهان بزرگ به نایین 
60 لیتر در ثانیه است اما در شرایط کنونی و با توجه به افزایش مصرف آب، نیاز 
این شهرس��تان به یکصد تا 120 لیتر در ثانیه رس��یده است. وی با اشاره به اینکه 
در این ش��رایط با کمبود آب در نایین مواجه ایم،اظهار داشت: نزوالت جوی در 
س��ال 88 و تا ابتدای سال 89 دراین شهرس��تان کاهش داشته است. جمشیدیان 
ادامه داد: کاهش نزوالت آس��مانی در باال دست منابع آبی محلی شهرستان نایین 
باعث کاهش آب این منابع ش��امل قنوات«دیزیکان«، »شمس آباد« و »قنات شهر« 
ش��ده است. به گفته وی، سال گذشته حدود 35 لیتر بر ثانیه از منابع محلی آب 
اس��تحصال می ش��د اما در زمان حاضر این میزان به پنج لیتر بر ثانیه کاهش یافته 
اس��ت. مدیر آب و فاضالب نایین با بیان اینکه اجرای مرحله دوم آبرس��انی به 
ش��هر نایین با لوله ای به قطر700میلی متر توس��ط شرکت آب منطقه ای اصفهان 
درحال اجراس��ت، گفت: احداث این خط لوله جزو مصوبات س��فر اول رئیس 
جمهوری به اس��تان اس��ت و امیدواریم تا پایان س��ال 89 به بهره برداری برسد. 
جمشیدیان افزود:این پروژه بعنوان یکی از مهمترین پروژه های شهرستان شامل 
26کیلومترلوله فوالدی 700 میلی متری از نایین تا«سیمان سفید بنوید«،30 کیلومتر 
از »ورزن��ه« به نایین، 20 کیلومتر لوله«جی آر پی« حد فاصل ورزنه تا نایین، 16 
کیلومتر لوله فوالدی از«س��یمان س��فید« به طرف ورزنه و اجرای ایستگاه پمپاژ 

جدید شهر نایین به همراه مخزن 10 هزار مترمکعبی است. 

پيگيري احداث کارخانه پتروشيمي 
در فريدونشهر ادامه دارد

تأمين برق پاسگاه هاي حفاظت 
محيط زيست چهارمحال و بختياری

از انرژي خورشيدي 

با متوقف شدن پروژه محور اردل - پل 
دشتک محور اردل - سه راهي شيخ 

محمود اجرا مي شود

برداشت محصول زردآلو و گيالس از 
باغ هاي چهارمحال و بختياري

رايزن دفتر اقتصادي سفارت اسپانيا 
به مشارکت در طرح قطار اصفهان، تهران 

ابراز تمايل کرد

مدیرکل امور شهري استانداري اصفهان:
پروژه هاي غيرقانوني شهرداري ها 

بررسي مي شود

ارزش صادرات فوالد خام کشور
 19 درصد افزايش يافت

همايش ملي کشاورزي پايدار و توليد 
محصول سالم در اصفهان برگزار مي شود

 مدير آب و فاضالب نايين از آغاز 
جيره بندي آب در اين شهرستان خبر داد

کشت گندم و جو در 13 هزار هکتار از اراضي اردل

صادرات غیرنفتي کشور از رشد جهشي مناسبي برخوردار شد



آگهی تأسیس
154/خ شماره: 807/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت فناوری اطالعات پدیده ارتباطات پویا سهامی خاص.
شرکت فوق در تاریخ 1389/02/29 تحت شماره 40544 و شناسه ملی 10260582243 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/02/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

1( انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات.
2( اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت.

3( شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی.
4( سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی.

5( اعط��ای نمایندگی و اخذ نمایندگی از ش��رکتهای داخل��ی و خارجی طبق قوانین 
مربوطه.

6( طراحی، پیاده س��ازی، برنامه نویسی و نگهداری سیس��تم های اتوماسیون اداری، 
صنعتی، حسابداری و مالی.

7( مشاوره در زمینه فن آوری اطالعات.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان، خیابان کاوه، خیابان ادیب، مجتمع سرنبش کوچه 

گلبهار
4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شماره 3219 مورخ 1389/02/21 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای سعید مویدی به سمت رئیس هیأت مدیره.
2-5- خانم نفیسه مویدی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

3-5- آقای حسین فیضی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای سعید مویدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای حامد رهبری به عنوان بازرس اصلی.
2-8- خانم پریسا سلیمانی سولگانی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/4/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
159/خ شماره: 676/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت کنترل بهین آفاق سهامی خاص.
شرکت فوق در تاریخ 1389/02/22 تحت شماره 40444 و شناسه ملی 10260581276 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/02/22 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

مشاور، طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری کلیه پروژه های اتوماسیون صنعتی، تأسیسات 
فش��ار قوی و فشار ضعیف، الکترونیک، کنترل، مخابرات )بجز مواردی که به موجب 
قانون در انحصار ش��رکت مخابرات ایران اس��ت(، قدرت، اخذ و اعطای نمایندگی از 
ش��رکت های دولتی و خصوصی، انجام امور خدماتی، آذین بندی خیابانها و میادین، 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، مش��ارکت و سرمایه گذاری در 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی، واردات و صادرات، خری��د و فروش، تولید و توزیع 
کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ تس��هیالت از بانکهای دولتی و خصوصی جهت 
تحقق اهداف ش��رکت، انجام پروژه های مش��ترک مهندسی عمران و مهندسی برق و 

برق مکانیک...
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:

1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان، خیابان گلزار، خیابان استاد همایی، بن بست 
منوچهری، پالک 99.

4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شماره 27823 مورخ 1389/02/15 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای حامد گودرزی به سمت رئیس هیأت مدیره.
2-5- خانم فاطمه سیاوشی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

3-5- خانم مریم ترکان به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- خانم مریم ترکان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از 
اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای محمدرضا نباتی به عنوان بازرس اصلی.
2-8- خانم نیلوفر قاسمی به عنوان بازرس علی البدل.

3353/9/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
155/خ شماره: 805/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت ارتباط گستر پارتاک سهامی خاص.
شرکت فوق در تاریخ 1389/02/29 تحت شماره 40540 و شناسه ملی 10260582224 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/02/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

طراحی و مشاوره و اجرای پروژه های الکتریکی، انواع سیستمهای حفاظتی- امنیتی و 
شبکه های کامپیوتری- سخت افزار- انجام پروژه های عمرانی، شرکت در مناقصه ها و 
مزایده های دولتی و خصوصی و فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تأس��یس شرکت و شعبه در داخل و خارج از 

کشور، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان، خیابان کاوه، خیابان گلستان، مجتمع کیمیا، طبقه 

4، واحد 15.
4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 403 مورخ 1389/02/19 نزد بانک سپه شعبه سه راه ملک شهر 1770 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای سیروس زارعی به سمت رئیس هیأت مدیره.
2-5- خانم سعید السادات قاضی عسگر به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.

3-5- آقای علیرضا زارعی باطانی به سمت عضو هیأت مدیره.
4-5- آق��ای علیرض��ا زارعی باطانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل 

و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای علیرضا زارع به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای فرزاد لسانی هرندی به عنوان بازرس علی البدل.
3353/5/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

 آگهی تأسیس
156/خ شماره: 780/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت پیشگام رایان طلوع سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ 1389/02/28 تحت شماره 40526 و شناسه ملی 10260582053 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/02/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه 
و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه پروژه های مخابراتی )طراحی، اجرا، نصب 
و راه اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه ش��بکه ها و سیستم های مخابراتی(، اتوماسیون 
صنعتی طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه شبکه ها و سیستم 
های اتوماسیون صنعتی(، الکترونیک صنعتی و کامپیوتر )سخت افزار(، اتوماسیون اداری، 
صنعتی و خدمات حسابداری، اخذ تسهیالت و اعتبارات از بانکهای دولتی و خصوصی 
صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات 
کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری 
در شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی 

)بجز مواردی که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است.(
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سه راه سیمین، خیابان جانبازان، شهرک ولیعصر، 

E.480 خیابان شهید بخشی، پالک
4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شماره 3220 مورخ 1389/02/21 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای اکبر رمضانی چم علیشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم پریسا رمضانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای اکبر رمضانی چم علیشاهی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای اکبر رمضانی چم علیش��اهی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای داود جعفری کوپائی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم منیژه رئیسی به عنوان بازرس علی البدل.
3353/6/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
147/خ در خصوص پرونده کالس��ه 88-1053 ش 17 ح خواهان آقای عیس��ی قلی 
جعفری دادخواس��تی به طرفیت پروین شیرچیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 89/4/27 ساعت 3:45 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 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. 3313/ م الف
مدیر دفتر 17 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
148/خ در خصوص پرونده کالس��ه 88-1679 خواهان اکبر برخورداری دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه خس��ارت ناش��ی از جرم اثبات ش��ده ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 
8809970353001339 به طرفیت پژمان میرکریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 89/4/26 س��اعت 11/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
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.
3345/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تغییرات
153/خ شماره: 244/ ت 103/ 89

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروسازان زاگرس سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 
40505 و شناسه ملی 10260581905

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/02/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردید:

انجام کلیه امور طراحی- مشاوره- نظارت و پیمانکاری ارگانهای دولتی و خصوصی- 
خدماتی- تولیدی و صنعتی از جمله شبکه های انتقال و دکل های مخابراتی و قدرتی 
برق- پست های قدرتی- خط گرم 20 کیلو ولت- سوئیچ های مخابراتی بجز مواردی 
که در انحصار شرکت مخابرات ایران می باشد و اتوماسیون های صنعتی و ابزار دقیق و 
اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و مؤسسات صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- اخذ 
و اعطای شعب و نمایندگی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت 
در کلیه مناقص��ات و مزایدات دولتی و خصوصی- انجام فعالیتهای بازرگانی از قبیل 
خری��د و فروش- تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی به نحوی که با موضوع 

شرکت در ارتباط می باشد.
در تاریخ 1389/02/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 

و امضاء قرار گرفت.
3353/3/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

آگهی تأسیس
164/خ شماره: 863/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت نیکان عمران پرشین سهامی خاص.
شرکت فوق در تاریخ 1389/03/01 تحت شماره 40579 و شناسه ملی 10260582661 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/01 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

طراحی، محاس��به و اجرای پروژه های تأسیساتی، فنی و شهری و اجرای پروژه های 
ساختمانی، ابنیه، زیرسازی، راه سازی، محوطه سازی، روسازی و نقشه برداری و پروژه 
های آب و فاضالب و لوله گذاری و عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و ادارات و اشخاص 
و مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی و مشارکت در مناقصات 
و مزایده ها و اخذ تسهیالت بانکی و خدمات بازرگانی و صادرات و واردات کاالهای 

مجاز بازرگانی و به طور کلی هر نوع اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه پیروزی- 

مجتمع تجاری الماس- واحد 7.
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط مؤسسین طی 
گواهی بانکی شماره 273 مورخ 1389/02/28 نزد بانک ملی شعبه خیابان سعادت آباد 

اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای سید هدایت اله خدائیان زواره به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم فاطمه خدائیان زواره به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای سیدمحمد خدائیان زواره به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای س��ید محمد خدائیان زواره به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم مریم احمدی طباء زواره به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای ابراهیم عطائی عطاآبادی به عنوان بازرس علی البدل.
3353/14/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ایتالیای��ی اقتص��اددان  ی��ک   1906 س��ال   در 
به نام ویلفردو پارتو در حین تحقیقات راجع به ثروت 
در ایتالیا متوجه ش��د که 80 درصد ثروت کش��ور در 
دست 20 درصد افراد کشور است. او 20 درصد بانفوذ 
و ثروتمن��د را اقلیت مه��م و بقیه 80 درصد جمعیت 
جامعه را اکثریت کم اهمیت نامید. بسیاری از محققان 

 ای��ن پدیده را در امور تخصصی خود مورد بررس��ی 
قرار دادند و به نتایج مش��ابه جالبی رس��یدند. پیشتاز 
مدیری��ت کیفیت دکت��ر ژوزف جوران که در س��ال 
1940 در امریکا می زیست یک اصل جهان شمول را 
شناسایی کرد و آن را به پارتو نسبت داد. او این اصل 

را اصل پارتو یا قانون 20/80 نامید.
قان��ون مذکور یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در 
زمینه مدیریت و زندگی اس��ت. به مثال های زیر توجه 

کنید:
- 80 درصد س��ود ش��ما مربوط ب��ه 20 درصد از 

محصوالت یا خدمات شما است.

 - 80 درص��د بیماران دچ��ار 20 درصد بیماری ها 
می شوند.

- 80 درصد انبار ش��ما از 20 درصد لوازم ش��ما پر 
شده است.

- 80 درصد تصادفات مربوط به 20 درصد جرایم 
رانندگی است.

- 80 درصد ش��اخص س��هام مربوط به 20 درصد 
شرکت ها است.

- 80 درصد مشکالت پرسنلی سازمان شما مربوط 
به 20 درصد کارکنان است.

جمله طالیی

- 80 درص��د موفقیت مربوط به 20 درصد فعالیت 
شماست. شما اغلب افرادی را می بینید که در تمام مدت 
کار می کنند اما ظاهراً کار زیادی انجام نمی دهند،  اما انجام 

یک یا دو کار اصلی را به بعد موکول می کنند.
- قاعده کلی 20/80 می تواند به عنوان یک یادآوری 
 روزانه در خدمت ش��ما باش��د و به ما یادآور ش��ود که 
80 درصد زمان و انرژی خود را بر 20 درصد آنچه واقعًا 

مهم است متمرکز کنیم.
بدین منظور قبل از شروع هر کاری از خود بپرسید: 

آیا این کار در زمره بیست درصد مهم است یا هشتاد 
درصد کم اهمیت؟

قانون هشتاد- بيست 
چيست؟

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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پرسش

مؤسس��ات غیرتجاری مؤسس��اتی هس��تند که 
فعالی��ت تجاری انجام نمی دهن��د. برطبق ماده یک 
آئی��ن نامه اصالحی ثبت تش��کیالت و مؤسس��ات 
غیرتج��اری مقصود کلیه تش��کیالت و مؤسس��ات 
اس��ت که برای مقاص��د غیرتج��اری از قبیل امور 
 علم��ی و ادبی یا ام��ور خیریه و امثال آن تش��کیل 
می ش��ود اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان 
قص��د انتفاع داش��ته و یا نداش��ته باش��ند. مدارک 
مورد نیاز دو نس��خه تقاضانامه همراه با دو نس��خه 
اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسان، 
کپی مصدق شناسنامه مؤسس��ان، تقاضانامه حاوی 
مش��خصات نام، موض��وع، تابعیت، مرکز، اس��امی 
مؤسس��ان، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیران اشخاصی 
که در مؤسس��ه حق امضاء دارند، دارائی مؤسس��ه، 
آدرس ش��عبه، نام مدیر یا مدیران ش��عبه اس��ت که 
توسط مؤسسان امضاء می شود. در نسخه اساسنامه 
که تمام صفحات آن توسط تمام مؤسسان امضاء می 
گردد و در صورت جلس��ه مجمع عمومی مؤسسان 
مدی��ران و صاحب��ان امضاء مجاز تعیین می ش��ود. 
مؤسس��اتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 
آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر 
تجاری شود )ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود 
از تش��کیل آن جلب منافع و تقس��یم آن بین اعضاء 
خود نباشد( بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید 
از ش��هربانی مجوز دریافت کنند. کارشناس تأسیس 
همزمان محتویات و مدارک ش��رکت را با توجه به 
ن��وع آن چک م��ی کند عالوه بر آنک��ه منع قانونی 
نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را 

نیز در داخل سیستم چک کند.
مراحل اداری:

متقاض��ی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از 
انواع شرکت را گرفت، به حسابداری اداره مراجعه 
می کند و مدارک ش��رکت موردنظر را خریداری و 
به ترتیبی که در باال اش��اره ش��د، کام��ل می کند و 
تم��ام مدارک را در داخل یک پوش��ه پانچ می کند. 
متقاض��ی دوباره به حس��ابداری مراجعه می کند و 
فی��ش تعیین ن��ام را دریافت و به ش��عبه بانک ملی 

اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه 
و فیش تعیین نام را پرداخت می کند. مؤسس��ات و 
ش��رکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام هس��تند. 
متقاضی، نامهای درخواس��تی خود را بر روی برگه 
ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس، بررسی 
کنن��ده پرونده تحویل می دهد. کارش��ناس پرونده 
 را از نظ��ر محتوی��ات و کامل ب��ودن مدارک چک 
می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار 
می گیرد. کاربران کامپیوت��ر تمام محتویات پرونده 
شامل مشخصات اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه 
و صورت جلس��ات را وارد سیستم می کنند بعد از 
آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی 
کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات 
 پرون��ده در قس��مت های مختل��ف اداری از طریق 
وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است. متقاضی 
هم��راه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند 
و کارش��ناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر 
نام های درخواس��تی متقاضی را جس��تجو می کند. 
ب��ه ترتیب اولویت یکی از ن��ام ها را برای او تعیین 
می کند در این قس��مت کارشناس پرونده مشخص 
می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای 

کارشناس تأسیس ارسال می شود و همزمان متقاضی 
 نیز با اص��ل پرونده به کارش��ناس مربوطه مراجعه 
می کند. کارش��ناس تأس��یس همزمان محتویات و 
مدارک ش��رکت را با توجه به نوع آن چک می کند، 
عالوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است 
تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک 
کن��د که مبادا در فعالیت ش��رکت و محتویات غلط 
امالیی داشته باشد ریاس��ت، اعضاء، میزان سرمایه 
و س��هام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت نداشته 
باشد. مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 
2 آئین نامه اصالحی ثبت تش��کیالت و مؤسسات 
غیرتجاری ش��ود )م��اده 2 بند الف مؤسس��اتی که 
مقصود از تش��کیل آن جلب منافع و تقس��یم آن در 
بین اعضاء خود نباش��د( برطب��ق بند ه ماده 6 همان 
آئی��ن نامه باید از ش��هربانی مج��وز دریافت کنند. 
اگر ایرادات در محتویات داخل سیس��تم مش��اهده 
 شود کارش��ناس ایرادی می زند و متقاضی مراجعه 
می کن��د که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره 
برای کارشناس��ی ارس��ال کند در این قسمت است 
که اگر نوع ش��رکت، س��هامی خاص باشد متقاضی 
برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی 

عام باش��د کارش��ناس اجازه پذیره نویسی را صادر 
می کند. همچنین اگر موض��وع فعالیت نیز احتیاج 
به مجوز داش��ته باش��د توسط کارش��ناس استعالم 
صادر می ش��ود. در غیر این صورت مراحل اداری 
انجام می گیرد. مراح��ل اداری موارد فوق منوط به 
تهیه مدارک و طی ش��دن مراحل خود است. هرگاه 
کارشناس��ی منع قانونی در پرونده را مشاهده نکرد 
آگهی تأس��یس را از طریق سیس��تم صادر می کند.
قبل از مکانیزه ش��دن واحد تأسیس آگهی، تأسیس 
 بررس��ی اوراق خ��اص توس��ط کارش��ناس تهی��ه 
م��ی گردید. و آن را تأیید م��ی کند و متقاضی را به 
اتاق رئیس اداره ب��رای گرفتن امضاء راهنمایی می 
کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر 
برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس 
محتویات پرونده از طریق سیس��تم برای کارشناسی 
عودت داده می ش��ود. کارشناس یک نسخه از تمام 
مدارک ثبتی را مهر نس��خه اداره می زند، حق ثبت 
شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین 
می کند. از طریق سیس��تم صحت مدارک ارسالی را 
تأیید به حسابداری ارس��ال می کند در حسابداری 
ح��ق ثبت، حق ال��درج آگهی ش��رکت در روزنامه 
کثیراالنتشار اخذ می ش��ود. برای محتویات پرونده 
به قس��مت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که 
مه��ر اداره دارد در داخل پرونده جداگانه ای همراه 
با آگهی تأس��یس قرار دهد و به مس��ئول ثبت دفاتر 
تحویل می دهد در این قس��مت است که به شرکت 
ش��ماره ثبت داده می شود. مشخصات و محتویات 
در دفاتر مخصوص ثبت می ش��ود ذیل دفتر توسط 
فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و 
آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می 
شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای 
درج در روزنامه رس��می داده می شود و از هر یک 
از مدارک یک نس��خه به متقاضی داده می شود مهر 
اداره برای آن زده می ش��ود و به این ترتیب شرکت 

به ثبت می رسد.
ندا پاکنهاد
وکیل پایه یک دادگستری

چگــونگــی تأسيس يک مــؤسسه
واژه سانسکریت آیو به معنی زندگی و ودا به معنی 
دانش است. به عبارت دیگر، آیوردا دانش یا علم زندگی 
است. آیورودا بر قوانین و اصول پایه ای که بر زندگی 
در کل هس��تی حکم فرما هستند، تأکید دارد. در عین 
توجه به ریشه، تکوین و درمان بیماری، آیورودا به آنچه 
برای زندگی مفید یا مضر است و آنچه به خوشبختی و 

بدبختی می انجامد نیز می پردازد.
ــته های  ــا وداها »نوش ــورودا ب ــاط آی ارتب

مذهبی باستانی هند«  چیست؟
متن��ی که به آتاروا- ودا ش��هرت دارد، به توضیح 
پایه های نظری آیورودا و استفاده کاربردی و روش به 
کار بردن آنها می پردازد. این متن حاوی توصیف ها و 
توضیحاتی درباره بعضی از بیماری ها و نیز نحوه معالجه 
زخم ها و جراحت ها و همچنین بحثی درباره بیماری 
های همه گیر و نحوه تحت نظر داشتن آن هاست. ریگ 
ودا، یاجورودا و سامادوا نیز حاوی مطالبی مرتبط با طب 

آیورودایی هستند.
آیورودا بر چه پایه های فلسفی بنا شده است؟

براساس جهان بینی هندو بشریت چکیده ای از گیتی 
است. در هر فرد به اندازه تمامی جهان پیرامون او تنوع 
وجود دارد. تصور خود در تمامی هستی و تمامی هستی 
در خود، باالترین هدف تکامل انسانی تلقی می شود. به 
این ترتیب مکتب های فلسفی که آیورودا در آنها ریشه 
دارد، بر این باورند که بشریت و مجموعه هستی از یک 

مبدأ برخاسته و از عناصر یکسانی تشکیل شده اند.
ــتند و جسم چگونه از آنها  این عناصر چه هس

تشکیل شده است؟
آنها پنج عنصر اصلی هستند: خاک، آب، آتش، هوا 
و اثیر. آنها به پنجامهابوتا شهرت دارند. دانش از طریق 
حواس ش��نوایی، بس��اوایی، بینایی، چشایی و بویایی 

دریافت می شود.
ــت و چگونه عمل  ساختار جسم چگونه اس

می کند؟
 واحدهای پایه س��اختمانی جس��م داتوها نامیده 
می شوند )داتو به معنی نگهداشتن است(. آنها توسط 
غذای هضم شده تغذیه می شوند. در جسم انسان هفت 
داتو وجود دارد؛ مایعات جسم، بافت های خون، بافت 
های عضالنی، بافت های چربی، بافت های استخوانی، 

بافت های عصبی، مغز و بافت های مولد.
مسأله تعادل در آیورودا بسیار مهم است تعادل 

چگونه عمل می کند؟
در آیورودا پیشگیری و عالج همه بیماریها براساس 
سه دوشا است: واتا، پیتا و کاپا. این سه، جلوه های زیستی 
پنج عنصر اصلی هستند که جسم انسان از آنها تشکیل 
شده است و در یک انسان سالم این سه عنصر همواره 
در تعادل هستند. در چنین وضعیتی، سه دوشا نظارت و 
اجرای همه عمل های سازمانی جسم را به عهده دارند. 
 زمانی که تعادل بین آنها ب��ه هم بخورد، بیماری آغاز 
می ش��ود و تکوین می یابد. دوشاها در سراسر جسم 

پخش هستند، اما در حالت عادی یا سالمت جسم، واتا، 
پیتا و کاپا به ترتیب در قسمت های زیر، وسط و باالی 
جسم قرار دارند. آنها ساختمان جسم را همانند ستون 
نگاه می دارند، چنان که آنها را ترای استونا یا سه ستون 
می نامند. کاپا در کودکی اهمیت اساس��ی دارد، پیتا در 
جوانی و واتا در پیری. روز نیز به سه بخش تقسیم می 
شود؛ روز، شب و زمان هضم غذا. کاپا در قسمت اول 
روز تأثیر بیشتری دارد، پیتا در قسمت میانی و واتا در 
قسمت آخر. ساختار انسانی، هم از نظر جسمی و هم از 
لحاظ ذهنی، در هنگام انعقاد نطفه در اثر ترتیب و ترکیب 
 س��ه دوش��ا که خود را در سلول های جنسی متجلی 
می سازد، تعیین می شود. این ساختار پایه برای هر فرد 
در تمامی عمرش ثابت می ماند. در سانسکریت به این 
ساختار پراکروتی به معنی ساختار طبیعی یا شکل اصلی 

گفته می شود و جلوه های پنج عنصر اصلی هستند.
ــده  ــیم بندی ش ــرد آیورودا چگونه تقس کارب

است؟
آیورودا ش��اخه هایی دارد که هر یک با موارد زیر 

ارتباط دارد:
- بیماری های جسمی ناشی از اختالل عملکردی 

یا مجموعه ای جسم
- تمامی اعضای جسم که باالی شانه ها قرار دارند

- کسالت های جسمی ناشی از مواد خارجی، مانند 
تیغ، علف، سنگ و ناخن

- بیماری هایی که ناشی از نیش مار، عنکبوت و 
دیگر سم های ناشی از منابع حیوانی یا گیاهی است.

- کسالت های ذهنی و بیماری های عفونی ناشی از 
موجودات ناشناخته یا نامرئی یا میکروب ها. این شاخه 
هم چنین به قربانی ها و مراس��م الزم برای دفع ارواح 

پلید می پردازد.
- بیماری های کودکان، روش های تطهیر شیر مادر 

و بیماری های ناشی از اجرام فلکی.
- بهبود بخشیدن به کیفیت بافت های جسم و در 
نتیجه باال بردن مقاومت، باال بردن قدرت جس��می و 
فکری، به تأخیر انداختن فرایند پیری و حفظ تندرستی 

و جوانی جسم.
ــه غربی را چگونه  ارتباط بین آیورودا و اندیش

توصیف می کنید؟
پزشکی جدید و اندیشه غرب فردیت را دسته بندی 
کرده و آن را تعمیم داده است. بر پایه برداشت غرب از 
سالمت و عادی بودن، آنچه در اکثریت افراد مشترک 
است، معیار س��المت در نظر گرفته می شود. آیورودا 
بر این باور اس��ت که حالت عادی هر شخص باید به 
صورت جداگانه ارزیابی شود، چون هر انسان عملکرد 
و ح��االت روحی مخصوص به خود را بیان می کند. 
در شرق راه حل درک؛ تنها پذیرش، مشاهده و تجربه 
است. در مقابل در غرب، اعتقاد بر پرسیدن، تحلیل و 
نتیجه گیری منطقی اس��ت. اندیشه غرب به قضاوت 

بیرونی اعتقاد دارد و اندیشه شرق به قضاوت درونی.

آيورودا  چيست؟
اشاره
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آسمان آبیقربانی تجاوز کشورهای ثروتمندزمین من
توليد محصوالت ارگانيک آلودگي خاك را کاهش مي دهد

دولت نمي تواند تمام مناطق را تحت پوشش قرار دهد

رياضي: تا 30 سال آينده يک قالده يوزهم نداريم

شکار شش رأس ميش و آهو 
به دست شکارچيان غيرمجاز

اعتراض نمادين به توليد زباله

کهرم: احتمال بقاي يوز کمتر از 7 درصد است

ابتالی اس��کیموهای س��اکن در 
کانادا به انواع سرطان ها، سقط جنین، 
تولد ن��وزادان نارس و ناقص الخلقه 
را بای��د به عنوان زنگ خطری برای 
دنیای متمدن امروز به حساب آورد. 
با توجه به فقدان قوانین ش��فاف در 
زمینه حاکمیت مناطق قطب شمال، 
کشورهای مختلف با ساخت 1500 
اکتش��افی،  علمی،  صنعت��ی،  پایگاه 
هسته ای و ش��یمیایی، محیط زیست 
گیاهی، جانوری و انس��انی بکر این 
منطقه را به انواع مواد آالینده س��می 
و شیمیایی خطرناک آلوده کرده اند. 
نویس��نده با اش��اره به بخشی از این 
اقدامات غیرمسئوالنه و تجاوزگرانه 
دولتم��ردان  س��وی  از  وی��ژه  ب��ه 
امریکای��ی، خواس��تار تعطیلی همه 
ای��ن مراک��ز آالین��ده و خطرناک و 
تالش جهانیان برای ایجاد سرزمینی 
پاک و زیبا برای س��اکنان بومی این 
منطقه اس��ت. اگر از سواحل غربی 
آالس��کا یکصد مایل به سمت شرق 
حرک��ت کنی��د، در 40 مایلی پایگاه 
»چوکچی پنینسوالی روسیه«، جزیره 
»اس.تی.لورنس« قرار دارد که به دلیل 
همواری و وزش بادها و توفان های 
مخرب،  از آب های خروش��ان و در 
عین حال باروری برخوردار اس��ت. 
تله آتشفش��انی این جزیره »آتوک« 
نامیده می شود که 2207 پا از سطح 
دریا ارتفاع دارد. دس��ته های بزرگ 
پرندگان مهاجر نیز همه ساله در این 
مناطق س��احلی آش��یانه می سازند. 
ماهی های آزاد، پس��تانداران دریایی 
و س��ایر پرن��دگان دریای��ی هم در 
مناطق ساحلی این جزیره به راحتی 
قاب��ل مش��اهده اند. اگرچ��ه ممکن 
اس��ت بس��یاری از امریکایی ها این 
جزی��ره را منطقه ای فراموش ش��ده 
تصور کنند، اما از 2000 سال پیش، 
اس��کیموهای یوپیک منطقه سیبری 
در این جزیره اقامت داش��ته اند. در 
اوایل ق��رن هجدهم میالدی، حدود 
4000 اس��کیموی بوم��ی در ای��ن 
جزیره زندگی می کردند. اما امروزه 
تنها 1400 نفر در آنجا باقی مانده اند 
ک��ه در دو روس��تا به گ��ذران عمر 
مشغولند.  در س��ال 1952 میالدی، 
س��اکنان بوم��ی ب��ا همس��ایه های 
جدیدی روبه رو ش��دند. ب��ه دنبال 
جنگ سرد ایاالت متحده علیه اتحاد 
جماهی��ر ش��وروی، ارت��ش امریکا 
پایگاهی نظامی را در »گامبل« ایجاد 
ک��رد ک��ه در آن یک پای��گاه هوایی 
و ی��ک س��ایت راداری نی��ز وجود 
داش��ت. این منطق��ه از دیرباز محل 

صید پس��تانداران دریایی و ماهی ها 
و کاشت گیاهان مختلف بوده است. 
تنها یک دهه بعد، آلوا پزش��ک مقیم 
در جزیره، دریافت که س��اکنان این 
منطقه به صورتی غیرعادی به انواع 
سرطان ها، س��قط جنین و همچنین 
به دنیا آوردن ن��وزادان ناقص مبتال 
می شوند. از سوی دیگر، فرماندهان 
این پایگاه نیز به صورتی ناآگاهانه و 
یا تعمدی، به ای��ن نکته توجه نمی 
کردند که پسماندهای سمی ناشی از 
اقداماتشان، س��المت ساکنان محلی 
را ب��ه مخاط��ره خواه��د انداخت. 
هنگامی که در اوایل دهه 70 میالدی 
این پایگاه تعطیل ش��د، اسکیموها با 
یک منطقه آل��وده روبه رو بودند که 
در آن میلیون ه��ا لیت��ر س��وخت و 
مقادی��ر انبوهی از پل��ی کلرایدهای 
دوفنیل، آزبست، حالل ها و فلزات 
س��نگین به حال خود رها شده بود. 
ب��رای دو دهه، خانم آلوا تالش کرد 
که مسئوالن نیروی هوایی امریکا را 
ترغیب نماید تا نس��بت به پاکسازی 
این م��واد خطرناک اق��دام کنند؛ اما 
به هی��چ نتیج��ه ای نرس��ید. بعدها 
یکی از فعاالن صلح س��بز در کانادا 
تالش کرد که با افشای آسیب های 
ب��ه وجود آمده، به ی��اری خانم آلوا 
امریکایی ها  اکث��ر  ام��روزه  ب��رود. 
از آالس��کا ب��ه عن��وان ی��ک منطقه 
بک��ر و دس��ت نخ��ورده طبیعی یاد 
می کنند، اما واقعی��ت چیز دیگری 
اس��ت. در سراس��ر ای��ن منطقه، به 
دلی��ل فعالیت های مختلف صنعتی، 
نظامی، اکتشاف نفت، آزمایش های 
هس��ته ای و غیره، ما ش��اهد وجود 
مواد س��می مختل��ف در آب، خاک 
و هوای آن هس��تیم. در نقش��ه های 
پای��گاه   2000 از  بی��ش  آالس��کا، 
مختلف وجود دارد. رهاسازی انواع 
زباله های رادیواکتیو، پلی کلرایدها، 
پس��ماندهای نفتی، آزبست، فلزات 
س��ایر  و  علف کش ه��ا  س��نگین، 

مواد آالینده سمی و خطرناک، نتیجه 
حضور کش��ورهای ثروتمند در این 
منطقه است. یک بررسی انجام شده 
علمی حاکی از آن اس��ت که س��هم 
اعظ��م آلودگی ها، ب��ه فعالیت های 
صنعتی نظیر اکتش��اف طال، نفت و 
اس��تخراج معادن مربوط می ش��ود. 
این ش��رکت های بزرگ، عالوه بر 
ت��اراج ثروت های طبیعی آالس��کا، 
بسیاری از پسماندهای خود را برای 
دفن کردن ب��ه این ناحیه می آورند. 
ش��اید نکت��ه بهت آورتر این اس��ت 
ک��ه خود دولت کان��ادا هم به جمع 
پیوس��ته  کش��ورهای صنعتی  ای��ن 
اس��ت: ایجاد 650 پای��گاه مختلف 
نگه��داری  مرک��ز   15 ش��امل 
مرک��ز   9 هس��ته ای،  پس��ماندهای 
جمع آوری تسلیحات شیمیایی کنار 
گذاش��ته ش��ده از جمع سالح های 
سازمانی ارتش، به همراه ساخت 6 
پایگاه صنعتی بزرگ، بخشی از این 
اقدامات مخرب به ش��مار می رود. 
البته ب��ه این فعالیت های فاجعه آمیز 
ان��واع س��الح های  آزم��ون  بای��د 
هسته ای، ش��یمیایی و بیولوژیکی را 
هم بیافزاییم، ه��ر چند هنوز هم در 
این ناحیه و بسیاری دیگر از مناطق 
دنیا، آث��ار مخرب جنگ دوم جهانی 
برطرف نشده اس��ت. آقای میگر با 
اشاره به آلودگی های فراوان موجود 
در آب، غذا، هوا، خاک و بدن های 
ساکنان آالسکا می گوید: »کشورهای 
صنعتی از ضعف حاکمیت و فقدان 
قوانی��ن بازدارنده در جهت اقدامات 
خود به��ره می گیرند و حتی حاضر 
به پذیرش مس��ئولیت آس��یب های 
به وج��ود آمده نیز نیس��تند. امروزه 
س��رطان اصلی تری��ن عام��ل مرگ 
اس��کیموها و سایر بومیان آالسکا به 
شمار می رود، ولی هنوز هم رهبران 
کش��ورهای ثروتمن��د، چش��م ها و 
گوش های خود را به روی حقیقت 
بس��ته اند.« خانم آنی اسکیموی 74 

ساله ای که به سرطان کبد مبتال شده 
و ب��رای گذران��دن آخرین روزهای 
عمرش تصمیم گرفت به س��رزمین 
مادری اش بازگردد، برای من چنین 
گفت: »س��رزمین زیبا و محبوب ما 
اس��کیموها، در ح��ال ویرانی کامل 
اس��ت. اگر رهبران دنیا دش��منان ما 
نیس��تند، بای��د پیش از م��رگ بقیه 
اس��کیموها به دلیل ابتال به سرطان، 
پس��ماندهای به جای گذاشته خود 
را جم��ع آوری کنن��د.« 2 م��اه بعد، 
او ج��ان خ��ود را از دس��ت داد. اما 
پی��ش از مرگ��ش از دکت��ر منطق��ه 
خواس��ت که ب��رای افزای��ش توجه 
جهانی��ان به این موضوع، دس��ت از 
تالش برندارد. خان��م دکتر آلوا نیز 
در یک فیلم مس��تند در م��ورد این 
ناحیه، برای مخاطب��ان خود با تمام 
وجود چنین فری��اد می زند: »من تا 
ذوب ش��دن کامل، همچن��ان برای 
آرم��ان های��م خواهم جنگی��د.« هر 
چند پس از نمایش عمومی این اثر، 
دولت کانادا، س��ازندگان این فیلم را 
ب��ه دروغ گویی و افت��را متهم کرد. 
دولتمردان کانادایی در برابر انتش��ار 
نتایج نمونه گیری خون از اسکیموها 
خان��واده  حج��م  داد،  نش��ان  ک��ه 
پلی کالیدها در ب��دن آنها 10 برابر 
س��اکنان ایاالت متحده اس��ت، چه 
پاسخی دارند؟ از سوی دیگر، آقای 
الرس��ن، هماهنگ کنن��ده مؤسس��ه 
»عدال��ت ب��رای محی��ط زیس��ت« 
می گوی��د: »ما باید ای��االت متحده 
را در براب��ر ای��ن بح��ران مجبور به 
پاس��خگویی نماییم. در آالس��کای 
ام��روز، 299 قبیل��ه مختلف وجود 
دارن��د ک��ه همگ��ی آنان ب��ه خاطر 
اقدامات غیرمسئوالنه و تجاوزگرانه 
آمریکایی ه��ا با بیم��اری و فالکت 
روب��ه رو ش��ده اند.« همچنین آقای 
الرسن یادآوری می کند که به دلیل 
رواج گس��ترده انواع سرطان ها در 
آالس��کا، اس��کیموها نمی دانند که 
ماهی ها و یا گوزن های شکار شده 
و یا بدن های خودشان، به مواد سمی 
و مرگبار آلوده شده است. آنان کاماًل 
س��ردرگم و نگران هس��تند و چشم 
انتظار اقدامات ما هستند. وی به این 
نکته نیز اش��اره می کند که به دلیل 
آب و ه��وای ویژه مناطق نزدیک به 
قطب، آلودگی های ایجاد ش��ده در 
آالس��کا از مان��دگاری طوالنی تری 
برخوردار و استفاده از حشره کش ها 
و آفت کش ه��ا در مناطق نزدیک به 
آالسکا باید با محدودیت های بسیار 

بیشتری روبه رو شود. 

  حسین گلپایگانی 
ب��ه این خب��ر توجه کنی��د »ورود به دش��ت 
تری��ن  بی نظی��ر  از  ک��ه  واژگ��ون  الله ه��ای 
جاذبه های دیدنی و گردش��گری کش��ورمان در 
چهارمح��ال و بختی��اری اس��ت، ممنوع ش��د.« 
خبرگزاری مهر در خبری اعالم کرد به مدت س��ه 
س��ال از ورود بازدیدکنندگان به دشت الله های 
واژگون اس��تان چهارمحال و بختیاری جلوگیری 

می شود. 
علت این تصمیم تخریب بی رویه این دشت 
و خطر انقراض این گونه گیاهی نادر اس��ت. آیا 
پی��ش خود فکر کرده اید در این دش��ت زیبا چه 
اتفاقی افتاده اس��ت که مردم باید برای چند سالی 
ازدیدن آن منطقه محروم شوند و نباید به آن منطقه 
قدم بگذارند؟ در چند س��ال اخی��ر مخصوصًا از 
سال 1384 دیده بان کوهستان انجمن کوهنوردان 
ایران و تعدادی از فعاالن محیط زیست استانهای 
تهران و مازندران جهت حفاظت از دشت شقایق 
منطقه الر و دامنه های کوه دماند فعالیتهای انجام 
ش��ده است. که این هشداری برای شقایق دماوند 

نیز جدی است.  
خاطره اول: در س��ال 1360 که در شهرستان 
گلپایگان دانش آموز بودم، دوس��ت و همکالسی 
داش��تم که از شهرستان خوانس��ار بود. او در یک 
روز جمع��ه بهاری من و تعدادی از همکالس��یها 
را ب��رای دیدن از دش��ت الله های س��رنگون آن 
دیار دعوت کرد. ما نیز به رس��م احترام یک روز 
جمعه در دشت الله مهمان او بودیم که از قضای 
روزگار آن روز در آن دش��ت اتفاقی جالبی افتاد 

که گفتنش الزم است. 
داس��تان از این ق��رار بود، در ابت��دای ورود 
وقتی ما می خواستیم وارد دشت الله بشویم پدر 
دوس��تم چند نکته را به م��ا تذکر داد. اولین تذکر 
این بود که چون فصل بهار است و اکثر زنبور دارها 
کندوهای خود را به ای��ن منطقه آوردند و منطقه 
پر از زنبور عس��ل اس��ت پس به کندوها نزدیک 
نش��وید. همچنین مواظب باش��ید ب��ه هیچ عنوان 
زنبوری را نکشید چون هر زنبوری برای زنبوردار 
یک س��رمایه اس��ت و دومین تذکر این بود که از 
رفتن ب��ه میان گلها خ��ودداری کنید چون منطقه 
پر از مار سمی اس��ت، همچنین اگر شما مسیری 
در می��ان گلها باز کنید ب��ا پامال کردن گلها باعث 

نابودی آنها می شوید. 
او اعتقاد داشت دشت الله سرنگون یک منبع 
اقتصادی برای زنبوردارها خوانس��اری محسوب 

می شود. 
با توجه به اینکه عس��ل خوانس��ار ش��هرت 

جهانی دارد و تعدادی زیادی از اهلی شهرس��تان 
خوانس��ار از راه پرورش زنبور عسل و تهیه عسل 
ام��ر معاش می کنن��د. واقعًا بودن آن دش��ت در 
خوانس��ار از الطاف خداوند بود. او می گفت اگر 
س��الی گلهای این دش��ت کم باشد و یا گل ندهد 
زنبورداران باید از ش��هر خود ب��ه مناطق اهواز و 
آبادان کوچ کنن��د که جابه جایی کندوها و اجاره 
دش��ت گل و دس��ت مزد کار برایشان مشکالت 
اقتص��ادی زیاد ایجاد می کند و زنبورداری در آن 

ایام مقرون به صرفه نیست. 
تذکر س��وم اینکه از رفتن به کوههای اطراف 
خودداری کنید. چون در این مناطق خرس زندگی 
می کند و خرس عالقه عجیبی به عس��ل دارد به 
همین دلیل خرس��ها گاهی ب��ا حمله به کندوهای 
عسل باعث خسارت به آنان می شوند. او از بودن 
پلنگ در منطقه نیز سخن گفت و استدالل جالبی 
در مورد پلنگ داش��ت و می گفت: اگر روزی به 
پلنگ��ی بر خ��ورد کردید اگر در پایین دس��ت او 
باش��ید )یعنی از نظر ارتفاع از او پایین تر باشید ( 
پلنگ به شما حمله نمی کند ولی اگر در باال دست 
پلنگ باش��ید حتمًا به ش��ما حمله می کند. چون 
پلن��گ باالتر از خود را نم��ی تواند ببیند! خالصه 
آن روز به خوبی و خوش��ی گذش��ت. تا نزدیک 
عصر چند مس��افر در آن مناطق با دست تعدادی 
پی��از گل الله کنده بودند که ابتدا با اعتراض یکی 
دو نفر روبرو ش��دند ولی متأس��فانه خانمی که با 
این گردش��گران بود با ماشین به روی گلها رفت. 
چه دعوایی ش��د! کار به پاسگاه ژندارمری کشید.
از آن به بعد خود مردم بومی به حفاظت از دشت 

الله ها می پرداختند. 
خاطره دوم: در سالهای 1384 به بعد که دیده بانان 
دش��ت ش��قایق دماوند فعال ش��دند تع��دادی از 
تش��کلها زیس��ت محیطی با هزینه شخصی خود 
ش��روع به نگهبانی از دشت ش��قایق کردند و هر 
هفته بیس��ت الی سی نفر از فعاالن محیط زیست 
به دامنه های قله دماوند و دشت الر می رفتند که 
وظیفه آنان فرهنگسازی و استفاده صحیح از منابع 

خدادی طبیعی بود. 
اینان با پخش بروش��ور و صحبت حضوری 
با کس��انی که گلهای شقایق را می کندند و نکات 
زیس��ت محیطی را مراعات نم��ی کردند، به کار 

فرهنگ سازی مشغول بودند. 
این دوس��تان گاهی مجبور می شدند بعضی 
از ورودی ها را جهت جلوگیری از تردد خودرو 
ببندند. در یکی از روزهای جمعه یک نفر تعدادی 
زیادی از پیازهای گلهای ش��قایق را کنده بود که 
و با خود به س��مت ماش��ینش می برد که با تذکر 

جدی یکی از دیده بانان دش��ت ش��قایق روبه رو 
شد. 

او هم ش��روع ب��ه داد و فریاد کرد و از طرفی 
خانواده اش به دفاع از وی با دوستان درگیر شدند. 
کار به پلیس کش��یده ش��د، متأسفانه پس از آمدن 
پلیس اولین سؤالی که از طرف پلیس شد از دیده 
بانان دشت ش��قایق بود و از آنان سؤال کرد شما 
چه کاره هس��تید که راه را بر مردم می بندید و یا 
مزاحم آسایش مردم می شوید و در پایان پس از 
اطالع رسانی خوب دوستان، مأموران پلیس را که 
سربازان وظیفه بودند قانع کردند که باید از دشت 
ش��قایق حفاظت کرد ولی معلوم نبود در درگیری 
بعدی این س��ربازان در حال خدمت هس��تند و یا 

باید از اول ابتدا برای پلیس فرهنگسازی شود. 
با توجه به دو داس��تان باال و هش��دار یکی از 
متخصصان و فعاالن محیط زیست که گفته است 
اگر تخریب منابع طبیعی و محیط زیس��ت با این 
س��رعت ادامه داشته باشد ما آخرین نسلی هستیم 
که خیل��ی از پدیده طبیعی و زیس��ت محیطی را 
خواهیم دید و نس��لهای بعد از ما یا در قصه و یا 
فقط در کتابها از این موضوعات آگاه می ش��وند، 
بنابراین دشت های طبیعی نیز از جمله پدیده های 
طبیعی هس��تند اگر فکر جدی و اساسی برایشان 
نش��ود نابود خواهند ش��د. بنابرای��ن جهت حفظ 
دش��تهایی که در حال نابودی هس��تند راه حلهای 

ذیل پیشنهاد می شود.
1(مس��ئوالن محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی 
اس��تانهایی که در آنها دش��ت های طبیعی، تاالبها 
یا مناطق جنگلی وجود دارد در س��فرهای استانی 
هیأت دول��ت پیش از آنکه دیگ��ر ارگانها جهت 
جاده کش��ی و تخریب آنها ط��رح پروژه ای ارائه 
دهند برای حفاظت از این مواهب مصوبه استانی 
تهی��ه کنند و با ارائه به هیأت دولت به حفاظت از 

این منابع بپردازند. 
2(با توجه به ش��عار اشتغال زایی و همچنین 
انتقال بعضی از کارکنان دولت به خارج از تهران 
از ط��رف هیأت دولت بودجه های مش��ارکتهای 
م��ردم در جه��ت حفاظ��ت صحی��ح از محی��ط 
زیس��ت و مناب��ع طبیعی در اختی��ار جوانان فعال 
محیط زیست شهرستانی قرار گیرد که از مهاجرت 
آنان به تهران و شهرهای بزرگ جلوگیری شود.  

3( س��ازمانهای مردم نهاد و دوس��تدار محیط 
زیس��ت باید همچنان به کار فرهنگسازی در میان 
مس��ئوالن و م��ردم، مخصوصاً در می��ان کودکان، 
نوجوانان، جوانان و افراد تحصیل کرده ادامه دهند، 
چون اگر حفاظت از محیط زیس��ت در میان مردم 

فرهنگ نشود بقیه فعالیتها بی ثمر خواهد بود. 

یک کارش��ناس محیط طبیعی و کش��اورزی 
گفت: پروس��ه تولی��د محص��والت ارگانیک در 
کاه��ش آلودگ��ی خاک تأثی��ر مس��تقیم دارد. به 
گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مهندس 
کاوه حاتمی با بیان این مطلب افزود: محصوالت 
ارگانی��ک محصوالت��ی هس��تند ک��ه در مراحل 
تولید آن از هیچ گونه مواد و کودهای ش��یمیایی 
استفاده نمی شود و همین نبود این مواد مضر که 
باعث آلودگی ش��دید خاک می شوند می تواند 
از آلودگ��ی خ��اک بکاه��د. وی ادام��ه داد: اگر 
ش��هروندان محصوالتی را که روی آنها برچسب 
ارگانیک ایران زده ش��ده اس��ت ببینند می توانند 
اطمینان داش��ته باش��ند که آن محصول ارگانیک 

اس��ت. همانطور ک��ه در همه ج��ای دنیا هم از 
این برچس��ب ها روی این محصوالت اس��تفاده 

می شود. 
حاتمی گفت: این محصوالت به دلیل اینکه 
در مراحل تولید آنها از هیچ ماده اضافی استفاده 
نمی شود و زحمت بیشتری دارد قطعًا قیمت آن 
هم بیشتر از س��ایر محصوالت کشاورزی است 
اما من به همه شهروندان استفاده از آن را توصیه 
می کنم چون سالم تر و مفیدتر است. وی افزود: 
اگر ای��ن محصوالت در همه ج��ای ایران تولید 
ش��ود می تواند در کاهش بسیاری از مشکالت 
فعل��ی کمک زیادی داش��ته باش��د. خصوصًا در 

کاهش آلودگی خاک.

مدیر کل ام��ور بیابان س��ازمان جنگل ها و 
مراتع کشور گفت: دولت نمی تواند تمام مناطق 
کشور را پوشش دهد، از این رو در بحث مقابله 
با بیابانزایی به دنبال اس��تفاده از مش��ارکت های 
مردمی هستیم. غالم عباس عبدی نژاد در گفتگو 
ب��ا خبرگزاری محیط زیس��ت ایران ب��ا بیان این 
مطلب اف��زود: دولت به دلیل کمب��ود اعتبارات 
ساالنه نمی تواند تمامی مناطق بحرانی را پوشش 
ده��د، در عین حال که با درصورت مش��ارکت 
مردم��ی در بیابان زایی س��طح عملیات و مناطق 
تحت پوشش نیز افزایش می یابد. وی در تبیین 
الزامات مشارکت مردمی در طرح های بیابان زایی 
خاطر نش��ان کرد: امروز دیگر گیاهانی چون گز 
و ت��اق اقتصادی نبوده و برای م��ردم انگیزه ای 
ندارند، از ای��ن رو در پی تعریف و به کارگیری 
گیاهانی هس��تیم که عالوه بر مقاومت در مناطق 
خش��ک و نیاز اندک ب��ه آب، دارای مزیت های 
اقتصادی نیز باشند. به گفته عبدی نژاد هم اکنون 
س��ه گونه گیاه در این رابطه و با مشارکت مردم 
مورد استفاده و کشت قرار می گیرند. وی افزود: 
گون��ه هایی چ��ون گز روغن��ی، آلوویر ولگچی 

)گونه ای مورد اس��تفاده برای ساخت ترشی( و 
گیاهان داروی��ی در اختیار مردم قرار می گیرد و 
س��ازمان جنگل ها و مراتع تنها نظارت می کند 
و تقریب��ًا همه کارها بر عهده خود مردم اس��ت. 
این مقام مس��ئول تصریح ک��رد: دراین صورت 
حفظ، احیا و حفاظ��ت از عرصه های طبیعی و 
جلوگیری از گس��ترش بیابان ه��ا بر عهده خود 
مردم گذاش��ته می ش��ود که این امر نیز در قالب 
م��اده 3 قانون بهره ب��رداری از اراض��ی طبیعی 
ص��ورت می گیرد که مالکیت تا مادامی که طرح 
در حال اجرا است، بر عهده مردم قرار می گیرد. 
وی اف��زود: در عی��ن حال اج��ازه تغییر کاربری 
اراضی مورد نظر نیز به آنها داده نمی ش��ود و در 
صورت عدم مش��ارکت مردم زمین ها دوباره به 
اراضی ملی بازگردانده می ش��ود. عبدی نژاد در 
پایان خاطرنش��ان کرد: هم اکنون در س��ه استان 
مانند خراس��ان شمالی و خوزس��تان طرح های 
مش��ارکتی بیابانزایی به صورت پایلوت در حال 
اجرا اس��ت که در آینده ای نزدیک و در صورت 
موفقیت در تمامی اس��تان های بیابان خیز کشور 

اجرا خواهد شد.

دکتر برهان ریاضی استاد دانشگاه و کارشناس 
محیط زیس��ت گفت: با توجه به س��رعت باالی 
عوامل تخریب در زیس��تگاه و طعمه یوز ایرانی، 
اگر با نگاه خوش��بینانه به این موضوع نگریس��ته 
ش��ود قطعًا تا 30 س��ال آینده یک قالده یوز هم 

باقی نخواهد ماند. 
به گزارش خبرگزاری محیط زیس��ت ایران، 
این کارشناس محیط زیس��ت با بیان این مطلب 
افزود: من آینده روش��نی برای یوز ایرانی نمی بینم 
و باید بگویم با توجه به شرایط بحرانی زیستگاه 

و نبود طعمه که هر روز در حال کم ش��دن است 
دیگر ی��وزی باقی نخواهد مان��د. وی ادامه داد: 
با توج��ه به چرای غیر اصولی و مفرط احش��ام 
خصوص��ًا ب��ز و از بی��ن رفتن پوش��ش گیاهی 
زیستگاه های یوز و نبود طعمه، این حیوان نادر 
مجبور به پن��اه بردن به دامنه های کوه ش��ده تا 
بتواند از قوچ و میش تغذیه کند اما جمعیت این 
حیوانات هم در حال کم ش��دن است بنابراین با 
این اوصاف عماًل هم��ه چیزهایی که برای بقای 
یوز الزم اس��ت در حال از بین رفتن هستند پس 
چگونه می ش��ود گفت که یوز منقرض نخواهد 
شد؟ این استاد دانشگاه افزود: برای بقا یوز مسأله 
اصلی غذا، آب و پناهگاه اس��ت که هیچ یک از 

این موارد هم وضعیت مطلوبی ندارند. 
به نظر من اگر سازمان محیط زیست و منابع 
طبیعی کش��ور این شرایط را از وضعیت موجود 
خارج کنند شاید بتوان امیدی به بقای یوز داشت 
در غیر این ص��ورت هیچ امیدی برای بقا وجود 
نخواهد داش��ت. ریاضی گفت: من در شرایط و 
وضعیت فعلی امید برای بقای این گونه ارزشمند 
را صفر می بینم. چون با این ش��رایط یوز از بین 

خواهد رفت.

رئیس اداره محیط زیس��ت گلپایگان گفت: 
با دس��تگیری سه گروه ش��کارچی غیرمجاز در 
پناه��گاه حی��ات وحش موته، جس��د یک راس 
آه��و و پن��ج راس میش و بز وحش��ی کش��ف 
ش��د. به گ��زارش ایس��نا، مرتضی جمش��یدیان 
اظهار داش��ت: مأموران اجرای��ی اداره حفاظت 
محیط زیست شهرس��تان گلپایگان، در برخورد 
با یک گروه ش��کار، جسد سه راس میش و یک 
راس بز را کش��ف کردند که این گروه شکارچی 
به همراه ادوات ش��کار به مراجع قضایی تحویل 
داده ش��دند. وی ادامه داد: محی��ط بانان پناهگاه 
حی��ات وحش موت��ه در مأموری��ت جداگانه ای 
نی��ز دو گروه ش��کارچی غیرمج��از را که اقدام 
ب��ه ش��کار ی��ک راس آه��و و ی��ک راس قوچ 

وحش��ی کرده بودند دستگیر و به مراجع قضایی 
شهرستان شاهین شهر تحویل دادند. رئیس اداره 
محیط زیس��ت گلپایگان تصریح کرد: از ابتدای 
س��ال 89 تاکنون، محیط بانان این اداره، 3 گروه 
ش��کارچی غیرمجاز دیگر را دس��تگیر و تحویل 
مراجع قضایی منطقه داده اند. جمش��یدیان با بیان 
این ک��ه پناهگاه حی��ات وحش موته زیس��تگاه 
مناس��بی ب��رای گونه های جانوری ق��وچ، میش 
وحش��ی، کل، بز و آهو اس��ت، تصریح کرد: در 
ای��ن منطقه افزون بر 4 ه��زار راس قوچ و میش 
وحش��ی و بیش از 5 ه��زار راس کل، بز و آهو 
زیس��ت می کنند که این پناه��گاه یکی از مناطق 
حفاظت شده با تنوع زیستی غنی در سطح کشور 

به حساب می آید.

هنرمن��د آلمانی در ش��هر رم در اعتراض به 
فعالیتهای انس��انی در تولید بیش از حد، بنایی را 

به کلی با زباله پوشاند. 
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر ب��ه نقل از 
ش��بکه پنج تلویزیون فرانس��ه، اش��ولت هنرمند 

آلمانی دیوارهای بنای س��نت انجلو در شهر رم 
را با دوازده تن زباله به کلی پوشاند. 

ه��دف وی محک��وم ک��ردن می��زان قاب��ل 
توج��ه زباله ای اس��ت که انس��ان از خود برجا 

می گذارد.

یک کارش��ناس حیات وحش گفت: احتمال 
بقای یوزپلن��گ ایرانی کمتر از 7 درصد اس��ت 
و اگ��ر رون��د تخریب زیس��تگاه و طعمه به این 
روش ادامه یابد قطعًا یوز منقرض خواهد ش��د. 
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، دکتر 
اس��ماعیل کهرم با بیان این مطلب افزود: اگر ما 
امروز یوز پلنگ داری��م به خاطر کارهای پروژه 
یوز نیس��ت بلکه به خاطر زحمتهای محیط بانان 

است. 
وی ادام��ه داد: یکی از کارشناس��ان خارجی 
پروژه یوز هم س��ال کذش��ته گفته بود که تا 20 

سال آینده وجود یوز تضمین می شود. 
مس��ئوالن این پروژه هم چن��دی پیش گفته 
بودند که طی 6 ماه تنها یک یوز مش��اهده ش��ده 
ب��ود. با ای��ن اوصاف چگونه می ش��ود به بقای 
ی��وز ایران��ی امیدوار بود؟ این اس��تاد دانش��گاه 
افزود: در پارک ملی خوارتوران 250 هزار راس 
گوس��فند وجود دارد که تم��ام علوفه این پارک 
را خورده اند و طعمه ی��وز مثل آهو دیگر برای 
خوردن چیزی ندارد و از بین می رود، در نهایت 
یوز هم با نداش��تن طعمه از بین خواهد رفت و 

این چرخه ادامه دارد.

ب��رای اولین در کش��ور طرح س��نجش میزان 
آالیندگ��ی خودروه��ای در حال تردد در کش��ور 

برگزار می شود. 
به گزارش خبرگزاری مس��تقل محیط زیس��ت 
ایران بر اس��اس این طرح می ت��وان به طور دقیق 
میزان آالیندگی انواع خودرو را مشخص و آالینده ترین 

خودروها را معرفی کرد. 
ب��ه گفته مهندس نوروزی، دس��تگاههای مورد 

نیاز برای انجام این تست خریداری شده است. 
وی به خبرگزاری مس��تقل محیط زیست ایران 
اس��ت: اجرای ای��ن طرح بر عهده ش��رکت کنترل 

کیفیت هوای تهران است. 
تا پی��ش از این میزان آالیندگ��ی خودروها بر 
اساس سن یا کارکرد آنها مشخص می شد یا اینکه 
در مراکز کنترل کیفیت میزان آالیندگی خودروها را 

در حالت درجا تعیین می کردند. 
تعیی��ن میزان آالیندگی خودروها در حال تردد 
در حالی برای اولی��ن بار در ایران رخ می دهد که 
این طرح سالهاس��ت در بسیاری از کشورهای دنیا 

اجرا می شود. 
قرار است تس��ت میزان آالیندگی خودروهای 
در ح��ال حرکت بر روی تمام خودروهای موجود 
در شهر تهران انجام شود تا میزان آالیندگی هر نوع 

از خودروها مشخص شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت کش��ورمان با حضور در پارک ملی 
س��وچی از مراحل نگه��داری و قرنطینه دو قالده 

پلنگ مبادله شده با روسیه دیدن کرد. 
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، محمدجواد 
محمدی زاده را در این بازدید یوری تورونتو وزیر 
منابع طبیعی و محیط زیست روسیه همراهی کرد. 
رئی��س و کارشناس��ان پارک ملی س��وچی در 
این بازدی��د نحوه مراقبت های ویژه از پلنگ ها را 

تشریح کرد. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان 
گفت: ایران و روسیه برای احیای گونه های جانوری 
نادر و در معرض انقراض مصمم هس��تند و روسیه 
همه مراقبت های وی��ژه را برای پرورش و احیای 
دو ق��الده پلنگ ایرانی به کار گرفته اس��ت و ایران 
ه��م در مقابل از ببرهای روس��یه مراقبت می کند. 
منطقه س��وچی در جنوب غربی روس��یه در حوزه 
قفقازش��مالی قرار دارد و این منطقه میزبان المپیک 

زمستانی 2014 خواهد بود.

مدیر پروژه مجتمع آبهای معدنی منطقه الریجان 
اس��تان مازندران از س��اخت اولین دهکده سالمت 
در دامن��ه قل��ه دماوند با هدف جذب گردش��گر و 

توریست خبر داد. 
مصطفی ش��اهچراغی در گفتگ��و با مهر گفت: 
س��اخت دهک��ده س��المت در قالب ط��رح جامع 
گردش��گری با ه��دف راه اندازی مجتم��ع آبهای 
معدنی از چش��مه های ناش��ناخته در دامنه دماوند 
انجام می ش��ود. وی از اختصاص 300 هکتار فضا 
برای طرح جامع گردش��گری در دامنه دماوند خبر 
داد و افزود: احداث دهکده س��المت برای س��نین 
مختلف به ویژه کهنس��االن می تواند باعث جذب 

گردشگر و رونق صنعت توریسم شود. 
شاهچراغی، یکی از ویژگیهای بارز در ساخت 
دهک��ده س��المت را اس��تفاده از آبه��ای طبیعی و 

چشمه های ناشناخته دانست. 
وی گفت: به همین منظور قصد داریم با سرمایه گذاری 
بر روی س��اخت پروژه ای بزرگ در تولید و تهیه 
انواع آبهای معدنی، زمینه س��اخت دهکده سالمت 
را در روس��تای زی��ار از توابع الریجان در اس��تان 

مازندران فراهم کنیم. 
وی ادام��ه داد: در ف��از اول ب��رای اح��داث 
مجتم��ع آبهای معدن��ی در این منطق��ه حدود 60 
میلی��ارد تومان س��رمایه گ��ذاری کرده ای��م که با 
راه ان��دازی ای��ن مجتم��ع زمینه اش��تغال 800 نفر 

فراهم می شود. 
مدی��ر پ��روژه مجتمع آبه��ای معدن��ی منطقه 
الریج��ان ب��ر اس�����تفاده از تکنول����وژی روز 
جه����ان در تجهی��ز ماش��ین آالت م����ورد نیاز 
تأکید کرد و افزود: به همین منظور سه سال مطالعه 
ص��ورت گرفته و 6 ماه نیز مدت زمان طراحی این 
تجهیزات بوده که از دانش کش��ورهای فرانس��ه و 

آلمان بهره برده ایم. 
ش��اهچراغی از صدور 30 درصد آبهای معدنی این 
مجتمع به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا 
خبر داد و گفت: س��اخت دهکده سالمت و ایجاد 
منطقه توریس��تی و گردش��گری در فاز بعدی این 

پروژه قرار دارد. 
ب��ه گفت��ه وی، دهکده س��المت برای س��نین 
مختلف در نظر گرفته شده که با احداث آن، منطقه 
دماوند در چهارفصل س��ال قابل بهره برداری برای 

گردشگران است.

دشت هایی که شاید فردا نباشند  

تعيين ميزان آاليندگي 
خودروهاي در حال تردد

بازديد معاون رئيس جمهور 
از پلنگ های ايرانی

ساخت اولين دهکده سالمت 
در دامنه دماوند

محیط زیست
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ورزش
جام جهانی نقطه عطفی در تجارت آفريقای جنوبی

کمت��ر از ده روز دیگ��ر ب��ه آغ��از نوزدهمین 
دوره مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی باقی مانده و تماشاگرانی پا به این سرزمین 
می گذارن��د که به نام س��رزمین تضادها نام نهاده 
شده. کش��وری که نژادپرستی در آن موج می زند 
مردم آفریقای جنوبی قص��د دارند برای اولین بار 
در قاره س��یاه پرطرفدارترین رشته ورزشی دنیا را 
میزبانی کنند و با ق��رار گرفتن در کانون توجهات 
نقطه عطفی در تجارت برای کشورش��ان باش��ند 
و قابلیت ه��ا و شایس��تگی های خ��ود را به رخ 
جهانیان بکشند. جام جهانی 2010 فرصتی مناسب 
برای دوباره س��اختن چهره جدیدی از این کشور 
محسوب می ش��ود بعضی ها معتقدند این کشور 
که در منتهی الیه قاره آفریقا قرار دارد ش��اید نتواند 
ای��ن تورنمنت جهانی را به ط��ور مطلوب برگزار 
کند، مس��ئوالن برگزاری این رقابتها به مردم سیاه 
و سفیدپوست این کش��ور گوشزد کرده اند که از 
میهمانان جام جهانی در سطح باالیی استقبال کنند 

و رس��م میهمان نوازی را به خوبی به جای آورند، 
کش��ور آفریقای جنوبی تاکنون 1500 میلیارد دالر 
برای س��اخت 5 ورزشگاه هزینه کرده است که در 
این میان کار ساخت راهها و فرودگاه ها با سرعت 
زیادی در حال انجام اس��ت تا ب��رای هر چه بهتر 
برگزاری این رقابت ها آماده ش��وند. در کنار این 
زیبایی ه��ا باید مراقب چهره زش��ت این کش��ور 
نیز بود که بعضی س��ودجوها برای درخواست ها 
و دس��تمزدهای بیشتر دس��ت به جنایات هولناکی 
می زنند که ممکن است خدش��ه جبران ناپذیری 
به این رقابتها وارد کنند، فقر در این کشور به طور 
عجیب��ی موج می زند و تفاوت فراوانی بین قش��ر 
فقیر و ثروتمند جامعه آفریقای جنوبی وجود دارد 
ولی با این حال مردم آفریقای جنوبی بر این اعتقاد 
هستند که این مس��ابقات باعث اتحاد بیشتری در 
کشورشان خواهد شد و به جهانیان نشان خواهند 
داد ک��ه این کش��ور برای اینکه ای��ن میزبانی را به 

دست آورد چقدر تالش کرده است.

نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی از 
روز جمعه با دیدار تیم های آفریقای جنوبی میزبان این 

رقابتها با مکزیک افتتاح می شود.
این برای نخستین بار است که مسابقات در یک 
کشور آفریقایی برگزار خواهد شد. گروه های هشتگانه 
به شرح ذیل است و می شود پیش بینی کرد که چه تیم 

هایی به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود می کنند:
گروه اول: آفریقای جنوبی، مکزیک، اروگوئه و 

فرانسه، پیش بینی: فرانسه و مکزیک

گروه دوم: آرژانتین، کره جنوبی، یونان و نیجریه، 
پیش بینی: آرژانتین و نیجریه

گروه سوم: انگلیس، امریکا، الجزایر و اسلونی، 
پیش بینی: انگلیس و امریکا

گروه چهارم: صربس��تان، غنا، آلمان و استرالیا، 
پیش بینی: آلمان و استرالیا

ــروه پنجم: هلند، دانمارک، ژاپ��ن و کامرون،  گ
پیش بینی: هلند و کامرون

گروه ششم: ایتالیا، پاراگوئه، زالندنو و اسلواکی، 

پیش بینی: ایتالیا و پاراگوئه
گروه هفتم: س��احل عاج، پرتغال، برزیل و کره 

شمالی، پیش بینی: برزیل و پرتغال
گروه هشتم: اسپانیا، سوئیس، هندوراس و شیلی، 

پیش بینی: اسپانیا و شیلی
یک ش��رکت بازی ه��ای رایان��ه ای پیش بینی 
کرده تیم اسپانیا در دیدار نهایی با تک گل ویا برزیل 
را شکس��ت خواهد داد و قهرم��ان نوزدهمین دوره 

مسابقات جام جهانی 2010 خواهد شد.

پژمان غفاری
شمس از شانزدهم مرداد سال 85 هدایت تیم 
فوتس��ال کش��ورمان را به عهده گرفت و پس از 
به دس��ت آوردن س��ه عنوان قهرمانی در آس��یا و 
رساندن تیم ملی کشورمان به مرحله دوم جام جهانی 
فوتس��ال برزیل در س��ال 2008، ای��ن تیم را در 
رنکینگ فیفا به مقام چهارم رس��اند. وی در مورد 
استعفایش گفت: نزدیک به 2 ماه بچه ها در اردو 
بودن��د که ما برای ه��ر بازیکن یک میلیون تومان 
از فدراس��یون درخواس��ت کردیم ک��ه در اختیار 
خانواده هایش��ان بگذارند که متأسفانه کسی این 
مبلغ را به بازیکنان تیم نداد. سرمربی مستعفی تیم 
فوتسال کشورمان به نکته جالبی اشاره و با خنده 
گفت: فدراسیون برای مسابقات جام ملتهای آسیا 
کفش اس��توک دار در اختیار بازیکنان گذاشت و 
اظهار داشت که در انبار کفش سالنی وجود ندارد 
و ب��ا همین کفش ها به مس��ابقات بروید و برای 
اولین بار در طول تاریخ فوتسال جهان اتفاق افتاد 
که رئیس فدراسیون فوتبال کشوری کفش فوتبال 
را برای فوتس��ال آماده کرد ک��ه جای خنده دارد 

و به نظر من علی کفاش��یان از من و تیم فوتسال 
ایران بدش می آید و ب��ه ظاهر نمی تواند این را 
عنوان کند. ش��مس اضافه کرد: از نظر پاداشی که 
به بچه ها و کادر فنی دادند واقعًا ش��رمنده شدم 
و حتی رئیس فدراس��یون برای استقبال از تیم به 
فرودگاه نیامد. سرمربی س��ابق تیم فوتسال ایران 
در پایان توضیح داد: کاپیتان تیم ملی مظلومانه از 
تیم ملی خداحافظی کرد و از مسئوالن کسی نبود 
که دس��تی به سر این بازیکن محجوب کشورمان 
بکش��د و علی کفاش��یان حضور نداشت که حتی 
حلقه گلی به گردن محمد هاش��م زاده بیندازد و 
فق��ط در غربت بچه ها بودند که با گریه او را در 

آغوش گرفتند.
ــی  ــالی ها کار بزرگ ــیان: فوتس ــی کفاش عل

نکرده اند
رئیس فدراس��یون فوتبال کش��ورمان پیرامون 
اس��تعفای حسین شمس اظهار داشت: من تیم ملی 
فوتس��ال کش��ورمان و حسین ش��مس را خیلی 
دوس��ت دارم اما تا قبل از دی��دار نهایی این تیم 
مقابل ازبکستان او به من زنگ زد و گفت: چرا به 

بچه ها تبریک نگفتی که به او گفتم ش��ما قهرمان 
بشوید ما تبریک و قدردانی از شما خواهیم کرد. 
اما به نظر من قهرمانی در جام ملت ها کار بزرگی 
نبود که ش��اگردان حسین شمس انجام دادند. آنها 

باید قهرمان جهان شوند. 
کفاش��یان به پاداش نقدی بازیکنان فوتس��ال 
اش��اره کرد و توضی��ح داد: پرداخت پ��اداش به 
فوتس��الی ها طبق معیارهای خاصی بود که حتی 

به فوتبالی ها این مبلغ را پرداخت نکردیم. 
تیم ملی فوتبال برای مسابقات به کشورهایی 
اعزام می شوند که مبالغ ناچیزی به آنها می دهیم 
که کمتر از بازیکنان فوتس��ال است. وی در پایان 
گف��ت: در ازبکس��تان الزم نبود من آنجا باش��م. 
با عب��اس ترابیان تماس گرفت��م و او گفت: الزم 
نیس��ت که اینجا حضور داشته باشید و خودم نیز 
احس��اس کردم کارمان در ایران بیش��تر اس��ت و 
در روزی که تیم فوتس��ال کش��ورمان وارد ایران 
ش��د من در مجمع عمومی هیأت فوتبال اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری ش��رکت داش��تم که از 

چهارماه قبل برنامه ریزی شده بود.

درخش��ش تیمهای پینگ پنگ ایران در مس��ابقات 
قهرمانی جهان در روس��یه باعث صعود چش��مگیر 
آنان در رده بندی اخیر فدراس��یون جهانی ش��د. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، در این رده بندی اخیر 
که در چند روز اخیر انجام ش��ده اس��ت بازگشت 
»اخالق پسند« به صدر بازیکنان ایرانی و راهیابی 3 
پینگ پنگ باز زن ایران به رده بندی از اتفاقات مهم 
است. در مسابقات مسکو محمدرضا اخالق پسند با 
شکست رقبای نامدار خود همچون پائول دریخال 
از انگلی��س و آچنت��ا کم��ال از هن��د، و صعود 63 
پله ای در رده بندی جهانی موفق ش��د 134 امتیاز 
به امتیازات خود بیفزاید تا بازهم نفر اول بازیکنان 
ایران جهان ش��ود. اخالق پسند هم اکنون با 1640 
امتیاز در رده 231 جه��ان قراردارد درحالی که ماه 
پیش در رده 294 قرار داش��ت. نوشاد عالمیان ملی 
پوش جوان کش��ورمان نیز چهار پله صعود کرد و 
با کس��ب 39 امتیاز از رده 240 در مکان 236 قرار 
گرف��ت و امتیازات خود را به عدد 1637 رس��اند. 
مهران احدی کاپیتان باس��ابقه کشورمان نیز در این 
رده بندی ضمن صعود یک پله ای موفق ش��د 20 
امتیاز برای خود ذخیره کند. احدی نیز در رده بندی 
اخیر با 1485 امتیاز در رده س��یصد و بیستم جهان 
ج��ای گرفت. افش��ین نوروزی و واح��د مالمیری 
هم ب��ه علت بازی شکس��ت در مراحل نخس��ت 
مسابقات جهانی روسیه در رده بندی فدراسیون جهانی 
پینگ پنگ سقوط کردند. در رده بندی پایگاه اینترنتی 
فدراسیون جهانی پینگ پنگ بانوان ایران در 2 سال 
اخیر هیچ جایی نداش��تند اما باتوجه به درخششان 
در مس��ابقات جهانی روس��یه ندا شهسواری که در 
چند س��ال گذشته نفر اول ایران است در رده بندی 
کنونی ب��ا 42 پله صعود از رده 676 در مکان 634 
قرار گرفت. محجوبه عمرانی با 159 پله صعود در 
جایگاه 763 ایس��تاد، پریسا صمدی باکسب 1325 
امتی��از در مکان 796 و مریم صامت با 1208 امتیاز 

در مکان 976 بازیکنان جهان قرار گرفت.

پژمان سلطانی
در دور دوم مس��ابقات فوتس��ال جام رسانه ها 
در مرحل��ه مقدماتی که در س��الن پیروزی اصفهان 
برگزار شد در بازی نخست تیم خبرگزاری اسپادانا 
با حس��اب 8 ب��ر 2 تیم روزنامه اصفه��ان امروز را 
دره��م کوبید در دی��دار دوم تیم تربی��ت بدنی با 
حساب 7 بر 2 از س��د روزنامه نسل فردا گذشت. 
تیم تربیت بدنی در این 2 بازی نشان داد که مدعی 
اول قهرمانی اس��ت. در بازی بع��دی تیم روزنامه 
اصفهان زیبا با 3 گل مغلوب تیم باشگاه خبرنگاران جوان 
ش��د و در بازی آخ��ر روز دوم تی��م زاینده رود با 
نتیجه 2 به 5 از تیم قدرتمند صدا و س��یما شکست 

خورد. 
حواشی روز دوم مسابقات

1- بازی نخست قرار بود ساعت 17 شروع شود که 
با 13 دقیقه تأخیر آغاز شد.

2- تیم خبرگزاری اسپادانا که از باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن بود بر روی نیمکت خود از هاشم سلطانی 
بازیکن س��ابق تیم های استقالل تهران و ذوب آهن 
اصفهان به عنوان سرمربی استفاده کرد و ریخته گران 
مدیر روابط عمومی ذوب آهن به عنوان سرپرس��ت 

روی نیمکت این تیم حضور داشت.
3- پژمان سلطانی بازیکن زاینده رود در دیدار دوم 

سرمربیگری تیم نسل فردا را به عهده داشت.
4- ه��ادی دادف��ر مدی��ر مجموعه س��الن پیروزی 
همکاری فوق العاده ای با اصحاب رس��انه داش��ت 
و برای هر چه بهتر برگ��زاری این رقابتها همکاری 
مطلوبی با ابن ابراهیم رئیس هیأت فوتبال شهرستان 

ونجمایی ایفا کرد.

براي توسعه ورزش هاي 
آبي 180 مدرسه و خانه 

شنا افتتاح مي شود
سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، گفت: 
برای رش��د و توس��عه ورزش های آبی در ایران، 180 
مدرسه و خانه شنا از 22 خردادماه جاری به مدت یک 

ماه در سراسر ایران اسالمی افتتاح خواهد شد. 
امیرحس��ین آیت اللهی در گفتگو با ایرنا افزود: 22 
خردادماه چندین مدرس��ه و خانه شنا در شهرستانهای 
استان کردستان افتتاح می ش��ود و 23 خردادماه نیز در 
استان ایالم شاهد آغاز به کار مدارس شنا خواهیم بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنین از 25 ت��ا 30 خردادماه 
مدارس شنای آبهای آزاد در شهرستانهای رامسر و نوشهر 
با حضور مسئوالن استانی کار خود را آغاز خواهند کرد. 
وی در ادامه با اش��اره به عملکرد مطلوب شناگران در 
مس��ابقات آزاد مال��زی گفت: در نظ��ر داریم عالوه بر 
اردوی آمادگی کرواسی که برای شناگران تیم ملی شنا 
دایر می شود، اردوی آمادگی برای 30 شناگر کشورمان 
را در استرالیا برگزار کنیم که با مسئوالن فدراسیون شنا 
این کش��ور به توافق اولیه رس��یده ایم. وی از تشکیل 
انجمن اولیای شناگران خبر داد و گفت: این انجمن ها 
با هدف همفکری و ارائه پیشنهادها برای توسعه ورزش 
شنا در همه استانها تشکیل می شود. وی در خصوص 
تأخیر در صدور احکام قهرمانان، گفت: متأسفانه بسیاری 
از کارهای دوره قبل فدراسیون شنا به موقع انجام نشده 
و وقت زیادی از مسئوالن فعلی این فدراسیون صرف 
انجام این کارها می ش��ود. سرپرس��ت فدراسیون شنا، 
شیرجه و واترپلو در پایان وضعیت فعلی شنای کشور 
را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بررسی های انجام شده 
بیانگر رضایت ش��ناگران از شرایط فعلی ورزش های 
آبی ایران اس��ت و امیدواریم با کمک پیشکس��وتان و 

کارشناسان آینده روشن تری نیز داشته باشیم.

در ش��رایطی که امیرقلعه نوی��ی جدی ترین 
گزینه برای حضور در رأس کادر فنی تیم فوتبال 
استقالل و محمدحسین قریب به همراه علی فتح اهلل زاده 
ج��دی تری��ن گزینه ه��ا ب��رای مدیرعاملی این 
باشگاه بودند، قلعه نویی تأکید کرد قصد ندارد به 
قراردادش با س��پاهان پشت کند و به تهران بیاید. 
به گزارش مهر، اس��تعفای دس��ته جمعی اعضای 
هیأت مدیره باش��گاه اس��تقالل پ��س از دیدار با 
علی س��عیدلو، این باشگاه را وارد بحران تازه ای 
ک��رد تا گمان��ه زنی ها در م��ورد اعضای هیأت 
مدیره و مدیرعامل جدید آبی پوش��ان آغاز شود. 
این اتف��اق را باید به کناره گی��ری صمد مرفاوی 
پ��س از پایان لی��گ نهم نیز اضافه ک��رد چرا که 
اس��تعفای مرفاوی زمینه س��از برخی تغییرات در 
این باش��گاه شد و شرایط را به گونه ای پیش برد 
که حاال اس��تقالل از فردای خودش خبر ندارد و 
منتظ��ر تصمیم رئیس س��ازمان تربیت بدنی برای 
مشخص ش��دن اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل 
و در نهای��ت س��رمربی تیم فوتبال این باش��گاه 
اس��ت. با کناره گیری امیررضا واعظی آش��تیانی 
از مدیرعامل��ی اس��تقالل، عل��ی فت��ح اهلل زاده و 
محمدحس��ین قریب به عن��وان دو گزینه اصلی 
برای کرسی ریاست باشگاه مطرح شدند. هر چند 

که عنوان شد علی سعیدلو گزینه دیگری را برای 
مدیریت این باش��گاه پرطرفدار م��د نظر دارد اما 
در روزهای اخیر از این دو به عنوان جدی ترین 
گزینه ها نام برده ش��ده اس��ت. در این بین علی 
فتح اهلل زاده با تأیید مذاکره و پیش��نهاد مس��ئوالن 
سازمان تربیت بدنی، عنوان کرد احتمال پذیرش 
این س��مت از سوی او بعید است چرا که شرایط 
اس��تقالل مطلوب نیست. محمدحسین قریب نیز 
در گفتگوهای غیررسمی اش اعالم کرد حاضر به 
پذیرش این سمت نیست. با این حال نزدیکان به 
استقالل شانس علی فتح اهلل زاده برای حضور در 
این باشگاه را بیشتر از گزینه های دیگر می دانند. 
اتفاق��ی که ممکن اس��ت ب��ه زودی رخ دهد. اما 
پ��س از نشس��ت امیرقلعه نویی با علی س��عیدلو 
گمانه زنی ها در مورد بازگش��ت وی به استقالل 
قوت گرفت. اما یکی از نزدیکان قلعه نویی تأکید 
کرد او به هیچ وجه قصد بازگش��ت به اس��تقالل 
را ندارد و نشس��ت با سعیدلو هم جنبه مشورتی 
داش��ته اس��ت. به گفته این فرد، وی از روز س��ه 
شنبه تمرینات سپاهان را زیر نظر خواهد گرفت. 
با این شرایط هنوز گزینه جدی برای سرمربیگری 
استقالل مطرح نشده است. شاید پرویز مظلومی 

مثل سالهای اخیر یکی از این گزینه ها باشد. 

شکس��ت تی��م ملی فوتب��ال ایتالی��ا در برابر 
مکزی��ک باعث دلس��ردی بیش��تر ایتالیایی ها از 
تیم کشورش��ان ش��ده اس��ت. به گزارش واحد 
مرک��زی خب��ر از رم، در پی ب��ازی ضعیف تیم 
مل��ی فوتب��ال ایتالی��ا در برابر تیم مل��ی مکزیک 
ک��ه در بروکس��ل بلژیک با نتیج��ه 2 بر 1 به نفع 
مکزیک به پایان رس��ید، مطبوعات ایتالیا با درج 
عنوان هایی مانند، »مکزیک، ایتالیا را تحقیر کرد« 
و »ایتالی��ا ناک اوت ش��د و زنگ خط��ر به صدا 
درآمد«، س��رمربی و بازیکنان تیم ملی کشورشان 
را آماج حمالت خود ق��رار دادند. این در حالی 
است که »مارچلو لیپی« سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایتالی��ا با این توجیه که عامل شکس��ت تیم ملی 
کش��ورش در بازی دوستانه با مکزیک، تمرینات 
س��نگین در کوهستان و خستگی بازیکنان تیمش 

بوده گفت: من بازیکنانم را می شناس��م. من در 
پای��ان بازی ب��ا آنها صحبت ک��ردم و آنها به من 
گفتند که قبل از بازی بسیار خسته بودند. »ماریو 
اوزوری��و« خبرنگار خبرگزاری مکزیک در ایتالیا 
با ابراز خرس��ندی از پیروزی مکزیک گفت: تیم 
ملی فوتبال مکزیک در این بازی به خوبی نش��ان 
داد که تیمی قوی اس��ت و می تواند ایتالیا را که 
مدافع قهرمانی جهان اس��ت به راحتی شکس��ت 
دهد. تیم ملی فوتبال ایتالیا امشب در دومین بازی 
و آخری��ن فرصت تدارکاتی خ��ود پیش از آغاز 
مس��ابقات جام جهانی آفریق��ای جنوبی، در ژنو 
به مصاف تیم ملی س��وئیس خواهد رفت. ایتالیا 
در مسابقات جام جهانی 2010، روز دوشنبه 25 
خرداد ماه نخستین بازی خود را در برابر تیم ملی 

پاراگوئه انجام خواهد داد.

اولین بار سال 1938 بود که یک تیم آسیایی 
در مس��ابقات جام جهانی فوتبال حاضر شد و از 
آن موق��ع تاکنون بازی ه��ای ماندگاری در ذهن 

هواداران این رشته نقش بسته است. 
به گزارش ایرنا، س��ایت کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا 10 بازی بزرگ آس��یایی ها در تاریخ جام 

جهانی را این گونه انتخاب کرده است:
1- فرانسه 1938: شروع آسیایی

هلند ش��رق هند ک��ه امروز به ن��ام اندونزی 
مش��هور است هشت س��ال بعد از ش��روع جام 
جهانی اولین تیمی ش��د که از منطقه آسیا در کنار 
14 تیم دیگر در جام جهانی بازی کرد. از آن 14 
تیم 12 تیم اروپایی بودند و کوبا و برزیل از قاره 
امریکا می آمدند. تیمی که با مربیگری »یوهانس 
ون مستربروک« و اغلب با بازیکنان بومی و چند 
هلندی به فرانس��ه رفته بود 6-0 برابر مجارستان 
بازنده ش��د تا کارش در همین تک بازی به پایان 
برس��د. مجارستان در پایان قهرمان شد. این آغاز 

راه طوالنی آسیایی ها در جام جهانی بود.
ــتان 1966: ک��ره ش��مالی 1 – 1  2- انگلس

شیلی، برای اولین گل آسیایی
افتخ��ار »پاک س��ئونگ زین« این اس��ت که 
اولین گلزن آسیایی تاریخ جام جهانی است. کره 
شمالی اگرچه در بازی اول گروه چهارم 3-0 به 
ش��وروی باخت اما در بازیه��ای بعدی جهان را 
شگفت زده کرد. پاک در دقیقه 88 بازی با شیلی 
گل مس��اوی را زد تا آنها امیدشان برای صعود به 

یک چهارم نهایی زنده بماند.
3- انگلستان 1966: کره شمالی 1-0 ایتالیا

برای بیش از س��ه دهه برد 1-0 کره ش��مالی 
براب��ر ایتالیا در مرحله گروهی جام جهانی 1966 
به لحظاتی تاریخی برای فوتبال آسیا تبدیل شده 
بود.«پ��اک دو ایک« ب��ا گل دقیقه 42 اس��طوره 
ق��اره نام گرف��ت. او نه تنها گل پی��روزی را زد 
ت��ا کره ش��مالی به یک چهارم نهای��ی برود بلکه 
ایتالیایی های قدرتمند را در ورزش��گاه »ایرسام 

پارم میدلزبورو« حذف کرد.
4- آرژانتین 1978: اسکاتلند 1-1 ایران

ممک��ن اس��کاتلند را بهترین تی��م آن موقع 
جه��ان ندانی��د ام��ا خیل��ی از بازیکن��ان آنها از 
تیم ه��ای قدرتمند لی��گ انگلس��تان می آمدند. 
»کنی داگلیش« از لیورپول، »مارتین بوچان« و »لو 
ماکاری« از منچس��تر یونایتد و »آرچی گمیل« از 
ناتینگهام فارست که خیلی زود قهرمان اروپا شد. 
ایران که برای اولین بار به جام جهانی رسیده بود 
روز 7 ژوئ��ن دو بار در کوردوبا گل زد. اولی را 
»آندارنیک اسکندریان« در دقیقه 43 وارد دروازه 
»حج��ازی« کرد و دومی را »ایرج دانایی فرد« در 
دقیقه 60 بازی زد تا بازی به تساوی کشیده شود. 
ای��ن تنها امتیاز تنها نماینده آس��یا در جام جهانی 
ب��ود که در قعر ج��دول گروه چهار ایس��تاد. اما 
همین تساوی برای طرفداران فوتبال ایران و آسیا 

آنقدر مهم بود که سال های سال به آن ببالند.
5- مکزیک 1986: گل »احمد راضی« برای 

عراق
گل »راض��ی« برابر بلژیک بردی را به ارمغان 
نیاورد، حتی بازی را به تس��اوی هم نکشاند. اما 
برای کش��وری که خود را درگی��ر جنگی عظیم 
کرده بود شادی بزرگی ساخت. عراق که به رغم 
فش��ار جنگ با ایران با صعود به جام جهانی کار 
بزرگ��ی کرده بود و شکس��ت هایش در مکزیک 
کس��ی را اندوهگین نکرد. آنه��ا در دو بازی اول 
گروهی 1-0 به پاراگوئ��ه و مکزیک باختند. در 

بازی س��وم هم 2-0 از بلژیک عق��ب بودند که 
راضی س��ه مدافع را جا گذاش��ت ت��ا توپ را به 
دروازه حری��ف بچس��باند. ای��ن گل بزرگترین 

یادگار عراقی ها از جام جهانی شد.
6- امریکا 1994: عربستان 1-0 بلژیک

صحنه ای که »س��عید العوی��ران« در روز 29 
ژوئن در ورزشگاه »واشنگتن دی سی« در دقیقه 
پنجم بازی مرگ براب��ر بلژیک از نیمه خودی پا 
به توپ شد، از لحظات به یادماندنی جام جهانی 
اس��ت. او با نفوذی که بعضی ها آن را با حرکت 
»دیه گو مارادونا« مقایس��ه می کنند، جلو رفت و 
دروازه حری��ف را باز ک��رد. آنها 2-1 مراکش را 
هم برده بودند تا با 6 امتیاز در مرحله بعد حریف 

هلند شوند.
ــه 1998: ایران 2-1 امریکا با گل  7- فرانس

»مهدی مهدوی کیا«
روز 21 ژوئ��ن در ش��هر لیون، ه��ر دو تیم 
شانس باالرفتن داشتند. ایران 1-0 از یوگسالوی 
شکست خورده بود و امریکا 2-0 به آلمان باخته 
بود. ام��ا اهمیت بازی بیش��تر از صعود از گروه 
ب��ود. پربیننده ترین بازی تا آن تاریخ با گل دقیقه 
43 »حمید استیلی« داغ شد و با فرار ناگهانی مهدوی کیا 
در دقیق��ه 84 ب��ه گل دوم رس��ید. گل دیرهنگام 
امریکایی ها س��ه دقیقه قبل از پایان هم نتوانست 

چیزی را عوض کند.
8- کره/ژاپن 2002: ژاپن 1-0 روسیه

بیش از 50 هزار تماشاگر در مسکو بیرون از 
یک مجموعه ورزش��ی جمع شده بودند تا بازی 
را روی تلویزیون بزرگ و مس��تقیم از یوکوهاما 
ببینند.کس��ی فکرش را نمی کرد اما 66 هزار نفر 
داخل ورزش��گاه در دقیق��ه 51 وقتی »جونیچی 
اینامات��و« گل پیروزی را زد روی هوا بودند. این 
برد اولین پیروزی ژاپن در جام جهانی ش��د. آنها 
ب��ا بلژیک 2-2 کردند و 2-0 تونس را بردند و با 

سرگروهی باال رفتند.
ــن 2002 : کره جنوبی در نیمه  9- کره/ژاپ

نهایی
دو لحظ��ه ماندگار گل »آن جونگ هوان« در 
مرحله شانزدهم بود که باالتر از »پائولو مالدینی« 
با ضربه س��ر گل زد و بعدی پایان ضربات پنالتی 
مقابل اس��پانیا. آن با گل طالی��ی که زد میزبان را 
به برد 2-1 برابر ایتالیا رساند. در یک چهارم هم 
بعد از 120 دقیقه بازی بدون گل »لی وون جائه« 
در ضربات پنالتی، ضربه سوم را گرفت و »هونگ 
میونگ بو« پنالتی پنجم را زد تا بلیت نیمه نهایی 

به نام میزبان شود.
10- کره/ژاپن 2002 : بازی رده بندی کره 

برابر ترکیه
با از دس��ت رفتن ش��انس فینال، طبیعی بود 
که بیش از مقام س��ومی هواداران، به دنبال دیدن 
پایان خوشی از تیمشان باشند. بازی کره جنوبی 

و ترکیه آغاز و پایان خوشی داشت.
»هاکان شوکور« سریع ترین گل تاریخ جام جهانی 
را زد و تنها بعد از 10 ثانیه دروازه لی وون جائه 
را باز کرد ام��ا در پایان بازی هر دو تیم برنده از 
زمین بیرون آمدند. 22 بازیکن دس��ت در دست 
هم با احترام به 63 هزار تماشاگر داخل استادیوم 
رفتاری تحس��ین برانگیز داش��تند و جایزه بازی 

جوانمردانه فیفا را به دست آوردند. 
باخت 3-2 کره می توانس��ت غم انگیز باشد 
ام��ا آنچه در پایان بازی دیده ش��د صفحه پایانی 
ج��ام را برای همه مردم کره جنوبی پر از خاطره 

کرد.

قلعه نويی ازمثلث گمانه زنی ها خارج می شود

ايتاليايی ها به قهرمانی اميدی ندارند

10خاطره آسيايي از تاريخ جام جهاني
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صعود چشمگير 
پينگ پنگ بازان ايران 

در رده بندی جهانی

مسابقات فوتسال 
جام رسانه ها

برنامه مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی

گروهساعتتاریخروزمسابقات

آفریقای جنوبی 
اول89/3/2118:30 جمعهومکزیک

اول89/3/2123جمعهاروگوئه و فرانسه

کره جنوبی و 
دوم89/3/2216شنبهیونان

آرژانتین و 
دوم89/3/2218:30شنبهنیجریه

سوم89/3/2223شنبهانگلیس و امریکا

سوم89/3/2316یکشنبهالجزایر و اسلونی

چهارم89/3/2318:30یکشنبهصربستان و غنا

چهارم89/3/2323یکشنبهآلمان و استرالیا

پنجم89/3/2416دوشنبه هلند و دانمارک

پنجم89/3/2418:30دوشنبهژاپن و کامرون

ششم89/3/2423دوشنبهایتالیا و پاراگوئه

ششم89/3/2516سه شنبهزالندنو و اسلواکی

ساحل عاج و 
هفتم89/3/2518:30سه شنبهپرتغال

برزیل وکره 
هفتم89/3/2523سه شنبهشمالی

هشتم89/3/2616چهارشنبههندوراس و شیلی

هشتم89/3/2618:30چهارشنبهاسپانیا و سوئیس

آفریقای جنوبی و 
اول89/3/2623چهارشنبهاروگوئه

آرژانتین و کره 
دوم89/3/2716پنج شنبهجنوبی

دوم89/3/2718:30پنج شنبهیونان و نیجریه

اول89/3/2723پنج شنبهفرانسه و مکزیک

چهارم89/3/2816جمعهآلمان و صربستان

سوم89/3/2818:30جمعه اسلونی و امریکا

سوم89/3/2823جمعهانگلیس و الجزایر

پنجم89/3/2916شنبههلند و ژاپن

چهارم89/3/2918:30شنبهغنا و استرالیا

گروهساعتتاریخروزمسابقات

پنجم89/3/2923شنبهکامرون و دانمارک

ششم89/3/3016یکشنبهاسلواکی و پاراگوئه

ششم89/3/3018:30یکشنبهایتالیا و زالندنو

هفتم89/3/3023یکشنبهبرزیل و ساحل عاج

هفتم89/3/3116دوشنبهپرتغال و کره شمالی

هشتم89/3/3118:30دوشنبهشیلی و سوئیس

هشتم89/3/3123دوشنبهاسپانیا و هندوراس

مکزیک و اروگوئه- 
فرانسه و آفریقای 

جنوبی
اول89/4/118:30سه شنبه

نیجریه و کره جنوبی- 
دوم89/4/123سه شنبهیونان و آرژانتین

امریکا و الجزایر- 
سوم89/4/218:30چهارشنبهانگلیس و اسلونی

غنا و آلمان- 
چهارم89/4/223چهارشنبهصربستان و استرالیا

اسلواکی و ایتالیا- 
ششم89/4/318:30پنج شنبهزالندنو و پاراگوئه
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین
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قیمت طال )تومان(
30310 هر گرم طالی 18 عیار

139680هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
305000   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

301000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1054 1048دالر امریکا

10001010 دالر کانادا

12591264 یورو

15201530پوند انگلستان

279282 ریال عربستان

35803630دینار کویت

285288درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

ــتاب کردن در کاری پیش از به دست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از  ش
به دست آوردن فرصت از نادانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 اهل ادب و هنر در صدور فرهنگ نظام اسالمي
 به دنيـا بکـوشند

عکس روز

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

34 °

30 °

18°

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

فرهنگ و هنر

وزیر ارش��اد ش��رایط کنوني را میداني وس��یع 
براي نویسندگان، ش��اعران و هنرمندان دانست تا با 
فعالیت هاي متفاوت خود، عالوه بر غناي هرچه بیشتر 
فرهنگ و هنر کش��ور، در صدور فرهنگ غني نظام 
اسالمي ایران به اقصي نقاط جهان به طور گسترده تر 
عمل نمایند. به گزارش فارس به نقل از سایت وزارت 
ارشاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي دوره کنوني را با 

رویکرد فرهنگي دولت مهیاي ایجاد محیطي پرشور 
و نشاط درکشور دانس��ت تا با همکاري و همیاري 
همه کارکنان در ارائه خدمات ارزنده به اهالي فرهنگ، 
هنر و رسانه تالش نماییم. وي از ثبت میراث معنوي 
خطبه حضرت زهرا )س ( خبر داد و گفت: خطبه آن 
حضرت به قول یکي از بزرگان زیباترین و بدیع ترین 
خطبه اس��ت که در آن نشاني از نبوت و عطر خوش 

رس��الت به چش��م مي خورد و موافقان و مخالفان 
ش��یوایي کالم آن حض��رت را در ای��ن خطبه تأیید 
کرده اند. حسیني تحقیق فشرده و عمیق از توحید و 
صفات خدا، تبیین قیام واالي پیامبر و مس��ئولیت و 
اهداف آن حضرت، فلسفه و اسرار و پاره اي از احکام 
و اندرزها، معرفي حضرت و خدمات رس��ول اهلل و 
مقایس��ه با اوضاع جاهلیت، بیان حوادث تلخ بعد از 
رحلت پیامبر اکرم، انحراف از والیت و داستان فدک 
را از بارزترین ویژگي هاي این خطبه دانست. وي در 
بخش دیگري از سخنان خود با تبریک میالد حضرت 
امام خمیني )ره( بنیانگذارجمهوري اسالمي و معرف 
اسالم ناب محمدي، گفت: اگر امام نبود امروز ما درک 
صحیح و عمیق از مباحث اسالمي نداشتیم و ایشان با 
معرفي اسالم واقعي و فاصله گرفتن از تحجر، اجازه 
ندادند افکار غربي ها به اس��م اسالم در میان مسلمان 
نفوذ کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي شرایط کنوني 
را میدان وسیعي براي نویسندگان، شاعران و هنرمندان 
دانست که با فعالیت هاي متفاوت خود عالوه بر غناي 
هرچه بیشتر فرهنگ و هنر کشور در صدور فرهنگ 
غني نظام اسالمي ایران به اقصي نقاط جهان به طور 

گسترده تر عمل کنند.

حامد حقی
 »داس��تان آدل ه « در س��ال 1975 توس��ط 
فرانس��وا تروفو کارگردان مش��هور جهان ساخته 
ش��د. ای��ن فیلم بر اس��اس یادداش��ت هاي دختر 
کوچ��ک ویکتور هوگ��و، فیلمي اس��ت نیرومند 
و لطی��ف در باب روانشناس��ي زني ک��ه در اوج 
عش��ق و نیس��تی خود قرار دارد. این فیلم داستان 
دلبس��تگي  احساس��اتي آدل ه . ب��ه ی��ک افس��ر 
 جوان انگلیس��ي اس��ت که دس��ت آخر به جنون 

مي انجامد. 
عش��قی  حکای��ت  ه«،  آدل  »سرگذش��ت 
بی س��رانجام، یک س��ویه و عامل تباهی، که نه تنها 
راه به جای��ی نمی ب��رد و چیزی را نمی س��ازد، که 
اصاًل خراب می کند و تیش��ه به ریشه وجود آدمی 
می زند و آنچه به جا می گذارد، حس��ی از حقارت 
و بیهودگی ا س��ت. »آدل«، دختر سرش��ناس ترین 
نویس��نده روزگار خود اس��ت، اما می خواهد زیر 
سایه  پدری مقتدر نباشد و همه تالشش از یک سو 
ص��رف رس��یدن به همس��ری گریخته ا س��ت که 
گذش��ته را انکار می کند، و از سویی انکار نسبتش 
ب��ا مردی ک��ه همه فرانس��ه و جهان، ستایش��ش 
می کنند. مسأله »آدل« این نیست که دختر »هوگو« 

بودن بد اس��ت؛ این اس��ت که س��ایه پدر زیادی 
 سنگین است و عظمت نامش، مجال هر کاری را 

می گیرد. 
اصل ماجرا همین اس��ت ک��ه »آدل« در خالل 
این سفر به نوعی کش��ف خویش می رسد و این، 
البت��ه، هیچ منافات��ی با روحی��ه هنرمندانه اش )او 

عاشق نوشتن و موسیقی  است( ندارد. 
هم��ه آنچ��ه از »آدل« س��ر می زن��د، همه آن 
رفتارهای��ی که به کاره��ای جنون آمیز و لحظه ای 
ش��باهت دارند )نمونه مش��خصش دروغی  است 
که راجع ب��ه ازدواج به پدر و م��ادرش می گوید( 
چیزهای��ی هس��تند ک��ه او دوس��ت دارد اتف��اق 
بیفتن��د، اما از آنجا که ظاهراً هی��چ پیمانی وجود 
ندارد و هیچ قول و قراری ابدی نیس��ت، تصمیم 
 می گیرد یک تن��ه این بازی را به نف��ع خود تغییر 

دهد.
 دست به هرکاری می زند که اعتبار و حیثیت 
»ستوان پینسن« را خدش��ه دار کند )مثاًل آگهی ای 
ک��ه پ��درش در روزنام��ه می دهد و دی��داری که 
خودش ب��ا پدر نامزد پینس��ن می کند( ضربه های 
هولناکی هس��تند که البته می ش��ود درکشان کرد. 
با این هم��ه، چیزی ک��ه »آدل«، بیش ازهمه، از آن 

می هراسد، »شناخته شدن« است. کسی نباید بداند 
که بین او و هوگو ی کبیر نس��بتی هس��ت؛ همان 
نویس��نده، ش��اعر و سیاس��تمدار که وقتی دختر 
دیگرش، لئوپولدین، غرق ش��د، برایش شعرهایی 
نوش��ت به  نش��انه غم و اندوه تا جاودانه اش کند. 
اما س��هم آدل از این زندگی، از این پدر پرافتخار 
چ��ه ب��ود؟ خواهر کوچک ت��ر، در س��ایه خواهر 
غرق ش��ده مان��د و آن قدر کس��ی حرف هایش را 
نفهمید و جدی  نگرفت که مجبور ش��د به خانه و 
اهالی اش پش��ت پا بزند و به راهی برود که گمان 
 می کرد صالحش در آن اس��ت. ح��ق با او بود؛ یا 

نبود؟ 
»آدل«، در دی��ار غرب��ت زندگ��ی می کند، در 
هم��ان س��رزمینی که »پینس��ن« هم هس��ت. یار 
بی اعتن��ا و گریخته ای که می گوید گذش��ته دلیل 
امروز نیس��ت، چه رس��د ب��ه ف��ردا. هم صحبتی 
ب��ا آدل را ه��م به هیچ چی��ز ترجی��ح نمی دهد و 
به جای مان��دن و گوش دادن، گریختن و نبودن را 
بیشتر دوس��ت دارد. این اس��ت که »آدل«، دختر 
تواناترین نویس��نده آن روزگار، مثل پدر پرافتخار 
 و چه بس��ا بی اعتنایش، نوشتن را به گفتن ترجیح 

می دهد.

حمید حقیقت 
 گرچه کش��ور شیلی نویس��ندگان و شعرای 
بزرگ و ن��ام آوری چون گابریله میس��ترال، پابلو 
ن��رودا، ایزابل آلن��ده و آنتونیو س��کارمتا را دارد، 
اما تحقیقات حاکی از آن اس��ت که بیش از نیمی 
از مردم ش��یلی در عمر خ��ود حتی یک کتاب هم 

نخوانده اند.
ب��ه طور خ��اص، »میس��ترال« و »ن��رودا« دو 
نویسنده برنده جایزه نوبل توسط مردم کشورهای 
آمری��کای جنوب��ی س��تایش ش��ده و هم��واره با 
 بناهای یادبود، نقاش��ی های دیواری، موزه ها و یا 
جش��ن های یادبود مورد توجه قرار گرفته اند. اما 
هموطنان این نویس��ندگان بزرگ عش��ق به کتاب 

خواندن را به کلی از دست داده اند.
ای��ن در حال��ي اس��ت ک��ه بنی��اد خصوصی 
عام المنفعه »ال فونت��ه« با هدف حمایت از مطالعه 
در ای��ن کش��ور، هزینه ه��ای متناس��بی را صرف 
می کند. بر مبنای یک نظر سنجی که در سال 2008 
از س��وی این بنیاد انجام گرفت، 50 درصد مردم 

شیلی هرگز و یا تقریبًا هرگز هیچ کتابی را مطالعه 
نکرده اند.  »پیندا«یک��ی از کتابداران قدیمی، برای 
اینک��ه این وضعیت را تغییر دهد، با یک ماش��ین 
کتاب، دور این کشور حرکت می کند. او برای این 
کار ظاهر ماشین را به کلی دگرگون و با رنگ های 
گوناگون آن را نقاش��ی کرده است. این کتابدار به 
طورعم��ده با آثار کمدی، نش��ریات و کتاب های 

س��رگرم کننده، به بیش از 40 ش��هر و روس��تا در 
ش��یلی سفر کرده است. به گفته »پیندا« این ماشین 
قدیمی به نظر مردم، خاص و اس��تثنایی می رسد 
 و ب��ه همین دلیل مردم کنجکاو ش��ده و به وی و 

کتاب ها نزدیک می شوند. 
طب��ق اعالم اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان 
شیلی، در س��ال 2008 حدود 4000 عنوان کتاب 
جدید در این کش��ور منتش��ر ش��د که بیش از دو 
 س��وم آن در تیراژ بیش از 5 هزار نس��خه هم تنها

420 عنوان کتاب پدید آمد. 
در کش��ور آلم��ان در س��ال 2008، در ازای 
ه��ر یک میلیون نفر جمعی��ت در حدود 952  اثر 
جدی��د به بازار آمد. این رقم در فرانس��ه 1053 و 
در انگلس��تان 1830 بود. حتی در کشور همسایه 
ش��یلی، آرژانتین، 500 عنوان کت��اب جدید برای 
ه��ر یک میلی��ون جمعیت وارد بازار کتاب ش��د.  
بر اس��اس تحقیقات »ریچارد موس��ر« دانش��مند 
انس��تیتوی آمریکایی »ایبرو« در برلین، بازار کتاب 

شیلی از شرایط بسیار بدی رنج می برد. 

آبلوموف مهمترين رمان گنچاروف

شهيد قاسم علی تيمورزاده

 فتحي تصويربرداري بخش اصفهان 
»در مسير زاينده رود« را آغاز کرد 

سینمــا تک، سالن استاد فـــرشچیان
نمــايش فيلم سرگــذشت آدل  ه

مردم ایران  خوشحال باشند!
بيشتر مردم شيلی در عمر خود حتی يک کتاب هم نخوانده اند

روزی بود...

رسانه

زاینده رود
 آبلوموف که مهمترین رمان گنچاروف 
است مفهومی جدید به فرهنگ ادب جهانی 
افزوده اس��ت. ابلومویس��م واژه ای اس��ت، 
برای بی��ان ویژگی های روانی ش��خصیتی 
مبت��ال به بی دردی درمان ناپذیر و بی ارادگی 
و ضعف نفس. این ویژگی ها ممکن اس��ت 
در جامع��ه ای به صورت بیم��اری مزمن و 
همه گی��ر درآی��د، چنانک��ه از خصوصیات 
ملی آن جامعه بش��ود. این داستان به تحول 
رئآلیسم روانشناختی در ادب روس کمکی 

ارزنده کرده و شهرتی جهانی یافته است.
بیم��اری بی ارادگی و اعتماد بنفس��ی، 
بیم��اری تنبلی، تن آس��ایی، بیماریی که در 

طول تاریخ زندگی بش��ر دوست داش��تنی ترین نوع بیماری بوده است. بیماریی که هر یک از ما کم و 
بیش مبتال به آن هستیم، بیماری ابلومویسم. نام قهرمان رمان جاودانه ایوان گنچارف، نامی که تا چاپ 

این کتاب وجود نداشت ولی بعد از نشر ابلوموف صاحب نام شد.
خالصه ای از داستان کتاب

زاخار: ارباب اسباب کشی کاری ندارد. شما صبح از خانه بیرون بروید و تا غروب در خیابان پرسه 
بزنید و به تئاتر و سیرک بروید و شب به خانه جدید برگردید.

ابلوم��وف: صب��ح تا غروب در خیابان راه بروم؟ برای تو چه فرقی می کند که من کجا غذا بخورم؟ 
بعد از ناهار کجا بخوابم؟ بی من اس��باب کش��ی می کنید؟ اگر باالی س��رتان نباش��م فقط آشغال ها را 

می برید.
اس��باب کش��ی یعنی سروصدا، یعنی شکسته شدن همه چیز. همه اسباب و اثاثه را روی زمین پهن 
می کنند. یک چمدان اینجا، یک پشتی آنجا و تابلوهای من در یک گوشه، پیپ هایم در آن گوشه، تازه 
کتاب هایم، یک انبار شیش��ه های جوراجور که مدت هاس��ت گم شده اند و معلوم نیست که یک دفعه ا 
زکدام س��وراخ بیرون می آیند. نصف چیزها این جایند، باقی در گاری یا در خانه جدید. آدم می خواهد 
پیپ بکشد. پیپ را برمی دارد، می بیند که توتون را برده اند... می خواهد یک گوشه بنشیند، صندلی پیدا 

نمی کند، به هرچه دست می زنی دستت کثیف می شود...
اگر آدم تشنه باشد و بخواهد آب بخورد لیوان پیدا نمی کند....

در خانه جدید هم تا س��ه روز هیچ چیز در جای خود نیس��ت. تابلوها همه در پای دیوارها مانده 
 ی��ا روی زمی��ن افتاده اند. گالش ها روی تختخواب اس��ت. چکمه ها با چ��ای و روغن صورت در یک 

بسته اند. بعد معلوم می شود که یک پایه چهار پایه شکسته است....
وقتی صبح آدم در خانه جدید بیدار می شود وحشت می کند. نه آب هست و نه وسیله ای که سماور 

را با آن روشن کنند.....
این کتاب در  912 صفحه نوشته؛ و با قیمت ،9600 تومان از سوی انتشارات فرهنگ معاصر وارد 

بازار کتاب شده است.

حسن فتحي تصویربرداري مجموعه تلویزیوني »در مسیر زاینده رود« را از روز جمعه در اصفهان 
آغاز کرد. اس��ماعیل عفیفه که تهیه کنندگي مجموعه تلویزیوني »در مسیر زاینده رود« را برعهده دارد، 
در گفتگو با فارس گفت: گروه از روز پنجش��نبه 13 خرداد عازم اصفهان ش��دند و کار تصویربرداري 
بخش هاي مربوط به این شهر را از روز جمعه 14 خردادماه آغاز کردند. وي افزود: در این بخش همه 
بازیگران اصلي حضور دارند و در بخش مربوط به تهران، حدود 120 دقیقه از س��ریال تصویربرداري 

شده که 20 درصد از کل کار را تشکیل مي دهد. 
عفیفه ادامه داد: این بخش ها توسط بابک رضاخاني مراحل تدوین اولیه خود را سپري کرده اند و 
ما در تالش��یم تا این س��ریال را با بهترین کیفیت به مخاطبان خود عرضه کنیم. بنابراین گزارش، حسن 
فتح��ي مجموع��ه تلویزیوني »در مس��یر زاینده رود« را در جنوب تهران کلید زد و مس��عود رایگان در 
کنار بازیگراني مثل حس��ین محجوب، مهرانه مهین ترابي، اش��کان خطیبي، بهنوش طباطبایي، پردیس 
افکاري، مهرداد ضیایي، هومن برق نورد، افس��انه پاکرو، مهدي س��لطاني و الهه حسیني در این سریال 
ایف��اي نقش مي کند. مجموعه تلویزیوني »در مس��یر زاینده رود« براي پخش از ش��بکه اول س��یما در 
ماه مبارک رمضان س��اخته مي ش��ود و در خالصه داس��تان آن آمده است: مهران س��ارنگ فوتبالیست 
جوان و با آتیه تهراني که براي عقد قرارداد با یک باش��گاه تازه تأس��یس به اصفهان س��فر کرده، طي 
 تص��ادف با مس��عود مصیب، جوان نخبه اصفهاني، با او درگیر مي ش��ود و این آغ��از ماجرایي طوالني

 است... 

نام پدر: ولی اهلل
متولد: 1353/10/25

تاریخ شهادت: 1372/9/26
فرازهایی از زندگینامه شهید:

شهید قاسم علی تیمورزاده در تاریخ 1353/10/25 در شهر جونقان چشم به جهان گشود. تحصیالت 
خود را در همان ش��هر پش��ت سر گذاشت و  پس از پایان تحصیالت به خدمت سربازی اعزام و بعد از 

اتمام دوره آموزشی به کردستان منتقل شد. سرانجام در تاریخ 1372/9/26 به شهادت رسید.

»جوزف استریک« کارگردان و تهیه کننده  86 ساله 
اسکاري یکم ژوئن بر اثر ناراحتي قلبي در بیمارستان 
» وال دي گریس« پاریس درگذش��ت. به گزارش 
ایسنا، استریک بیشتر به عنوان کارگردان و تهیه کننده 
فیلم »اولیس« محصول سال 1967 در دنیاي سینما 
به شهرت رسیده است. به گزارش هالیوود ریپورتر، 
فیلم اولیس براس��اس رماني با همین عنوان نوشته 
»جیمز جویس« ساخته شده است. استریک با این 
فیلم به همراه »فرد هینز« نامزد دریافت جایزه  بهترین 
فیلمنامه شد. جوزف استریک در سال 1971 براي 
فیلم مستند »مصاحبه با سربازان کهنه کار ماي الي« 
موفق به دریافت جایزه ي آکادمي  شد در این فیلم 
سربازان آمریکایي حاضر در قتل عام ماي الي در 
ویتنام را به تصویر کشیده بود. عالوه بر این او همراه 
با »لوئیس آلن« تهیه کنندگي »جک کوفر« فیلم »گرگ 
هرگز گریه نکن« را در سال )1983( برعهده داشت. 
 مس��تند »the hecklers« محصول سال )1996( 
بي بي سي نیز از دیگر ساخته هاي اوست. استریک 
در جنگ جهاني دوم به عنوان عکاس هوایي فعالیت 

مي کرد. وي پنج فرزند و شش نوه داشت.

جو استريک، کارگردان 
و تهيه کننده اسکاري 

درگذشت
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