
صفـحهصفـحه

Zayande Roud - No. 278, June,14,2010دوشنبه 24 خرداد 1389 / 1 رجب 1431 / شماره 278 / 8 صفحه / 200 تومان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مجموع��ه  نویس��نده 
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نظ����ر  از  دانش���گاه  ای��ن 
علمی  دس��تاوردهای  سرانه 
و پژوهش��ی رتبه دهم را در 
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رئیس کمیس��یون عمران، 
شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان از سایر 
رسانه های گروهی خصوصًا 
صدا و سیما خواست عواقب 
خرید اراضی قولنامه ای را به 

اطالع مردم برس��انند. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
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رئیس جمهور:
 بيانيه تهران فضاي جديدي را 
در مناسبات جهاني رقم زد

برداشت آب، سطح آب های 
زیرزمینی را کاهش داده است

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
ملت سرفراز ايران محکم تر از گذشته 
با دسيسه های هسته اي امريکا مقابله مي کند
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ش��رکت  م����دیرع����ام��ل 
 توزی���ع نی����روي ب��رق اس��تان 
چه��ارمحال و بختیاري از اجراي 
عملی��ات رفع افت ولت��اژ برق در 

شهرکرد خبر داد. 
به گ��زارش موج، رحمت اهلل 
حمامی��ان گفت: با نص��ب چهار 
ترانسفورماتور و احداث یک هزار 
متر خط انتقال، مش��كل افت ولتاژ 
 در نقاط مختلف ش��هرکرد مرتفع 

مي شود.
 به گفت��ه وي، براي اجراي این 
پ��روژه بی��ش از 660 میلیون ریال 

هزینه مي شود. 
وي در ادامه افزود: 230 دستگاه 
پست هوایي و زمیني در شهرکرد 
س��رویس و رنگ آمیزي شد. وي 
اعتبار هزینه شده براي اجراي این 
طرح را 230 میلیون ریال و کاهش 
تلف��ات، زیبایي ظاهري پس��ت و 
اصالح اتصاالت را از جمله مزایاي 
سرویس پست هاي هوایي و زمیني 

اعالم کرد.

افت ولتاژ برق در شهرکرد 
برطرف مي شود

 هدف از انتشار بيانات 
مقام معظم رهبري درباره فرهنگ، 

گسترش اين ديدگاهها درجامعه است

دانشگاه شهرکرد، دانشگاه دهم 
کشور است

عواقب خريد زمين های قولنامه ای 
به اطالع شهروندان برسد

کاروان آزادی 2 برای شكس��تن محاصره نوار غزه با دهها کش��تی عازم این 
منطقه می ش��ود. یاسر قشالق رئیس سازمان مردم نهاد مسئول ارسال کمک های 
مردمی به نوار غزه گفت: کاروان آزادی دو بزرگتر از کاروان آزادی یک و شامل 
50 کش��تی حامل کمک های بشردوستانه برای مردم غزه خواهد بود. گروه ها و 
فعاالن صلح هم اکنون در حال سازماندهی مأموریتی جدید برای ارسال مایحتاج 

آموزشی برای کودکان غزه هستند. 
کاروان آزادی یک شامل هشت کشتی باری ترکیه و یونان حامل کمک های 
انس��ان دوس��تانه برای غزه بود که فعاالن ضد جنگ از 40 کشور جهان نیز در آن 
حضور داش��تند. این کاروان 10 خرداد در آب ه��ای بین المللی هدف حمالت 
مرگبار رژیم صهیونیس��تی قرار گرفت که بر اثر این حمالت 9 نفر شهید و دهها 
نفر زخمی ش��دند. این جنایت ضد بش��ری رژیم صهیونیستی خشم جهانیان را 

برانگیخت.

مص��ر مانع عبور کاروان مص��ری کمک به غزه از گذرگاه رفح ش��د. واحد 
مرکزی خبر به نقل از الجزیره گزارش داد، اعضای این کاروان به امید کسب اجازه 
عبور از گذرگاه رفح و رس��اندن کمک هایشان به فلسطینی های غزه، شب را در 
کنار این گذرگاه س��پری کردند و صبح با سردادن شعارهایی در حمایت از مردم 
غزه، از دولت مصر درخواس��ت کردند که اجازه عبور را به آنها بدهد اما مقامات 
این کشور گفتند، اجازه عبور از گذرگاه رفح را نه به اعضای این کاروان و نه برای 

انتقال محموله آنها، نخواهند داد.
 محم��د عصمت س��یف الدول��ه عضو کمیت��ه مردمی مصر برای شكس��تن 
محاص��ره غ��زه و از اعضای ای��ن کاروان ب��ه الجزیره گفت: متأس��فانه مقامات 
 مص��ری اج��ازه ندادن��د تا داروه��ای ض��روری و س��یمان را که هم��راه خود 
آورده ای��م از طری��ق گذرگاه رفح به فلس��طینی های غزه برس��انیم، این مقامات 
به ما گفتند که باید از رژیم اس��رائیل اجازه بگیری��د و از گذرگاه العوجه )تحت 
کنترل اس��رائیل( وارد غزه ش��وید؛ همه ما می دانیم که تل آویو چنین اجازه ای 
را نخواهد داد. محس��ن راضی از نماین��دگان مجلس مصر و از حامیان کمک به 
غ��زه نیز گفت: ما چگونه می توانیم محموله خود را به طرف اس��رائیلی تحویل 
بدهیم، در حالی که مصر خودش دارای مرز وگذرگاه رفح با غزه است، بنابراین 
 تحویل محموله به طرف اس��رائیلی در گذرگاه العوجه اقدامی نادرست به شمار 

می رود.
 چندی پیش نیز رژیم صهیونیس��تی با یورش به کاروان کش��تی های حامل 
کمكهای مردمی به غزه و کشته و زخمی کردن تعدادی از داوطلبان کمک به مردم 
این منطقه، مانع امدادرسانی شد. مردم غزه چند سالی است که در محاصره شدید 

رژیم صهیونیستی به سر می برند.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه از مانیل، پلیس فیلیپین از کش��ته ش��دن 
دس��تكم پان��زده گردش��گر از جمل��ه اتب��اع ایرانی و پاکس��تانی بر اثر س��قوط 
اتوب��وس آنها ب��ه داخل دره ای در فیلیپین، خبر داد. آردن تروس��یو س��خنگوی 
پلیس فیلیپین اعالم کرد: تعداد بس��یاری از هفتاد مس��افر این اتوبوس نیز بر اثر 
 س��قوط آن به داخل دره ای عمیق در جزیره س��بو در مرکز این کش��ور، زخمی 

شدند. 
وی ب��ه نق��ل از نیروهای پلی��س در صحنه حادثه اعالم کرد، اجس��اد پانزده 
 ت��ن از جمله راننده فیلیپینی و دو کودک خارجی از الش��ه اتوبوس بیرون آورده 
ش��ده اند. وی خاطرنش��ان کرد بیش��تر قربانیان ای��ن حادثه ایرانی یا پاکس��تانی 
 هستند. سفارت های ایران و پاکستان در مانیل هنوز در این خصوص اظهار نظر 

نكرده اند.

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: به رغم کاهش میانگین بارندگی در 10 اس��تان 
و ش��یوع بیم��اری زنگ زرد گن��دم در دو میلیون هكتار، امس��ال در تولید گندم 
خودکفا خواهیم بود. صادق خلیلیان همزمان با هفته جهاد کش��اورزی در مراسم 
بیس��ت و پنجمین دوره انتخاب و معرفی تولید کنندگان بخش کشاورزی کشور 
افزود: براساس پیش بینی ها، امسال 11 میلیون تن گندم به بخش دولتی فروخته 
می شود. وی ادامه داد: تاکنون چهار میلیون تن گندم خریداری شده که در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال 25 درصد افزایش یافته است. وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینكه در س��ال83 نیز در تولید گندم به خودکفایی رس��یدیم اما این خودکفایی با 
چالش هایی مواجه شد گفت: براساس پیش بینی ها امسال در تولید گندم خودکفا 
خواهیم شد. خلیلیان در ادامه با اشاره به اینكه در گذشته به واردات پنیر وابسته 
بودی��م، اضافه کرد: اکنون در محصوالت لبنی به اس��تثنای کره، صادرات داریم. 
خلیلیان همچنین از تولید ساالنه 100 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور 
خبر داد. وی افزود: حجم تولیدات کش��اورزی پیش از پیروزی انقالب اس��المی 
25 میلیون تن بود. وزیر جهاد کش��اورزی با تأکید بر لزوم توس��عه زیرس��اخت 
های کش��اورزی گفت: در برنامه اول توسعه، 66 هزار و 500 هكتار )ساالنه 13 
ه��زار و 300 هكتار(، در برنامه دوم 203 هزار هكتار )س��االنه 40 هزار هكتار(، 
در برنامه س��وم 215 هزار هكتار )س��االنه 43 هزار هكت��ار( و در برنامه چهارم 
381 هزار هكتار )س��االنه 76 هزار هكتار( زیر پوش��ش آبیاری تحت فشار قرار 
داش��ت. وی درباره صادرات محصوالت کشاروزی نیز گفت: در سال 88 ارزش 
ص��ادرات محصوالت خام س��ه میلیارد دالر و ارزش ص��ادرات این محصوالت 
هم��راه با فرآورده های کش��اورزی 4/2 میلیارد دالر بود. خلیلی��ان افزود: میزان 
واردات محصوالت کشاورزی نیز پارسال یک میلیارد دالر کاهش یافته است. وی 
گفت: تراز تجاری محصوالت کشاورزی با افزایش صادرات و کاهش واردات دو 

میلیارد دالر مثبت شده است.

معاون کنس��ولی و پارلمانی وزیر امور خارجه گفت: با حمایت های کنسولی 
این وزارتخانه، سال گذشته 543 زندانی ایرانی مقیم خارج آزاد شدند. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، حس��ن قش��قاوی به زندانیان ایرانی دربند امریكا اشاره کرد و 
اف��زود: هم اکنون بیش از 63 نفر از ایرانیان به علل واهی در امریكا زندانی ش��ده 
اند. وی درباره حمایت های وزارت امور خارجه برای آزادی این زندانیان گفت: 
درس��ت است که ما با امریكا رابطه سیاس��ی نداریم اما چون هر دو کشور حافظ 
منافع دارند، از این طریق پیگیر جدی موضوع زندانیان ایرانی در امریكا هس��تیم. 
معاون کنس��ولی وزیر امور خارجه درباره اینكه آیا امریكایی ها در آزادی زندانیان 
ایرانی همراهی می کنند یا خی��ر؟ گفت: امریكایی ها در آزادی زندانیان همراهی 
نمی کنند و بسیاری از انگیزه های آنان هم واقعاً سیاسی است. قشقاوی به ربوده 
ش��دن شهرام امیری از س��وی امریكایی ها اشاره کرد و افزود: این اقدام امریكایی 
ها بازی با هویت افراد و ضدحقوق بش��ر اس��ت که ما این اقدامات را فراوان در 
غرب مشاهده می کنیم. وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض امریكایی ها درباره 
ایرانی��ان مقیم خارج گفت: آنان مهاجرت این ایرانیان را نوعی فرار مغزها از ایران 
تلقی می کنند و گاهی هم می گویند این افراد حافظ منافع ایران هستند. قشقاوی 
درباره دیگر زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف گفت: امسال 13 زندانی ایرانی 
در ارمنس��تان و ده ه��ا نفر در جمه��وری آذربایجان به زندان های کش��ور انتقال 
یافته اند. معاون وزیر امورخارجه گفت: حدود پنج میلیون ایرانی، مقیم کشورهای 
خارج هس��تند که بیش��تر این مهاجرت ها با انگیزه های تحصیل، کس��ب درآمد 
و تجارت صورت گرفته اس��ت. قشقاوی افزود: براس��اس آماری که خود مراکز 
 غربی اعالم کرده اند، متوس��ط دانش و دارایی های ایرانیان مقیم خارج، بیش��تر از 
بومی های آن کشورهاست و عموم هموطنان مهاجر ما به شدت عالقه مند منافع 
ملی و عزت و توسعه ایران هستند. معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه 
درباره حمایت های این وزارتخانه از ایرانیان مقیم خارج گفت: س��فارتخانه ها و 

سرکنسول گری های ما در خط مقدم حمایت از هموطنان مقیم خارج هستند. 

امسال در تولید گندم خودكفا می شویم

آزادی 543 زندانی ایرانی مقیم خارج

كاروان آزادی 2 در راه غزه

مصر مانع كمک به مردم غزه شد

 15 تن در سقوط اتوبوس حامل ایراني ها 
در فیلیپین كشته شدند

شورای نگهبان به نامه اخیر رئیس جمهور 
پاس��خ داد. واحد م�رکزی خبر به نقل از اداره 
کل روابط عمومی شورای نگهبان گزارش داد، 

متن این پاسخ به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم 
سالم علیكم

نامه ش��ماره 58144 م��ورخ 1389/3/16 
جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رس��انه ها نیز 
منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه 
مورخ 1389/3/19 شورای نگهبان مطرح شد. 
از آنج��ا که در متن این نامه به نكاتی اش��اره 
ش��ده اس��ت مقرر گردید موارد ذیل به اطالع 

جنابعالی برسد:
1- همانگونه که جنابعالی به درس��تی در 
نام��ه خود مرقوم نموده اید مرجع تش��خیص 
خالف ش��رع و یا خالف قانون اساسی بودن 
مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی شورای 
نگهبان اس��ت که این شورا نیز براساس قانون 
اساس��ی و آیین نامه داخلی خود در انجام این 
وظیف��ه قانونی دق��ت الزم و کافی را معمول 
داشته اس��ت، اما یادآور می ش��ود که پس از 
تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر 
مقامات و نهادها وظیفه ای جز اجرای قانون و 

رعایت آن ندارند.

2- در خص��وص قوانین مورد اش��اره در 
این نامه توجه جنابعالی را به نكات ذیل جلب 

می نمایم:
ال��ف- ط��رح الحاق م��وادی ب��ه قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن 
در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و 
به دلیل وجود ابهام��ات و ایرادات به مجلس 
اعاده ش��د که پس از اص��الح مصوبه و رفع 
ابهامات و ایرادات نظر اعضاء محترم این شورا 
مبنی بر عدم مغایرت با ش��رع و قانون اساسی 

آن به مجلس شورای اسالمی اعالم گردید.
ب- ط���رح پذی���رش دانش��ج���و در 
آموزشكده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت 
معلم و دانش��گاه شهید رجایی پس از بررسی 
در ش��ورا مغای��ر با ش��رع و قانون اساس��ی 

تشخیص داده نشد.
ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 
89/3/2 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
به ایش��ان اعالم ش��ده باید مصوبه به شورای 
نگهبان ارس��ال تا همانند سایر مصوبات مورد 

بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید دو مصوبه اول 
مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان 
قانون تلقی شده و دستگاههای ذیربط مكلف 
به اجرای آن هستند. بدیهی است دولت محترم 

نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت سنجی 
نظراتی داش��ته باش��د مقتضی است در هنگام 
طرح مصوبات در مجلس شورای اسالمی آن 
را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته 

تا مورد توجه واقع شود.
در خص��وص مس��ئولیت اج��رای قانون 
اساس��ی موضوع اص��ل 113، این ش��ورا در 
گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را 
به نظرات مذکور جلب می نماید. در بخش��ی 
از این نظرات که در س��ال 1377 اعالم ش��ده 
آمده اس��ت که دایره اصل 113 تنها مربوط به 
مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی 
به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون 
اساس��ی درباره امر به معروف و نهی از منكر. 
عالوه بر اینكه مس��تفاد از اص��ل 113 قانون 
اساسی این نیس��ت که رئیس جمهور محترم 
بتوان��د در مصادی��ق و جزئی��ات وظای��ف و 
اختیارات مسئوالن مختلف نظام دخالت کند.

در پایان یادآور می شود که رئیس جمهور 
 محت��رم در ص��ورت نیاز به بررس��ی بیش��تر 
می تواند از ش��ورای نگهبان تقاضای تفس��یر 
 اص��ل یا اصول��ی از اصول قانون اساس��ی را

 بنماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی

مع��اون وزیر نفت و رئیس ش��رکت ملی گاز ای��ران از تنفیذ قرارداد 
ص��ادرات گاز ایران به پاکس��تان خبر داد و گفت: براس��اس این قرارداد، 
جمهوری اسالمی ایران متعهد شد از س��ال 2014 مطابق با 1393 روزانه 
21/5 میلیون متر مكعب گاز را به پاکس��تان صادر کند. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، جواد اوجی افزود: قس��مت اول لوله انتقال گاز از عس��لویه 
تا ایرانش��هر به طول 907 کیلومتر و با عبور از پنج اس��تان بوشهر، فارس، 
هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان کشیده شده است. وی ادامه داد: با 
امضای این قرارداد، شمارش معكوس برای تكمیل مرحله دوم این خط لوله 
از ایرانشهر تا مرز پاکستان آغاز شد و این خط لوله به طول300 کیلومتر تا 
چهارسال آینده تكمیل می شود. اوجی گفت: خط لوله احداث شده با قطر 
56 اینچ قابلیت انتقال روزانه 110 میلیون مترمكعب گاز را دارد و فشار گاز 
استان هایی را که در این مسیر قرار دارند، تقویت می کند. وی با بیان اینكه 
تنها استان سیستان و بلوچستان در این مسیر از نعمت گاز برخوردار نیست، 
افزود: تا سه هفته آینده شاهد افتتاح طرح گازرسانی به ایرانشهر به عنوان 
نخستین شهر این استان خواهیم بود. معاون وزیر نفت هزینه ساخت این 
خط لوله را تاکنون 600 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: اعتبار مرحله دوم 
این خط لوله نیز 300 میلیارد تومان پیش بینی می شود. اوجی قرارداد ایران و 
پاکستان را از بهترین قراردادهای گازی خواند و افزود: بندی در این قرارداد 
گنجانده شده است که براساس آن پاکستان ضمانت انتقال گاز از طریق این 
کشور به کشور ثالث را متعهد شده است و ما می توانیم از پاکستان برای 
صادرات گاز به کشور ثالث استفاده کنیم. وی اضافه کرد: در همین زمینه 

مذاکراتی برای صادرات گاز ایران به چین و هند آغاز کرده ایم.

طرح سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی بیش از یک میلیون نوآموز 
ب��رای ورود به دبس��تان از 29 خرداد در 827 پایگاه س��نجش آغاز می 
شود. معاون تشخیص و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
 کش��ور در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح که در 715 شهر برگزار 
می شود، نوآموزان در 13 زمینه از جمله بینایی، شنوایی، توانایی گفتاری، 
قد و وزن، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی و اختالالت اوتیس��م معاینه 
می شوند و برای آنان شناسنامه سالمت صادر می شود.  اسماعیل برقی 
با بیان اینكه این طرح به مدت 3 ماه اجرا خواهد شد، افزود: اگر سالمت 
دانش آموزی در همان مرحله اولیه تأیید شد، شناسنامه سالمت خود را 
دریافت می کند و به دبس��تان موردنظر برای ثبت نام معرفی می ش��ود. 
وی تأکید کرد: صدور شناسنامه سالمت برای ثبت نام دانش آموزان در 
پایه اول ابتدایی الزامی و هزینه معاینه و س��نجش برای هر دانش آموز 
4000 تومان است.  برقی گفت: پارسال 955 هزار نوآموز در پایگاه های 
س��نجش سالمت جس��مانی آموزش و پرورش معاینه و بیش از 4000 
دانش آموز نیازمند تحصیل در مدارس اس��تثنایی تشخیص داده شدند.  
وی یادآور ش��د: در شهر تهران 7 کلینیک تخصصی وابسته به آموزش 
و پرورش اس��تثنایی، نوآم��وزان را در زمینه آمادگی تحصیلی، بینایی و 
ش��نوایی به صورت تخصصی ارزیابی می کند و تجهیزاتی مثل عینک 
و س��معک را رایگان در اختیار آنان قرار م��ی دهد.  برقی گفت: طرح 
س��نجش برای کودکان کمتر از 6 س��ال نیز امسال به صورت آزمایشی 
در شهرهای شیراز و کرمان اجرا خواهد شد که در صورت موفقیت در 

شهرهای دیگر نیز به اجرا در می آید.

پاسخ شورای نگهبان به نامه احمدی نژاد

 صادرات گاز ایران به پاكستان 
از سال 2014

آغاز طرح سنجش سالمت و آمادگی 
تحصیلی یک میلیون نوآموز
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دولت روس��یه اعالم کرد که خش��ونتهای قرقیزس��تان یک موضوع 
داخلی بوده و مس��كو هیچ دخالت��ی در آن نخواهد کرد. به گزارش مهر 
به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، مسكو به درخواست کمک دولت موقت 
قرقیزستان پاسخ منفی داد. سخنگوی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری 
روسیه در پاس��خ به درخواست بیشكک گفت: این یک درگیری داخلی 
اس��ت و مس��كو در آن دخالت نخواهد کرد. منابع دولتی قرقیزس��تان از 
درخواس��ت رس��می رزا اوتانبایف رئیس دولت موقت از روس��ها برای 
اعزام نیروی نظامی حافظ صلح به منطقه جنوبی این کش��ور خبر دادند. 
این درخواس��ت ب��رای خاتمه دادن به درگیریهای خش��ونت بار در این 
منطق��ه صورت گرفته بود. در همین حال س��خنگوی مدودف ضمن رد 
این درخواس��ت تأکید کرد: اعزام نیروهای حافظ صلح مستلزم دریافت 
مجوز از سازمان ملل است. روز جمعه پس از تبادل آتش بین گروههایی 
از جوانان در اوچ و مناطق مرزی قره س��و، آراوا و اوزگن دولت موقت 
قرقیزستان با گسیل نیروهای مسلح به منطقه برای اعاده آرامش وضعیت 
فوق العاده اعالم کرد. دراین درگیریها دس��ت کم 49 نفر کش��ته و 645 

نفر زخمی شدند.

نجیب تون رزاق نخس��ت وزیر مالزی گفت: کش��ورش از همه توانایی 
دیپلماتیک و امكانات خود برای همبس��تگی جهان علیه رژیم صهیونیستی و 
محكومیت جهانی این رژیم استفاده خواهد کرد و این موضوع نباید به فراموشی 

سپرده شود.  
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رس��می مالزی، برناما، نخست وزیر 
مالزی افزود: مالزی رایزنی خود را با کشورهای همفكر آغاز کرده تا به اجماعی 
دست یابد تا در نشست ویژه ماه سپتامبر سازمان ملل متحد، قطعنامه محكومیت 
جنایات اسرائیل را صادر کند. وی تصریح کرد: نماینده مالزی در سازمان ملل 
متحد با دبیرکل و دیگر مقامات این سازمان دیدار و اعالم کرده که این کشور به 
دنبال قطعنامه ای جهانی در محكومیت رژیم صهیونیستی است. نجیب تون رزاق 
در ادامه تأکید کرد: من با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، جنبش عدم 
تعهد و دیگر کشورهای همفكر رایزنی کرده ام تا شرایط را برای تصمیم واحد 
علیه اس��رائیل در نشست ویژه ماه سپتامبر سازمان ملل متحد فراهم کنم و در 
نشست دیگری که با عنوان »یک مالزی« در ورزشگاه پوترا برگزار خواهد شد، 
این موضوع را مطرح خواهم کرد. نشست همبستگی با مردم فلسطین با فراخوان 
حزب باریس��ان نش��نال، حزب حاکم مالزی قرار است به زودی در ورزشگاه 
بزرگ ش��هر کواالالمپور برگزار ش��ود. بر اس��اس این گزارش، در این مراسم 
قرار اس��ت عالوه بر بررسی مس��ائل داخلی و طرح های جدید دولت مالزی، 
بخش هایی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین نیز به تصویر کشیده 

شود و حمایت عمومی مردم مالزی از مردم فلسطین اعالم شود. 

نماینده امریكا در س��ازمان ملل متحد با اش��اره به تالشها و فشارهای 
غ��رب برای تغییر موضع ته��ران اذعان کرد که تضمین��ی برای کارآمدی 
فشارها بر ایران وجود ندارد. به گزارش فارس، سوزان رایس، سفیر امریكا 
در س��ازمان ملل در گفتگو با رادیو ان پی آر با اشاره به قطعنامه جدید ضد 
ایرانی در ش��ورای امنیت اظهار داش��ت: هدف این تحریم ها این است که 
محاس��بات هزینه و منافع ایران را تغییر داده و ایران متوجه این نكته شود 

که هزینه برنامه هسته ای آن از منافعش بیشتر است. 
وی با اش��اره به بیانیه س��ه جانبه تهران مدعی ش��د: این توافقنامه به 
مشكالت اصلی نمی پردازد. رایس در ادامه با اشاره به تالشها و فشارهای 
غ��رب بر ایران با هدف تغییر موضع تهران گفت: تضمینی برای کارآمدی 

فشارها وجود ندارد.

گروه��ی از کارکنان س��ازمان ملل به منظور رفع اس��امی تعدادی از 
س��ران ارشد گروه طالبان و القاعده از لیست سیاه گروههای تروریست، 

وارد پایتخت افغانستان شدند. 
به گزارش فارس، استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امور افغانس��تان گفت: این س��ازمان در صدد است اسامی رهبران و 
برخی از سران ارشد گروه طالبان را از لیست سیاه گروههای تروریست 

خارج کند و اکنون این فعالیت ها را سرعت بخشیده است. 
این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه گفت که در پاسخ به درخواست 
جرگه مش��ورتی اخیر صلح افغانستان برای خارج کردن اسامی تعدادی 
از سران گروههای شبه نظامی از لیست سیاه، یک گروه 27 نفره از کمیته 
تحریم طالبان و القاعده زیر نظر شواری امنیت سازمان ملل به کابل اعزام 
شده اس��ت تا در سفری سه روزه، اسامی افراد تحت تعقیبی که نام آنها 
در لیس��ت سیاه گروه های تروریس��ت ذکر شده را بازبینی و در صورت 

امكان نام آنها را از این فهرست خارج نماید.

عبداهلل گل رئیس جمهور ترکیه از احتمال قطع کامل روابط ترکیه و رژیم 
صهیونیستی سخن به میان آورد. به گزارش ایرنا، مطبوعات ترکیه در شماره های 
روز جاری خود سخنان رئیس جمهور این کشور در مصاحبه با روزنامه لوموند 
فرانسه را پیرامون قطع احتمالی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی منتشر کرده اند. 
گل در این مصاحبه از مواضع ترکیه ای ها در مورد یهودی ها سخن به میان 
آورده و ب��ه پناهندگی یهودیان به ترکیه در دوران امپراطوری عثمانی و نیز در 
جریان جنگ دوم جهانی اشاره کرد و گفت: حمله به کشتی های کاروان آزادی 
یک جرم است و چنین جرمی تنها می تواند از سوی سازمان های تروریستی 
انجام شود و فراموش کردن و یا عفو چنین مسأله ای ممكن نیست. به گفته گل، 
در صورت عذرخواهی، قبول تحقیق در این زمینه از سوی یک کمیته بی طرف، 
پرداخت غرامت و لغو تحریم غزه، ترکیه می تواند در زمینه عفو اسرائیل گام 
بردارد. وی در پاس��خ به اینكه اگر اس��رائیل هیچ گامی در این زمینه برندارد، 
آی��ا ترکیه تمامی روابط خود با تل آویو را قطع خواهد کرد؟ گفت: همه چیز 
احتمال دارد. رئیس جمهور ترکیه در این مصاحبه در مورد مسأله هسته ای ایران 
گفت: ایران کشور همسایه ترکیه است و کانال های دیپلماتیک در این زمینه باید 
باز نگه داشته شود. وی با تأکید بر اینكه باراک اوباما رئیس جمهور امریكا نیز 
بعد از وضع تحریم های جدید علیه ایران از امكان حل دیپلماتیک مسأله سخن 
به میان آورده است، گفت: این مسأله در سایه تالش های دیپلماتیک ترکیه و 

برزیل حاصل شده است. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در واکنش 
به صدور قطعنامه 1929 ش��ورای امنیت سازمان 
ملل علیه جمهوری اس��المی ایران گفت: امریكا 
و دس��ت نشاندگانش مطمئن باش��ند ملت ایران 
محكم تر از گذش��ته در مقابل دسایس هسته ای 
آنها می ایس��تد. ب��ه گزارش خبرن��گار پارلمانی 
ایرن��ا، عل��ی الریجان��ی در آغاز جلس��ه علنی 
مجلس در س��خنانی افزود: امریكا مدتها بود که 
در بحث ه��ای علنی و غیرعلن��ی موضوع تبادل 
سوخت هس��ته ای ایران را پیگیری می کرد. وی 
یادآور ش��د: باراک اوباما رئیس جمهوری امریكا 
در نامه های جداگان��ه به رئیس جمهوری برزیل 
و نخس��ت وزیر ترکیه تقاضای وس��اطت آنها را 
برای تحقق این موضوع مط��رح کرد. الریجانی 
با اش��اره به جلس��ه غیرعلنی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، اظهار داشت: امریكا این باور را القاء 
می کرد که موضوع تبادل س��وخت هسته ای در 
چارچ��وب تعهد و رفتار تعاملی س��امان می یابد 
و مس��یر تقابلی کنار گذاشته می ش��ود، اگرچه 
ای��ن ی��ک ادعای توخال��ی بود. رئی��س مجلس 
تصریح کرد: م��ن در دیدار و مذاکرات با رئیس 
جمه��وری برزیل و همچنین در س��فر به ترکیه 
به نخس��ت وزیر این کش��ور اعالم کردم به این 
پیشنهاد هیچ اعتمادی نیست و در منطق امریكا نوعی 
فریب کاری نهفته است و دالیل آن را نیز توضیح 
دادم، اما آنها اصرار داش��تند که ب��ه ما )ترکیه و 
برزیل( اعتماد کنید. وی ادامه داد: لوال داسیلوا و 
رج��ب طیب اردوغان بر اس��اس نامه های اوباما 
بر مس��یر پیشنهادی خود تأکید داشتند، نتیجه نیز 
همان شد که در بیانیه تهران انتشار یافت. رئیس 
مجلس هشتم همچنین گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به احترام دو کشور برزیل و ترکیه نشان داد 
چنانچه طرف مقابل در آنچه مدعی است، صادق 

باش��د و در چارچوب بیانیه آمادگی حل و فصل 
موضوع را دارد.الریجانی یادآور ش��د: اگرچه از 
قبل روش��ن بود این حد از اصرار و تأکید امریكا 
در جهت تأمین سوخت رآکتور اتمی تهران حتی 

بیش از خود ایران، معنای دیگری دارد.
وی تأکی��د کرد: مردم جه��ان در تحلیل این 
واقع��ه مش��اهده می کنند که در فاصل��ه کمتر از 
یک ماه از بیانیه تهران، امریكا با دس��تپاچگی به 
ش��ورای امنیت متوسل شد تا قطعنامه موذیانه ای 
علیه ایران صادر ش��ود. وی افزود: آیا این اقدام 
ب��ه اندازه کافی رفتار فریبكارانه امریكا را نش��ان 
نمی ده��د؟ آی��ا این هم��ان موضوع��ی نبود که 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی بارها انذار دادند که در این دست دراز 
ش��ده پس زمین��ه چدنی، زیر لفاف��ه مخملین را 
می توان دی��د. البته عده ای به ظاه��ر تحت تأثیر 
حرف ه��ای آنان فریفت��ه ش��دند.رئیس مجلس 
تصریح کرد: در موضوع هس��ته ای ایران نیز این 
کش��ور از اهرم ش��ورای امنیت اس��تفاده کرد و 
رفتاری تبهكارانه نسبت به مسلمانان روا داشت.

الریجان��ی تأکید ک��رد: امری��كا می داند این 
آخ��ر ماجرا نیس��ت ای��ن مس��یر با ب��ازی آنها 

ش��روع شد اما توس��ط آنان خاتمه نمی یابد. وی 
همچنین به س��الگرد حماسه 22 خرداد تأکید کرد و 
گفت: در س��الگرد انتخابات پرشور دهمین دوره 
ریاس��ت جمهوری با حض��ور 40 میلیون نفر از 
ایرانیان، سخنان مضحک اوباما و مویه های وزیر 
امور خارجه امریكا نسبت به مسائل داخلی ایران 
تماشایی تر است. وی افزود: آنها گفتند بی صبرانه 
در انتظار روزی هستند که ایرانیان بتوانند آزادانه 
ح��رف بزنن��د و آن را چرخش تاریخ به س��وی 
عدالت نامیدند. وی ادامه داد: آنها مسئولیت ملت 
ایران و مردم آزاده جهان را گوش��زد کردند که به 
ایرانیان نشان دهند از کس��انی پشتیبانی می کنند 
ک��ه خواهان آزادی و عدالت هس��تند. الریجانی 
خاطرنش��ان کرد: ملت ایران ب��ر طریق اصحاب 
حكمت از این س��خنان نارس و مداخله جویانه 
راه خود را ش��ناخته اس��ت. نصیحت از دشمن 
پذیرفتن خطاست اما شنیدن رواست تا برخالف 
آن کار کنی که عین ثواب است. الریجانی افزود: 
آنها مطمئن باش��ند مردم سرافراز و انقالبی ایران 
محكم تر از گذشته در مقابل دسایس هسته ای و 
مكرشان در مسائل داخلی می ایستاد و با حمایت 
از مواضع شفاف و راهگشای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در چهاردهم خرداد در پیروی از سلوک 
حضرت ام��ام خمینی )ره( الگ��وی جدیدی از 
پایداری ملی درمقابل ش��گردهای استكبار را به 
ظهور می رس��اند. وی ادامه داد: در این مس��یر 
هر چه امریكا مقاصد درونی خود را روش��ن تر 
بیان کند وحدت هم��ه گروه ها در مبارزه با آنان 
قوی تر می شود. رئیس مجلس افزود: کسانی که 
دل به امریكا بس��پارند و هم راس��تا با این کشور 
ب��ه ماجراجویی ادامه دهند ن��زد ملت بی آبروتر 
می ش��وند که فتنه در پارس برنمی خیزد. پس از 
سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 

یک صدا فریاد مرگ بر امریكا سر دادند. 

رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور با 
بیان اینكه امس��ال قیمت مسكن 10 تا 20 درصد 
کاه��ش می یابد، هر گونه افزای��ش غیرمتعارف 
اجاره بهای مس��كن در ته��ران را تكذیب کرد. 
خسروی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی شبكه 
خب��ر تصریح کرد: هیچ گون��ه افزایش قیمتی در 
بخش مس��كن و اجاره آن تاکن��ون اتفاق نیفتاده 
است. وی گفت: چون اکنون فصل اجاره است و 
متقاضیان برای تمدید قرارداد خود یا جابه جایی 
به دفاتر ام��الک مراجعه می کنند گمان می برند 
قیمت ه��ا افزای��ش یافته در صورت��ی که چنین 

چیزی صحت ندارد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت: مردم 
مطمئ��ن باش��ند مس��ئوالن اج��ازه نخواهند داد 
افزای��ش قیمتی در بخش مس��كن صورت گیرد 

چرا که اکنون مدتی اس��ت که با سیاس��ت های 
دولت قیمت کاهش داشته و این کاهش همچنان 
ادام��ه دارد. خس��روی در ادام��ه همچنین اظهار 
داش��ت: کاهش قیمت مسكن همچنان ادامه دارد 
و کس��انی که ملك��ی را بیش از قیمت گذش��ته 

خریداری کنند خودشان متضرر می شوند. 
وی افزود: تا پایان سال با ورود تعداد زیادی 
از س��اختمان های مس��كن مهر به ب��ازار، میزان 
عرضه بی��ش از تقاضا خواهد ش��د و در نهایت 
خریداری نیس��ت که بخواه��د ملكی را بخرد و 
این امر موجب کاهش بیش از پیش قیمت ها در 

این بخش خواهد شد. 
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور با 
اش��اره به مس��كن مهر ملكی گفت: مسكن مهر 
ملك��ی یكی دیگ��ر از سیاس��ت های دولت در 

جهت تولید مس��كن و ورود آن به بازار اس��ت 
و با اجرای آن در کش��ور ش��اهد افزایش تعداد 
واحدهای مسكونی خواهیم بود که این موضوع 
روند کاهش��ی در بازار مسكن به وجود خواهد 
آورد. وی در ادامه همچنین گفت: خروج کارکنان 
ادارات و شرکت ها از تهران موجب تخلیه تعداد 
زیادی واحد مس��كونی خواهد ش��د که این امر 
نیز موجب ورود تعداد زیادی مس��كن هم برای 

فروش و هم برای اجاره به بازار می شود. 
خس��روی گفت: کسانی که ملكی را بیش از 
قیمت معقول خریداری کنند خودش��ان متضرر 
می شوند و با سیاست های دولت و چشم اندازی 
که در این بخش می بینیم قیمت مس��كن امسال 
بی��ن 10 ت��ا 20 درص��د دوباره کاه��ش خواهد 

یافت.

رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: بیانیه تهران 
فضای جدیدی را در مناسبات جهانی به وجود آورد.

ب��ه گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، محمود احمدی نژاد در گفتگو 
با ش��بكه تلویزیونی االن امارات به س��ؤاالتی درباره 
تحوالت داخلی، جهانی، انقالب اسالمی و برنامه ریزی 
ایران برای دهه پیش رو پاس��خ داد. احمدی نژاد در 
پاسخ به این س��ؤال که آیا بیانیه تهران شكل گیری 
حرک��ت جدیدی در نظام بین الملل اس��ت، گفت: 
حتماً همین طور است. برخی دولت ها که 60 سال 
بر دنیا حاکم بودند تصور می کردند همه آینده جهان 
در اختیار آنهاس��ت و همه دولت ها و ملت ها دقیقًا 
همان مس��یری را می روند که آنها ترس��یم کرده اند. 
وی گفت: در این میان بیانیه تهران نش��ان داد جریان 
و جبهه جدیدی از دولت های مستقل با نگاهی مبتنی 
بر انسانیت، عدالت و دوستی به دنبال برپایی مناسبات 
جدیدی در جهان و نفی سلطه، تحمیل و فشارهای 
استكباری است. حمایت بسیاری از کشورها از این 
بیانیه، نظام یک س��ویه و انحصاری چند قدرت را با 
چال��ش جدی مواجه کرده و فض��ای جدیدی را در 
مناسبات جهانی به وجود آورده است. وی در بخش 
دیگری از این گفتگو با بیان اینكه روابط ایران با همه 
کشورها دوستانه است، گفت: اروپایی ها در انتخاب 
مستقل هس��تند. اگر می خواهند تحت تأثیر امریكا 
حرک��ت و روابط خود را تنظیم کنند باید بدانند که 
قدرت امریكا در حال اضمحالل و رو به افول است، 
در این صورت آنها هم به همراه امریكا افول خواهند 
کرد، اما اگر به طور مس��تقل با ملت و دولت بزرگ 
و مستقلی مانند ایران رابطه دوستانه و احترام آمیزی 

برقرار کنند به نفع خود آنها خواهد بود. 
وی اظهار داش��ت: ملت ای��ران از این رویكرد 
اس��تقبال می کند اما اگر می خواهند در کنار امریكا 
قرار بگیرند برای ما تفاوتی نمی کند. رئیس جمهور 
در پاس��خ به اتهاماتی مبنی بر منزوی بودن ایران در 
جه��ان، تصریح کرد: مگر همه دنی��ا و اروپا در چند 
کشور اروپایی خالصه می شود. در کنفرانس بازنگری 
ان  پی تی، از سوی ایران مواضع و پیشنهاداتی مطرح 
شد، امریكایی ها و اروپایی ها هم حرف هایی زدند، 
ولی در نهایت بیش از 180 کشور جهان به با مواضع 
ای��ران همراهی کرده و رأی دادند و این به روش��نی 

کسانی که منزوی هستند را 
مشخص می کند. 

احمدی نژاد در پاس��خ 
به س��ؤالی درباره اولویت 
انق��الب اس��المی در دهه 
آینده خاطرنش��ان کرد: در 
دهه آینده وضعیت داخلی 
به گونه ای خواهد  کشور 
بود که راه انقالب به همراه 
پیشرفت، عدالت و دوستی 
با س��رعت هر چه بیش��تر 
ادامه پیدا می کند. در سطح 

جهانی نیز عالوه بر حضور فعال برای تغییر نظام های 
ظالمانه حاکم بر جهان، در مدیریت جهانی حضور 

فعال و اثرگذاری خواهد داشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه 
در پاسخ به سؤالی در مورد حمله رژیم صهیونیستی 
ب��ه کاروان حامل کمک های انس��انی به غزه اظهار 
داشت: رژیم صهیونیستی تنها برای ایجاد درگیری، 
جنگ، تجاوز و بحران ایجاد شده است. احمدی نژاد 
با انتقاد از محاصره سه ساله غزه گفت: سه سال است 
مردم مظلوم غزه در محاصره آب، غذا و دارو هستند. 
رژیم صهیونیستی جنگ بسیار سنگینی را علیه مردم 
غزه تدارک دید و اطالعات حاکی است که این رژیم 
در حال برنامه ریزی برای حمله مجدد به غزه است .

رئیس جمهور افزود: حمله به کاروان آزادی بار 
دیگرحقیقت، موجودیت و اهداف این رژیم را آشكار 
کرد با این تفاوت که دنیا در سه دهه گذشته در غفلت 
بود و در برابر جنایات آنها سكوت می کرد اما امروز 
دنیا بیدار ش��ده و همه دولت ها و ملت ها علیه این 
رژیم موضع می گیرند. گرچه حمله رژیم صهیونیستی 
به کاروان آزادی براساس یک بر نامه ریزی بود اما در 
واقع آنها یک اشتباه بزرگ و تاریخی را مرتكب شدند 
که مطمئناً گام بلن��دی در نزدیک کردن این رژیم به 

پایان عمرش خواهد بود.
رئیس جمه��ور در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبنی بر 
واکنش کش��ورهای عربی در مقاب��ل جنایت اخیر 
رژیم صهیونیستی اظهار داشت: از کشورهای عربی 
و اسالمی انتظار می رود به عنوان اولین اقدام با رژیم 
صهیونیستی قطع رابطه کرده و این رژیم را تحریم و 

به مردم غزه کمک کنند. باید محاصره غزه شكس��ته 
و حقوق ملت فلس��طین به طور کامل اعاده ش��ود. 
بی تردید مواضع سست و دوپهلو نمی تواند تأثیری در 

محیط سیاسی داشته باشد.
احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت 
اقتص��ادی ای��ران، خاطرنش��ان کرد: دول��ت برنامه 
گس��ترده ای را برای اصالح س��اختارهای اقتصادی 
طراحی کرده اس��ت که از نیمه دوم امس��ال به طور 
گس��ترده اجرا خواهد شد. امروز اقتصاد ایران بسیار 
بزرگ و قوی اس��ت. درآمد سرانه مردم هم به طور 
متوس��ط بسیار باال رفته و سرمایه گذاری در ایران به 

طور گسترده در حال افزایش است.
احم��دی نژاد با تأکید ب��ر اینكه هزینه ای که 
برای اس��تقالل داده می شود،س��رمایه گذاری به 
حس��اب می آید تأکی��د کرد: هزین��ه ای که برای 
پیشرفت علمی پرداخت می شود سرمایه گذاری و 
سود است و ملت ایران بی تردید تاکنون سود کرده  
اس��ت. شاید چنین تصور ش��ود که ایران به دلیل 
حرکت در این مس��یر به خاط��ر تحریم اقتصادی 
ض��رر کرده اما تجربه نش��ان داده ک��ه تحریم ها 
موجب سرعت بیشتر کشورمان در مسیر پیشرفت 

و خودکفایی شده است. 
وی گفت: امروز روابط ایران با اکثر کشورهای 
دنیا، بسیار گسترده تر از کشورهای اروپایی است. 
امروز ایران هیچ نیازی به اروپا ندارد ضمن اینكه 
ب��رای ادامه حیات خود نیاز به تكیه کردن به یک 
قدرت بیگانه نداری��م چرا که ایران قدرتی بزرگ 

است و نیازی ندارد به کسی متكی باشد. 

ایران
رئیس جمهور در مصاحبه با شبکه »االن« امارات:

بیانیه تهران فضـاي جدیدي را 
در مناسبــات جهاني رقــم زد

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

از همان آغاز اوباما امیدوار بود که برای 
خروج کش��ور از چالش، بخ��ش عاقل تر 
جمهوری خواهان ب��ا وی همكاری کند. او 
دس��ت یاری به س��وی آنها دراز کرد. البته 
بی هی��چ فایده ای. اخی��راً وی درباره امتناع 
خش��ن توضیح داده: ما باید یک سلسله از 
تصمیمات س��خت را بدون کمک حزب 
مخالف می گرفتیم، حزبی که متأس��فانه با 
دنباله روی از سیاس��ت هایی ک��ه به بحران 
کنونی منجر شد، در نهایت تصمیم گرفت 
که مس��ئولیت وضعیت را به دوش دیگران 
بگذارد. جمله بندی غریب اما روش��نگرانه، 
چرا که انتخابات ریاس��ت جمهوری را به 
حس��اب نمی آورد، انتخاباتی که در نتیجه 
آن جمهوری خواهان »تصمیم« نگرفتند که 
سرنوشت کشور را به دیگران بسپارند بلكه 
از س��ریر قدرت توسط مردم پایین کشیده 
شدند. محافظه کاران او را تحمل نمی کنند 
و خشونت آنها نیز از اینجا ناشی می شود. در 
ژوئن 1951 یک دمكرات، هری ترومن، ساکن 
کاخ سفید بود. او بی هیچ گونه خودداری، تمام 
نیرویش را برای مبارزه با کمونیسم و اتحاد 
ش��وروی، دفاع از امپراتوری و منافع جنرال 
الكتریک صرف می کرد. اما همه اینها به چشم 
بخشی از رأی دهندگان جمهوری خواهان 
هیچ می نمود و آنها وی را خائن می دانستند. 
س��ناتور ژوزف م��ک کارت��ی تعجب زده 
می گوید: شرایط کنونی قابل فهم نیست اگر 
ندانیم افرادی که در باالترین مقام های دولتی 
قرار دارند با جدیت ما را به س��وی نابودی 
هدایت می کنند. این توطئه ای آن چنان عظیم 
است که آنچه در تمام طول تاریخ پیش از آن 
اتفاق افتاده در مقابل آن گرد و غباری بیش 
نیست. توطئه ای چنان نفرت بار که وقتی 
پرده از آن برداشتیم، مسئول آن برای همیشه 
از سوی انس��ان های شریف لعنت خواهد 
شد. این سناتور ویسكانسین، به مدت چهار 
سال، س��ایه وحش��ت خود را بر سر تمام 
افراد مترقی، هنرمندان، فعاالن سندیكایی و 
همچنین اصلی ترین شخصیتهای دولتی و 
از جمله نظامیان می افكند. البته امروز آش، 
به این داغی ها هم نیست. اما هوا مجدداً به 
خودبزرگ بینی )پارانویا( مبارزان محافظه کار 
آلوده شده که با جریان بی پایان مناظره های 
رادیوی��ی، ب��ه اصط��الح »اخب��ار« فاکس 

نیوز، س��رمقاله های وال استریت جورنال، 
کلیساهای بنیادگرا و شایعه های جنون آمیز 
بر روی اینترنت تغذیه می شود. مانند همه 
کشورها، چنین هیاهوی کرکننده ای افكار 
را در می ن��وردد و جلوی فكرکردن به چیز 
دیگ��ری را می گیرد. بدین ترتیب میلیون ها 
امریكایی متقاعد شده اند که رئیس جمهور 
در مورد محل تولدش دروغ گفته و چون در 
خارج از امریكا متولد شده حق انتخاب شدن 
نداشته است و پیروزی او که با 8 میلیون و 
150 هزار رأی بیشتر از رقیبش به دست آمده، 
تقلبی بوده و نتیجه »توطئه ای عظیم« است. 
حتی فكر اینكه رهبر کشور کسی است که 
دو س��ال از عم��رش را در اندونزی در یک 
مدرسه مسلمان گذرانده، مبارز چپ بوده، 
چند تبار و روش��نفكر است، آنها را منقلب 
می کند و دلشان را به هم می زند. آنها اعتقادی 
آهنین دارند که اصالح سیستم بیمه درمانی 
به »دادگاه ه��ای مرگ« منجر می ش��ود که 
تنها مرجع برای انتخاب بیمارانی است که 
می توانند معالجه ش��وند. اینها همان لشكر 
تحریک ش��ده ای هستند که هسته مرکزی 
حزب جمهوری خواه را تش��كیل می دهند 
و نمایندگانی را زیر س��لطه خود دارند که 
میانه روی همچون اوباما می خواهد با آنها در 
مورد سیاست راه اندازی اقتصادی، اصالح 
سیس��تم بیمه درمانی و مق��ررات گذاری 
سیستم مالی مذاکره کند. طولی نكشید که 
بی  پایه بودن چنین امیدی نمایان شود. یک 
ماه پ��س از ورود رئی��س جمهورجدید به 
کاخ سفید، طرح او برای افزایش هزینه های 
عمومی از حمایت هیچ یک از 167 نماینده 

جمهوری خواه برخوردار نشد. 
س��پس در ماه نوامبر نوبت طرح اصالح 
سیستم بیمه درمانی رسید. این بار فقط 
یك��ی از نماین��دگان جمهوری خواه به 
اکثریت دمكرات پیوست. در ماه دسامبر 
قان��ون رئیس جمهور ب��رای حمایت از 
مصرف کنن��دگان در مقاب��ل روش های 
سودجویانه و افراطی مؤسسات وام دهی 
نیز ب��دون حت��ی ی��ک رأی جمهوری 
خواه��ان به تصویب رس��ید و همچنان 
جنگ بر س��ر منافعی که ه��ر گروه در 

امریكا دارد پا بر جا مانده است.  
                                            پایان

مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی کرج گفت: زیرس��اخت های کرج برای افزایش تعداد 
اتوبوس های این شهرس��تان کافی نیس��ت. مهرداد کیانی در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
سازمان اتوبوسرانی کرج به منظور افزایش تعداد اتوبوس ها در خطوط مختلف محدودیتی 
ندارد اما متأسفانه زیرساخت های کرج برای اجرای این برنامه استاندارد نیست. وی تأکید 
کرد: به عنوان مثال ش��هر تهران دارای خیابان های عریض بوده که می توان قسمتی از آن را 
برای اس��تفاده برخی از خطوط مانند بی .آر.تی اس��تفاده کرد. وی گفت: در حال حاظر 80 
خط اتوبوس��رانی در کرج فعال است که در صورت توسعه زیرساخت ها می توان خطوط 
اتوبوسرانی و تعداد دستگاه های اتوبوس را افزایش داد. کیانی در ادامه سخنان خود به اجرای 
طرح سیستم هوشمند ناوبری برای نخستین بار در کشور و در کرج اشاره کرد و اظهار داشت: 
نخستین شهری که قرار بود این طرح را برای اولین بار در کشور اجرایی کند، شهرستان کرج 
بود، اما متأسفانه به دلیل تأمین نشدن اعتبارات این طرح هنوز در کرج اجرایی نشده است 
اما تهران، مشهد و شیراز این طرح را اجرای کرده اند. وی تأکید کرد: در این راستا با توجه به 

برنامه ریزی های انجام شده این طرح با امكانات بیشتری در این شهرستان اجرایی می شود.

فرماندار ری گفت: باید طرح های اثرگذار و جهش��ی، تعریف و اجرایی ش��وند. 
جعفر فرجی در گفتگو با فارس با اشاره به سفر هیأت دولت به شهرستان ری گفت:  
در ارتباط با سفر هیأت دولت کارگروه های آب، کشاورزی و انرژی، فرهنگ و هنر و 
میراث فرهنگی، امور زیربنایی، عمران شهری و روستایی و کارگروه صنعت، اشتغال 
و اقتصادی تشكیل شده است. وی در ارتباط با سفر هیأت دولت به ری تأکید کرد: 
طرح هایی که در کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند باید به  نحوی باشند 
ک��ه بتوان در هیأت دولت آن را مط��رح کرد و به همین دلیل یک ماه آینده روزهای 
پرکار و پرخیر و برکتی را برای شهرس��تان پی��ش رو دارد و چنانچه بتوان مطالب و 
طرح ها را در س��فر هیأت دولت را به خوبی دسته بندی کرد و مورد بررسی قرار داد 
به جرأت می توان گفت شهرس��تان ری به اندازه چند دهه پیشرفت داشته باشد. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: از هر طرحی که موجب شود تمام ظرفیت های شهرستان به 
عرصه ظهور در آید باید اس��تفاده کرد و به  همین منظور از تمام ظرفیت های مردمی 

و کارشناسان توانمند شهرستان نیز استفاده می شود. 
وی تأکی��د کرد: ما نمی خواهی��م همانند قبل حرکت کنی��م بلكه باید طرح های 
اثرگذار و جهش��ی تعریف و اجرایی شوند. وی در ادامه گفت: موضوعات فرهنگی 
از مهم ترین دغدغه های فرمانداری ری اس��ت و در این ارتباط 40 طرح فرهنگی به 

رئیس جمهور ارائه شده است. 
وی با اش��اره به مباحث فرهنگی به عن��وان مهم ترین دغدغه های فرمانداری ری 
گفت: در ارتباط با مس��ائل فرهنگی مجموعه فرمانداری برای تابس��تان سال جاری 
طرح ه��ای مختلفی را تعری��ف کرده ایم و در این  زمینه می ت��وان به هماهنگی برای 
اختیار گرفتن ش��هرک س��ینمایی برای اوقات فراغت جوانان در تابستان اشاره کرد. 
وی در ای��ن ارتباط افزود: با هماهنگی های به عم��ل آمده با ارگان های مختلف تمام 
امكانات هوایی، دریایی و زمینی فراهم ش��ده و از ابتدای تیر ماه سال جاری روزانه 
100 نفر از شهروندان ری با نگاه شهادت طلبانه و جذب نیروهای مختلف در فضای 
پر از ش��ور و هیجان همراه با کارهای نظیر نظامی و خش��م شب برای استفاده بهینه 
در این مكان حضور پیدا می کنند و اس��تفاده الزم را از این برنامه ها می برند. فرجی 
تأکید کرد: در یک بس��ته بالغ بر 40 طرح فرهنگی  تعریف ش��ده برای شهرس��تان به 
رئیس جمهور تقدیم ش��د و مؤسسات و مجموعه های مختلف نیز اگر طرحی  دارند 

می توانند با مراجعه به معاونت برنامه ریزی طرح های خود را ارائه دهند.

آيا اياالت متحده اصالح پذير است؟)قسمت چهارم(
روسيه در بحران داخلی قرقيزستان 

دخالت نمی کند

نخست وزیر مالزي: 
راه مقابله با صهيونيست ها 

ايجاد اجماع جهاني است

سوزان رایس:
تضميني براي کارآمدي فشارها 

بر ايران وجود ندارد

حذف اسامي سران طالبان افغانستان 
از ليست سياه سازمان ملل

عبداهلل گل:
احتمال قطع کامل روابط ترکيه 

با اسرائيل وجود دارد 

الریجاني: 
ملت سرفراز ايران محکم تر از گذشته 

با دسيس های هسته اي آمريکا مقابله مي کند

تکذيب افزايش اجاره بهای مسکن

جهان نما

مدیرعامل سازمان اتوبوسراني كرج:
زيرساخت هاي کرج براي افزايش تعداد 

اتوبوس ها کافي نيست

فرماندار شهرستان ري:
بايد طرح هاي اثرگذار و جهشي 

براي شهر ري تعريف شود



میکروسکوپ عمومی

حوادث

تابس��تان که می آمد، کودکی ما در کوچه های 
گرما زده س��پری می ش��د. برخی نیز همه تابستان 
را به کاری مش��غول می ش��دند تا درآمدی کس��ب 
ک��رده و پولی ب��رای خود پس ان��داز کنند. اوقات 
فراغ��ت واژه ای نب��ود که چندان ب��ه کارمان بیاید. 
گرما که اندکی فرو می نشس��ت، کوچه بود و توپ 
پالس��تیكی و هوار بچه ها که در آسمان بعد از ظهر 

اوج می گرفت.
 ب��ازی آنقدر کش پیدا می ک��رد که تاریكی در 
هوا پخش ش��ود و خس��تگی بر بدنمان بنشیند. دم 
غ��روب که می ش��د، خانه جایی برای اس��تراحت 
ب��ود. خس��ته از ی��ک بع��د از ظه��ر تابس��تانی به 
خانه می آمدیم تا ش��ب سپری ش��ده و روز دیگر 
آغ��از ش��ود. ب��رای م��ا اوق��ات فراغ��ت و نحوه 
 س��پری ک��ردن آن ب��ه همی��ن موضوع��ات ختم 

می شد. 
این در حالی اس��ت که در زمانه کنونی مفهوم 
اوق��ات فراغ��ت و چگونگ��ی گذران��دن آن برای 
نسل های مختلف تغییر کرده است. چنین است که 
با نزدیک شدن به تابستان و فصل تعطیلی مدارس، 
ب��ه یكباره واژه اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن 
رسانه ای ش��ده در صحبت های بی شماری به آن 
اش��اره می ش��ود. همه این بحث ها پیرامون اوقات 
فراغت از تغییر نگرش و رویكردی خبر می دهد که 
نسبت به این موضوع به وجودآمده است. مدیریت 
زمان، ش��اخص اصلی این تغییر نگ��رش و برنامه 
ریزی برای اوقات فراغت اس��ت. توجه به اوقات 
فراغت دانش آموزانی که قرار است فصل تعطیالت 
خود را آغاز کنند از چنین زاویه ای اهمیت فراوان 
پیدا می کند. چنین است که نحوه تدوین برنامه برای 
س��پری کردن درس��ت این زمان خود به شاخصی 
برای نش��ان دادن مدیریت و برنام��ه ریزی تبدیل 
می شود. در تعاریفی که از سوی کارشناسان عنوان 
ش��ده اوقات فراغت به زمانی گفته می شود که در 
آن افراد جدا از نقش��ی رسمی  که برای رسیدگی به 
امور بر عهده دارند، یک دس��ته فعالیت های آزادانه 
و انتخ��اب گرایانه را انج��ام می دهند که چگونگی 
گذران آن متناس��ب با سن، جنس، طبقه اجتماعی، 

درآمد، ش��غل و مكان زندگی افراد متفاوت است. 
ب��ه اعتقاد جامعه شناس��ان و روانشناس��ان اوقات 
فراغ��ت درجنبه ه��ای مختلف ف��ردی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی، اقصادی و سیاس��ی با اهمی��ت و دارای 
کارکردهایی از جمله آزادی انتخاب و نوع فعالیت، 
اعتم��اد به نف��س، خالقیت و نوآوری، مش��ارکت 
اجتماعی، حفظ سنت ها و آداب و رسوم، تجدید 
قوای نی��روی کار و افزایش بهره وری اقتصادی و 
تعلق سیاس��ی است. در نتیجه برنامه ریزی درست 
و اصولی برای آن خود به ش��اخصی مطمئن برای 
س��نجش توس��عه تبدیل می ش��ود. با توجه به این 
که قش��ر عظیمی  از اف��راد جامعه م��ا را جوانان و 
نوجوان��ان تش��كیل می دهند، نح��وه برنامه ریزی 
 ب��رای اوقات فراغت این قش��ر اهمیت فراوان پیدا 

می کند.
برنامه ریزی

تابس��تان با گرما و زیبایی که از راه می رس��د، 
بخش��ی از دغدغه خانواده ها ب��ه چگونگی نحوه 

برنام��ه ری��زی ب��رای اوق��ات فراغ��ت فرزن��دان 
برمی گ��ردد. ای��ن دغدغه از آنجا رن��گ اهمیت به 
خود می گیرد که بعد از س��پری ش��دن یک س��ال 
تحصیلی، جوان��ان و نوجوانان دوران اس��تراحت 
تابس��تانی خ��ود را آغ��از ک��رده و در نتیجه زمان 
آزاد بیش��تری در اختیار دارند. نحوه گذراندن این 
 زمان در میان این اقش��ار متفاوت اس��ت. برخی با 
ثبت نام در کالس های مختلف ترجیح می دهند که 
در این مدت موضوعات ف��وق برنامه مورد عالقه 
خ��ود را پیگیری کنند. دامنه ای��ن کالس ها نیز از 
 موضوعات هنری تا موضوعات ورزشی در نوسان 

است.
 برخ��ی نیز س��فر و گ��ردش و تفری��ح را در 
اولوی��ت ق��رار می دهن��د. عده ای هم هس��تند که 
م��دت زمان در اختیار خود را ب��دون هیچ تغییر و 
تحولی س��پری کرده موضوع خاصی را در اولویت 
ق��رار نمی دهند. ب��ا تمام این تفاوت ه��ا در نحوه 
نگرش به س��پری ک��ردن زمان در چنی��ن مواقعی 

آیا می توان از مدیریتی درس��ت برای س��اماندهی 
 اوقات فراغت س��خن گفت: عده ای از کارشناسان 
جه��ت گیری اوق��ات فراغت به ی��ک مدت زمان 
مح��دود در تابس��تان را اش��تباه دانس��ته و بر این 
اعتقادند که اوقات فراغت و نحوه سپری کردن آن 

فقط به این فصل محدود نمی شود.
 از زاوی��ه ای دیگ��ر برخ��ی نی��ز معتقدند که 
منحصر دانس��تن برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
به دانش آموزان اش��تباه اس��ت، چه آنك��ه در این 
نحوه برنامه ریزی س��ایر اقشار جامعه به فراموشی 
س��پرده می شوند. با این حال نكته محوری در تمام 
ای��ن گفته به نح��وه مدیریت زم��ان در دوره های 
مختل��ف باز می گ��ردد. از این نظر توجه درس��ت 
ب��ه مدیریت زم��ان و بهره وری بهینه از س��اعاتی 
 ک��ه در اختیارم��ان ق��رار دارد در اولوی��ت ق��رار 

می گیرد. 
به اعتقاد کارشناسان امروزه »مدیریت زمان« در 
علم مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت، 
زیرا ب��ا اس��تفاده از راهكاره��ای »مدیریت زمان« 
می ت��وان بازده��ی را افزایش داد و ب��ا بهره گیری 
مناس��ب از »زم��ان« از اتالف وق��ت و هزینه های 
س��نگین پیش��گیری کرد. از این رو، مدیریت زمان 
علم کنترل زمان و اس��تفاده صحیح از آن نیز نامیده 
می ش��ود. با توجه به این نكته می توان به ش��ناخت 
بهتری از نحوه س��پری کردن زم��ان فراغت در هر 

فصلی از سال پی برد.
 اگر این زمان مربوط به فصل مشخصی از سال 
باشد و قشر هدف در آن جوانان و نوجوانانی باشد 
که س��ال تحصیلی خود را سپری کرده و اکنون در 
ایام تعطیالت به س��ر می برند، آن��گاه بهتر می توان 
درباره نح��وه و چگونگی برنامه ری��زی برای آنها 
س��خن گفت. به گفته کارشناس��ان دان��ش آموزان 
در ای��ن فصل به طور متوس��ط روزانه 5 س��اعت 
زم��ان آزاد دارند که با احتس��اب حدود 15 میلیون 
دان��ش آموز، روزانه 45 میلیون س��اعت زمان آزاد 
در اختی��ار دارند. اینجاس��ت ک��ه اهمیت موضوع 
 و ل��زوم توجه بیش��تر به آن را می ت��وان بهتر درک 

کرد.

س��الیان درازی از ظه��ور پدی��ده ای به عنوان 
چت در ایران نم��ی گذرد. چت در لغت به معنای 
گپ ی��ا گفتگوی خودمانی اس��ت. اما ام��روزه با 
گس��ترش و پیش��رفت تكنول��وژی، تنه��ا یكی از 
کاربرده��ای چت گفتگو اس��ت. مب��ادالت فایلها، 
نمای��ش فیل��م، تصاوی��ر، گفتگوه��ای تخصصی 
صوتی و نوش��تاری و سایر کاربردهای چت باعث 
می ش��ود که آن را فراتر از صرفًا گفتگوی اینترنتی 

 

بدانیم.
 ام��روزه چت به عن��وان نوع��ی ارتباط قوی 
مج��ازی بی��ن اف��راد مختل��ف عم��ل می کن��د. 
پ��س از انقالب ه��ای ب��زرگ عصر م��ا در زمینه 
تكنول��وژی اطالع��ات و ب��ه تب��ع آن ارتباط��ات 
 نق��ش مهمی در زندگی فرد فرد اس��تفاده کنندگان

 دارد.
پ��س چت در عمل به معن��ای گفتگو و ارتباط 
 اش��خاص در دنی��ای مج��ازی اینترنت به وس��یله 
ن��رم افزارهای��ی خاص اس��ت. اگ��ر بخواهیم در 
تقس��یم بندی های ام��روزی جایگاهی برای چت 
بیابم، بی ش��ک آن را در رده تكنولوژیهای ارتباطی 
ق��رار می دهم. ای��ن تكنولوزی ارتباط��ی نوظهور 
 در ق��رن معاص��ر ماس��ت. ام��ا کار ب��ه اینجا ختم 
نمی شود؛ چیزی که از آن به عنوان یک تكنولوژی 
ن��ام می برند چنان تأثی��رات اجتماع��ی، روانی و 
فرهنگ��ی عمیقی در افراد اس��تفاده کنن��ده از آن یا 
چت کننده یا نس��ل چتر گذاشته و خواهد گذاشت 
که به نظر باید آن را در تقس��یم بندی ها، پدیده ای 
اجتماع��ی و فرهنگی بدانیم. ام��روز چت رومها یا 
اتاقه��ای گپ مجازی؛ پایگاهه��ای اجتماعی قوی 
و گس��ترده ای در جهان محس��وب می شوند. در 
ش��بانه روز افراد زیادی در اتاقه��ای گپ مجاری 
ب��ا هم به گفتگ��و و تبادل اطالع��ات می پردازند. 
 همانط��ور که بیان ش��د ب��رای چت ک��ردن نیاز به 
 نرم افزار های خاص است. این نرم افزار ها را مسنجر

 می نامند. 
مس��نجرها توسط برنامه نویس��ان نوشته و در 
س��رورهای بین المللی قرار داده می شوند و هزینه 
زیادی صرف نگهداری و پش��تیبانی آن می شود تا 
اف��راد بتوانند از طریق آنها با یكدیگر ارتباط برقرار 
کنن��د. امروزه در جهان مس��نجرهای بی��ن المللی 
زیادی امكان اس��تفاده از س��رویس چت را فراهم 

می کنند.
 Yahoo Messenger , Msn Messenger
 , Paltalk Messenger , ICQ Messenger
Skyp , Beyluxe Messenger نمون��ه های��ی 
از این مس��نجر هم هس��تند. البته س��ایت هایی نیز 
به منظور چت آنالین وجود داش��ته که س��رویس 
چت ارائ��ه می دهند. چنانچ��ه بخواهیم تاریخچه 
چ��ت را بررس��ی کنی��م بای��د آن را ب��ا تاریخچه 
اینترنت و پیدایش س��ایتهای اینترنتی پیوند بزنیم. 
از س��الهای ده��ه 90 میالدی همزمان ب��ا پیدایش 
س��ایتهای اینترنت��ی، برخی س��ایتها، محیطی را نیز 
 به منظور گفتگ��و کاربران با یكدیگ��ر ایجاد کرده 

بودند. 
ولی تا زمان پیدایش مس��نجر های بین المللی، 
هنوز چت به عنوان پدیده های همه گیر و گسترده 
در س��طح جهان مطرح نش��ده بود. یاهو مسنجر یا 
پیام رس��ان یاهو در کنار پیام رس��ان های شرکت 
ماکروس��افت امكان برقراری گفتگو برای جهانیان 
ف��ارغ از هرگون��ه مرزبن��دی را مهی��ا کردن��د. در 
س��ال های 1996 و 97 بع��د از ارائ��ه خدمتی نظر 
ایمیل توسط شرکت یاهو، یاهو مسنجر جای خود 
را در بی��ن جوانان با رش��د زیاد باز ک��رد اتاقهای 

گفتگ��وی آن میزبان عده کثی��ری از افراد در دنیای 
مجازی ش��د. در ایران نیز این پدیده در سال 1999 
یا سال 1378 آغاز و در اندک زمانی رونق بسیاری 
در بین افراد فعال در دنیای مجازی و س��پس خیل 

عظیم نسل جوان یافت. 
یاهو امكان ایجاد شناسه های مختلف و ایجاد 
اتاقه��ای گفتگو ب��رای کاربران را فراه��م کرد. در 
اندک زمانی اتاقهای گفتگو زیادی در س��طح جهان 
به منظور ارتباط بین افراد در دنیای مجازی احداث 
و خیل عظیم کاربران به اتاقهای گفتگو رو آوردند. 
اتاقهای چت فارس��ی و ایرانی در سالهای 1999-
98 در ای��ران آغ��از به کار کرد و ه��م اکنون نیز به 
عن��وان پایگاه های مهم در دنیای مجازی ش��ناخته 
ش��ده و تأثیراتی ژرف در فرهنگ اجتماعی ایرانیان 

داشته و دارد.
 اتاقهای مجازی گپ در ایران در س��ال 2000 
می��الدی دیگ��ر جایگاه خ��ود را یافت��ه و کاربران 
مختلف در آن ب��ه فعالیت می پرداختند و از همان 
س��ال اتاقهایی شكل گرفت که س��الها پا برجا بود 
و مكان��ی ب��رای ازتباط بی��ن افراد مختل��ف قرار 
گرف��ت. همینط��ور در س��ایر زی��ر مجموعه های 
این مس��جر مانن��د Voice Chat رومهایی مانند 
Iran Canada usa Germany و... این اتاقها 
دارای سیس��تم های صوتی، تصویری و نوشتاری 
 به منظ��ور ارتباط همزمان چندی��ن نفر با یكدیگر 

هستند.
 تجس��م کنی��د 40 ی��ا 50 نفر که ب��ا انتخاب 
شناس��ه یا در اصطالح چ��ت آی دی )ID ( گرد 
ه��م در اتاق های گفتگ��و می نش��ینند و پیرامون 
مس��ائل مختلف صحبت می پردازند و همزمان نیز 
می توانن��د به موزیک با فیل��م مورد عالقه خود را 
بش��نوند یا ببینند. غیر از یاهو مسنجر، مسنجرهایی 
بیلوک��س  اخی��ر  س��الهای  در  و  پالت��اک   مانن��د 
در میان ایرانیان محبوب و مورد استفاده و استقبال 

زیادی قرار گرفته.
) Chat Rooms( انواع اتاقهای گپ

به طور کلی می ت��وان چت روم ها یا اتاقهای 
گ��پ را ب��ه دو ن��وع اصلی کنت��رل ش��ده و آزاد 
تقس��یم کرد. اتاقهای آزاد اتاقهایی هس��تند که در 
ورود، خروج، صحبت و نوش��تن بدون هیچگونه 
محدودیتی آزاد اس��ت و کلیه افراد جامعه مجازی 
می توانن��د هرگونه حرکت��ی را در آن انجام دهند. 
چ��ت روم های کنترل ش��ده اتاقهایی هس��تند که 
توس��ط یک یا چند مدیر اداره و کنترل می ش��وند 
و بعضًا دارای قوانینی هس��تند که گفتگو ها در آن 
چه��ار چوب صورت می گیرد و مدیران این اتاقها 
امكاناتی مانند بس��تن ابزار نوشتن یا صحبت کردن 
افراد خاطی را دارا هستند و یا حتی اخراج از اتاق. 
بیلوکس مس��نجر کلیه این امكان��ات را در اتاقهای 

گپ فراهم کرده است.
ویژگیهای اتاقهای گفتگو

ــودن: بی ش��ک اولین نش��انه هر اتاق  آزاد ب
گفتگویی اس��ت. در اکثر اتاقهای گفتگو اشخاص 
آزادند به هر گونه بحث و گفتگویی پیرامون مسائل 

مختلف بپردازند.
امکان تغییر هویت )انتخاب هویت مجازی(: 
ش��ما در دنی��ای واقعی از بدو تول��د یک هویت و 
نام و نش��انی برایتان تعریف می شود. تحت همان 
ن��ام در محیط خانواده رش��د می یابید و در محیط 
اجتماع��ی وارد و دارای یک ش��خصیت اجتماعی 
می شوید و زیر نظر آن به ایفای نقش می پردازید. 
اما در دنی��ای مجازی و به تبع آن در اتاقهای چت 
ش��ما می توانید با ساخت شناس��ه های مختلف و 
اختیار کردن نام های مختلف در هر لحطه در نقش 
متفاوتی ظاهر ش��وید و به صورت دلخواه خود به 

ایفای نقش بپردازید.
راحتی: ف��ارغ بودن از رواب��ط پیچیده اداری، 
رس��می و غیر رس��می که در محیطهای اجتماعی 
وج��ود دارد. در اتاقه��ای گپ و گفتگو، ش��خص 
می توان��د ب��ا لب��اس راحت��ی خ��ود روی مبل��ی 
در من��زل ل��م داده و ب��ه جدیدتری��ن بحث ها و 
گفتگو های بپردازد. ش��اید ش��ما در دنیایی واقعی 
نتوانید به راحتی احساس��ات خ��ود را بروز دهید. 
محدودیتهایی که اجتماع و محیط اطرافتنان برایتان 
پدید م��ی آورد و تحت عنوان انتظ��ارات نقش از 
ش��ما انتظار دارد در نقش و شخصیت به خصوص 
خود ظاهر ش��وید نخواهند گذاش��ت به راحتی به 
ابراز احساس��ات بپردازید، ولی در چت این امر به 
راحتی امكان پذیر اس��ت. ابراز عش��ق و عالقه به 
همنوع��ان و اب��راز تنفر و به ط��ور کلی صحبت و 
اعمالی که در محیط های اجتماع انجام آن س��خت 
 به نظر می رسد در دنیای مجازی کاری بس راحت 

است.
آسیب شناسی

همزم��ان با ورود چنین پدیده ای، اصطالحات 
و فرهن��گ خ��اص آن نیز به مانند س��ایر تولیدات 
عصر پس��ت م��درن وارد فرهن��گ جوانان و چت 
کنندگان ش��ده اس��ت. با توجه به اینكه در ابتدای 
کامپیوتر و اینترنت در ایران فونتهای و ابزاری های 
نوش��تاری فارسی و س��ازگاری آنها با سیستمهای 
عام��ل )سیس��تمی ک��ه کامپیوتر ها تح��ت آن کار 
می کنن��د( محدود بود. نوش��تن و تای��پ کردن به 
صورت انگلیس��ی همراز با الفاظ فارس��ی صورت 
می گرفت.)فونوتی��ک( ک��ه بن��ا به ش��وخ طبعی 
برخی ن��ام فینگلیش به آن اختصاص داده ش��د و 
جای��ی را در فرهن��گ ما باز کرد. ام��روزه علیرغم 
 گسترش فونت های فارسی همچنان نحوه نوشتن 
انگلس��ی – فارس��ی در بی��ن 95 درص��د افراد در 

دنیای چت کاربرد دارد. اصطالحات مختصر چت 
ک��ه خالصه کلمات انگلیس��ی آن اس��ت و ظاهراً 
امروزه جزیی جدا نش��دنی از آن به نظر می رسد. 
اصطالحی به معن��ی welcome back که هنگام 
ورود فردی به اتاق های گفتگو به عنوان احترام به 

آن شخص مطرح می شود، از این نمونه هاست. 
کافیست س��ری به چت رومهای فارسی بزنید 
ت��ا نمونه ه��ای از ای��ن اصطالح��ات را به کرات 
مش��اهده کنید. ب��ه طوریكه متأس��فانه در صورت 
تایپ فارس��ی در چت رومها، ان��گ غیرحرفه ای 
 بودن و... به ش��خص می زنند و مورد تمسخر قرار 

می دهند.
تای��پ فینگلی��ش در دراز م��دت آس��یبهای 
ج��دی به خط فارس��ی خواهد زد. ام��ری که اکثر 
 اس��اتید زبان فارس��ی متف��ق القول بر ای��ن عقیده 

هستند. 
ام��روز وظیفه تمامی چتر های فارس��ی، حفظ 
و گس��ترش خط فارس��ی در این عرصه از دنیایی 
مجازی است. شكستن تابوهای قبل و تغییر فونت 
و بازگش��ت به خود مس��لمًا در ابتدا سخت است 
ولی به منظور حفظ ارزش��های ایرانی بودن و حفظ 
خط فارسی و جلوگیری از ورود گزند به آن امری 
واجب اس��ت. همانطور که وبالگهای فارس��ی از 
س��ال های 2003 نقش مهمی در شناس��اندن خط 
و زب��ان فارس��ی در اینترنت انجام دادند و نش��ان 
افتخاری برای ما اس��ت، امید اس��ت چت رومهای 
فارسی نیز امروزه با تغییر روند در نحوه تایپ، قدم 

مهمی در این زمینه بر دارند.
 ات��اق Tehran BoYs & Girls  که امروزه 
در مسنجر بین المللی بیلوکس به فعالیت می پردازد 
ب��ه عنوان پیش��گام این امر، نس��بت به بررس��ی و 
اقدام در خصوص تغییر فونت نوش��تاری در چت 
اقدام کرده؛ امید اس��ت به تدریج خط فارس��ی در 
تمامی اتاقهای گپ فارس��ی جای خود را به تایپ 
فینگلیش بدهند. به منظور شروع این حرکت برخی 
اصطالحات خالصه چت به فارسی برگردانده شده 

و در زیر می آید. 
WelCome = Wc � خوش اومدین، خ ا

Welcome Back = Wb � برگشت خوش، 
ب خ

Hi = درود، سالم
Be Right Back = BRB ، ب��ر میگ��ردم ب 

م )فعاًل(
Whisper = نجوا؛ پچ پچ

Bounce  = اخراج
Ban  = منع، تحریم

Id  = شناسه
 )Chat Rooms( به طور کل��ی اتاقهای گپ
مانند تمامی محیط های اجتماعی � فرهنگی دارای 
مضرات و حس��نات مختلف هس��تند. که بی شک 
نق��ش مفیدتری در عرص��ه اجتماع��ی � فرهنگی 
می توانن��د ب��ازی کنند. مخصوص��ًا در فرهنگها و 
سیس��تمهای سیاس��ی که محدودیت بیش��تری در 
اجتماعات مختلف افراد اعمال می کنند می توانند 
بستر مناسبی برای بس��ط تفكرات آزاد و گفتگوی 
راحت باش��ند. چرا که اش��خاص خارج از محیط 
محدود، خشک و دست و پاگیر به بحث و گفتگو 
با ه��م می پردازند و فارغ از بار ش��خصیتی که به 
دوش می کش��ند و جدا از انتظاراتی که اجتماع از 
آنان به منظور ایفای نقش خود دارد، حرکتی آزادانه 
انجام می دهند. امید است چت فارسی؛ با برطرف 
 ک��ردن نواقص اندک خود، جای��گاه واقعی خود را 

بیابد.

مدیریت زمــان در اوقات فراغت تابستانی 

چت فــارسی و آسیب هــای آن بر خط فــارسی

سپهر اوحدی
اینكه در ش��هر اصفهان جای پارک کم اس��ت را همه می دانیم برای این مقرر ش��ده که از طرحهای 
پارک ساعتی، موبایل پارک و... استفاده شود که قطعاً عواید این طرحها با وجود تعداد زیاد ماشین های 
نیازمند پارک، کم نیس��ت. اخیراً چند پارکینگ بزرگ هم در دو س��ال گذش��ته در ش��هر ساخته شده اما 
ب��از هم جوابگو نیس��ت، نمی دانم باید جلوی تولید بی رویه اتومبی��ل را گرفت یا واقعاً فكری به حال 
 ساختن پارکینگ های پیشرفته و چند طبقه کرد، به هر حال این طرحهای پارک ساعتی و موبایل پارک 
و... مق��داری از جوانان را از بیكاری نجات داده و ب��ا حقوقی هر چند کم، متصدی صدور کارت های 
پارک ش��ده اند. این طرح ها اگر چه مس��كن موقتی بر درد بی پارکینگی در ش��هر اس��ت، دردی که از 
مش��كالت دیگر آن به وجود آمدن ترافیک های س��نگین اس��ت، همین که گوشه سمت راست خیابان 
در هر الین به این نوع پارکینگ ها و یا ایس��تگاههای مختلف تاکس��ی و اتوبوس اختصاص داده ش��ده 
است، سبب تنگ تر شدن خیابان ها شده است. به خصوص که مبلغ ساعتی 200 تومان بسیاری افراد را 
بی خیال جابه جا کردن ماشین می کند و از صبح تا عصر ماشین را پارک ساعتی می کنند، اما متأسفانه 
مش��اهده می شود که تازگی ها برخی ها به جای پرداختن هزینه و گرفتن کارت پارک یواشكی ماشین 
خود را در محل طرح پارک می کنند و یک عدد 200 تومانی زیر برف پاک کن می گذارند، در نگاه اول 
کار آنها مجرمانه و اش��تباه نبوده اس��ت، چرا که می گویند مأمور پارک ساعتی نبوده است و 200 تومان 
را به عنوان ورودی گذاش��ته ایم ولی آیا حقیقت چنین اس��ت و در صورتی که کارتی صادر نشده باشد 
این 200 تومان ها که ممكن است در سطح شهر تكرار شود، کجا می رود!! بله اگر خدای ناکرده برای 
مأموران پارک ساعتی این فرهنگ به وجود آید که می توان 200 تومان را بدون صدور کارت قبول کرد 
و بی خیال شده، آن وقت اسم این کار چیست؟! متأسفانه بسیاری از شهروندان این کار را می کنند و به 

جای یک ساعت چند ساعت هم می ایستند و به هر حال سرکه نقد از حلوای نسیه بهتر است!!
و بهتر اس��ت که با حس��ن توجه همكاران این بدعت به س��رعت پیگیری و حل و فصل ش��ود که 

واقعًا... خودتان بگویید: زشت نیست!!!

زنی در حضور قاضی دادگاه مدعی شد 2 خانه ای که مهریه وی است را از شوهر معتادش می خواهد. 
این زن 29 س��اله در حضور قاضی مدعی شد که ش��وهرش معتاد به شیشه است و دست بزن دارد و او 
دیگر نمی تواند با این موضوع کنار بیاید. وی ادامه داد: من مهریه ام را که 2 خانه در نزدیكی منزل مادرم 
است از شوهرم می خواهم و اگر او از دادن این موضوع امتناع کند به خاطر اعتیادش از او شكایت می کنم 
و طالق می گیرم. زن بار دیگر در حضور قاضی دادگاه مدعی ش��د: مهریه ام را باید شوهرم پرداخت کند 

و نفقه و خرجی من و فرزند 3 ساله ام را هم بدهد.
 وی گفت: من تمام لباس و وسایل فرزند 3 ساله ام را خودم با پاک کردن و فروش سبزی برای مردم، 
تهیه می کنم و ش��وهرم اصاًل به ما خرجی نمی دهد. مرد 33 س��اله در دادگاه حضور داش��ت و گفت: من 
مهریه همسرم را می دهم ولی در برابرش به او و فرزندم دیگر خرجی نمی دهم. من باید تمام پس اند ازم 
را برای دادن مهریه همس��رم بدهم و دیگر نمی  توانم خرجی خود و خانواده ام را بدهم. قاضی رس��یدگی 
کننده به این پرونده مرد را محكوم به پرداخت مهریه زن مبنی بر 2 خانه کرد. همچنین نفقه زن و فرزند 

ماهی 250 هزار تومان باید از سوی مرد پرداخت شود.

در ادامه پدیده مسمومیت دختران دانش آموز در افغانستان ده ها دانش آموز دختر افغان در مدرسه ای 
در ش��هر غزنی مرکز این والیت مس��موم شدند. ژنرال خیال باز ش��یرزوی، فرمانده پلیس والیت غزنی 
 با اعالم این خبر به فارس در جنوب افغانس��تان گفت: تنه��ا وضعیت یكی از دانش آموزان وخیم اعالم 

شده است و بقیه مشكل جدی ندارند. 
وی افزود: تحقیقات پلیس آغاز اما تا کنون کس��ی در این زمینه بازداش��ت نش��ده است. این حادثه 
س��اعت 11 قبل از ظهر در مدرس��ه جهان ملكه ش��هر غزنی روی داد. دکتر اس��ماعیل یكی از پزشكان 
بیمارس��تان مرکزی والیت غزنی گفت: مس��مومیت این دختران ناش��ی از انتش��ار نوعی گاز در محوطه 
مدرس��ه بوده و تاکنون 40 دختر مس��موم ش��ده و به این بیمارستان منتقل ش��ده اند. پیش از این نیز این 
 پدیده در ش��مال افغانس��تان رخ داده است که در مواردی مش��كالت جدی برای تحصیل دختران ایجاد 

کرده بود.

مرد امریكایی که در زیر زمین خانه شان گرفتار شده بود، مجبور شد برای نجات جان خود دستش 
 را قط��ع کن��د. به گ��زارش خبرآنالین، جاناتان متز 31 س��اله 3 روز در زیر آبگرمكن خانه ش��ان گرفتار 
شده بود. او که راهی برای نجات خود نیافت، دستش را با اره برقی قطع کرد تا بدین صورت خود را آزاد 
کند. این مرد اهل ایالت کانكتیكات امریكا است. زمانی که متوجه بوی نامطبوعی از خودش شد، مجبور 
شد این تصمیم سخت را بگیرد و دست چپ خود را قطع کند. این مرد روز حادثه قصد داشته آبگرمكن 

را تعمیر کند که چند روز در آنجا گرفتار شده است.
  او بعد از اینكه دس��تش را قطع کرده بیهوش ش��ده اس��ت. همس��ایگان که متوجه غیبت این مرد 
شده بودند پلیس را در جریان موضوع قرار دادند. پلیس و مأموران آتش نشانی در محل حضور یافته و 
تالش برای رها سازی این مرد آغاز کردند. مت استوارت رئیس تیم آتش نشانی در اینباره گفت: مأموران 
 برای جدا کردن آبگرمكن و قطع کامل دس��ت مرد امریكایی مجبور ش��دند از تجهیزات سنگین استفاده 

کنند.
این مرد بعد از این حادثه به بیمارس��تان انتقال یافت. پزش��كان به دلیل عفونت بیش از حد دس��تش 
ق��ادر به انج��ام عمل جراحی پیوند نبودند. البته پزش��كان بیمارس��تان در کنفران��س مطبوعاتی تصمیم 
م��رد امریكایی برای قطع دس��تش را س��تودند. اس��كات الینر تش��ریح کرد که دس��ت  م��رد امریكایی 
فاس��د ش��ده و او پس از استش��مام بوی نامطبوع متوجه این موضوع ش��ده اس��ت. قرار است این مرد 
 چندین بار جراحی ش��ود. او در این مدت با نوش��ین آبی که از آبگرمكن نش��ت می ک��رده، زنده مانده

 است.

تلویزیون دولتی چین اعالم کرد یک مرد 22 ساله چینی به جرم فروش کودک 2 ساله خود در اینترنت 
به قیمت 1800 پوند به زندان محكوم شد.

 این مرد که از یكی از استان های مرکزی چین به نام هوبی است، فرزند 2 ساله خود را بعد از تبلیغ 
در اینترن��ت به یک زوج پكنی به صورت آنالین فروخت. این مرد بعد از جدا ش��دن از مادر فرزندش، 
ب��ه دلی��ل آن که زمان و پول کافی برای نگهداری از این کودک را نداش��ت تصمیم به فروش آن گرفت. 
ام��ا او بعد از آن که از فروش فرزندش پش��یمان ش��د، زوج پكنی را متهم به قاچ��اق کودکان کرده و از 
پلیس خواس��ت تا فرزندش را به او بازگرداند.بعد از انجام تحقیقات، دادگاه این زوج را بی گناه ش��ناخته 
 و ای��ن م��رد را به جرم ت��رک فرزندش و فروش آن به زندان محكوم ک��رد. در نهایت این مرد در دادگاه 
اعتراف کرد که به دلیل نداشتن پول و زمان کافی برای بزرگ کردن فرزندش، او را در قبال دریافت پول 

به آن ها داده است تا از او نگهداری کنند.

یک زن امریكایی تصمیم دارد خود را تبدیل به سنگین ترین زن روی کره زمین کند. دونا سیمپسون 
42 س��اله اکنون بی��ش از 266 کیلوگرم وزن دارد و تصمیم دارد خود را به وزن 450 کیلوگرم برس��اند. 
این زن که مادر دو کودک 3 و 14 س��اله اس��ت حتی در گفتگوهای تلویزیونی نیز ش��رکت کرده و در 
 مورد هدف خود صحبت کرده اس��ت.یكی از س��خنگویان کتاب رکوردهای جهانی گینس اعالم کرد که 
خانم سیمپس��ون برای عنوان س��نگین ترین زن جهان که فرزند به دنیا آورده است پیشنهاد داده است که 
باید این ادعا بررسی شود. خانم سیمپسون تصمیم دارد به زنان چاق و بسیار چاق اعتماد به نفس و امید 
بیش تری بدهد.او نامه هایی از زنانی دریافت می کند که به دلیل وزن زیاد خود امیدی به ازدواج کردن و 
داش��تن فرزند ندارند. اما خانم سمپس��ون معتقد است این موضوع  درست نیست و زنان بسیار چاق هم 

می توانند زندگی خانوادگی و طبیعی داشته باشند.
 ای��ن زن هر هفت��ه نزدیک به 516 پوند از س��وپرمارکت ها خریداری می کن��د. او دچار دیابت نوع 
 دوم هم هس��ت و در انجام کارهای س��اده مانند غذا پختن و دوش گرفتن مشكل دارد. اما پزشكان به او 
هش��دار داده اند که وزن بیش از اندازه او می تواند منجر به بیماری  قلبی، بدتر ش��دن دیابت و فشار زیاد 
روی مفاصل پاهایش ش��ود. اما او توجهی به گفته های پزشكان ندارد و تصمیم دارد به هدف خود یعنی 

تبدیل شدن به سنگین ترین زن جهان برسد.

کارت پارک ساعتی يا اسکناس 200 تومانی

 زن جوان برای گرفتن مهريه 2 خانه ای خود 
به دادگاه رفت 

در ادامه پدیده مسمومیت دختران دانش آموز افغانستان؛
40 دانش آموز دختر افغان مسموم شدند

مرد امريکايی برای نجات جان خود دستش را قطع کرد

مرد چينی کودک خود را آنالين فروخت

زن امريکايی می خواهد چاق ترين زن جهان شود
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شهردار اصفهان تأكید كرد:

برداشت غیرمجاز آب سطح آب های زیرزمینی 
را کاهش داده است

اس��تفاده های  گف��ت:  اصفه��ان  ش��هردار 
موتوره��ا و  ب��ا  برداش��ت آب  و  غیرمعم��ول 
پمپ های کف کش در کاهش س��طح آب های 

زیرزمینی مؤثر بوده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، سیدمرتضی سقائیان نژاد 
در جمع خبرنگاران که از وی در رابطه با خشک 
شدن زاینده رود سؤال می کردند، اظهار داشت: 
سال گذشته شاهد خشک شدن رودخانه زاینده 
رود بودیم و اثرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

آن را به طور کامل مشاهده کردیم.
وی اف��زود: پایداری آب باید ادامه پیدا کند، 
باید اولویت ها را در نظر گرفت و هیچ اولویتی 
باالتر از زندگی 2 میلیون نفر از مردم اصفهان در 

حاشیه رودخانه زاینده رود نیست.
شهردار اصفهان با اش��اره به خشكی مجدد 
زاینده رود و تحت تأثیر قرار گرفتن محیط از این 
اتفاق، تصریح کرد: آالینده هایی که وارد رودخانه 
می شد به وسیله آب رودخانه از بین می رفت، 
اما اکنون در صورت خش��ک شدن رودخانه این 

افتد  نم��ی  اتفاق 
اس��ت  ممكن  و 
محی��ط زیس��ت 
تح��ت تأثیر قرار 

گیرد.
وی ادام����ه 
داد: فضای س��بز 
در  پارک ه��ا  و 
روحیه  بردن  باال 
مؤث���ر  م����ردم 
هستند و سوپاپ 
اطمینان���ی برای 
مردم��ی ک��ه در 
آپارتمان ه���ای 

50 متری زندگی می کنند به حساب می آید.
س��قائیان نژاد ب��ا بیان اینكه خش��كی زاینده 
رود مخ��ازن آب ه��ای زیر س��طحی را کاهش 
می دهد، بیان داشت: اس��تفاده های غیرمعمول 
و برداش��ت های آب با موتوره��ا و پمپ های 
کف کش در کاهش س��طح آب های زیرزمینی 

مؤثر بوده و استفاده از این روش در هیچ نظامی 
وجود ندارد.

وی ادام��ه داد: هی��چ گونه کنترل��ی بر منابع 
آب زیرزمینی وجود ندارد و مس��ئوالن ش��هری 
در این رابطه نگران هستند که باید این وضعیت 

را تغییر داد.

ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفه��ان پاویون ای��ران در هفتمین نمایش��گاه 
 MIHAS( ح��الل  محص��والت  بین الملل��ی 
2010( را در کواالالمپ��ور از دوم ت��ا شش��م تیر 
ماه امس��ال برگزار می کن��د. به گزارش فارس به 
نق��ل از روابط عمومی ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان، شرکت نمایشگاه های 
اصفهان برای شش��مین سال متوالی پاویون ایران 
در نمایش��گاه حالل مالزی را برگزار می کند.این 

نمایشگاه در راستای سیاست های کشور مبنی بر 
گسترش س��هم بازار کاالها و خدمات صادراتی 
کش��ور در نقاط مختلف جهان فرصت مناس��بی 
برای ایران اس��ت. در این نمایشگاه 17 سازمان 
و شرکت دولتی و غیردولتی در زمینه های تولید 
و صادرات زعفران، پسته و انواع خشكبار، انواع 
نوشیدنی های حالل، گوشت حالل، انواع خرما 
و چ��ای با هدف معرفی و ارائ��ه توانمندی های 
بالق��وه و بالفعل اس��تان های مختلف کش��ور در 

فضایی بیش از 207 مت��ر مربع حضور می یابند. 
پاوی��ون جمه��وری اس��المی ایران ب��ه میزبانی 
شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
هر س��اله افتخار حضور بسیاری از شرکت ها و 
تولیدکنندگان مطرح و معتبر ایرانی در زمینه های 
مختل��ف محص��والت حالل را در ای��ن رویداد 
تجاری به همراه داش��ته که به س��هم خود سبب 
س��رافرازی نام ایران در عرصه بین الملل ش��ده 

است.

معاون سرپرس��ت اداره راه و ترابری کاشان 
گفت: احداث کمربندی کاشان - آران و بیدگل به 
طول 44 کیلومتر از جمله پروژه های راهسازی و 
راهداری حوزه استحفاظی این شهرستان است. 
ب��ه گزارش فارس از اصفهان به نقل از اداره کل 
راه و تراب��ری اس��تان اصفهان، عل��ی فالحی از 
جمله پروژه های راه و ترابری شهرس��تان کاشان 
را محور کاش��ان - مش��هد ارده��ال به طول 35 
کیلومت��ر ذکر ک��رد و اظهار داش��ت: با توجه به 
ترافیک باالی این محور، در س��فر اول ریاس��ت 
جمهوری به اصفهان مصوب ش��د که این محور 
به دو باند تبدیل ش��ود که پیشرفت فیزیكی این 
پ��روژه حدود 65 درصد و ب��ا اعتباری افزون بر 

5 میلیارد تومان در دس��ت ساخت است. وی از 
جمل��ه پروژه های راهس��ازی و راهداری حوزه 
استحفاظی شهرستان کاشان را کمربندی کاشان 
- آران و بی��دگل به ط��ول 44 کیلومتر، احداث 
بان��د دوم محور کاش��ان - ورکان ب��ه طول 70 
کیلومت��ر، احداث جاده جدی��د قمصر - قهرود، 
اح��داث تغییر مس��یر ناب��ر در مح��ور ورکان و 
حذف نقاط پرحادث��ه تنگه نابر ذکر کرد. معاون 
سرپرس��ت اداره راه و ترابری شهرس��تان کاشان 
افزود: همچنین اصالح پیچ سعدآباد و رفع نقطه 
پرحادثه س��عدآباد، اجرای روکش آسفالت گرم 
ب��رای 150 کیلومت��ر از راه ه��ای اصلی و فرعی 
و اج��رای روکش ه��ای حفاظت��ی 300 کیلومتر 

در راه های این شهرس��تان از دیگ��ر پروژه های 
راهس��ازی و راه��داری حوزه اس��تحفاظی این 
شهرس��تان اس��ت. وی افزود: در این شهرستان 
112 کیلومت��ر آزاد راه و 58 کیلومت��ر بزرگراه، 
270 کیلومت��ر راه اصل��ی و 251 کیلومت��ر راه 
روستایی وجود دارد و با داشتن یک هزار و 200 
بن��ای تاریخی و جاذبه های توریس��تی و وجود 
صنای��ع و کارخانجات کوچ��ک و بزرگی چون 
ش��رکت خودرو سازی س��ایپا و مجتمع فوالد و 
وج��ود منطقه ویژه اقتصادی یك��ی از مهم ترین 
قطب های گردش��گری و اقتصادی در کشور به 
حساب می آید که ساالنه پذیرای پنج میلیون نفر 

جهانگرد داخلی و خارجی است.

نائب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
ارائه ش��اخص های کمی وکیفی در تدوین برنامه 

95-90 توسط شهرداری اصفهان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مهندس سید کریم داودی ارائه این برنامه 
قبل از تصویب بودجه سال آینده شهرداری را امری 
مهم دانس��ت و اظهار امیدواری ک��رد: برنامه ریزان 
شهرداری اصفهان در مباحث مختلف کالن همچون 
سرانه های ورزشی، فرهنگسراها و فضاهای سبز به 
شاخص های کمی و کیفی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین بر توجه به س��ندهای باالدستی و 
راهبردهای کلی بر تنظیم برنامه 5 س��اله تأکید کرد 
و گفت: توجه به چش��م اندازهایی که سالیان دراز 
توس��ط کارشناسان خبره مطالعه شده است در کنار 
ارزیابی برنامه 5 س��اله گذش��ته، عنایت به رویكرد 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعیین دقیق 
پروژه ه��ای عمرانی و نگاه اساس��ی به پروژه های 
کالن بای��د در تدوین برنامه 5 س��اله 95-90 مورد 

توجه قرار گیرد.
مهندس داودی یكی از سیاستهای مهم شورای 
اسالمی شهر و شهرداری اصفهان را انجام مشاوره و 
کارهای کارشناسی با هدف اجرای برنامه های سریع 
و خوب شهری عنوان کرد و از شهرداری خواست 
مناسب و دقیق آن را تجزیه و تحلیل کرده و بررسی 

کنند.
وی در همی��ن زمینه خاطرنش��ان کرد: یكی از 
سنگین ترین رسالتهای ما آن است که در سال آینده 
یک برنامه قوی برای شهر اصفهان ارائه دهیم و برای 
توسعه شهر بر اساس یكی از دو مقوله موجود یعنی 
توسعه پیوسته شهر با حفظ وضعیت موجود عمل 

کنیم.
نائب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
عین حال توسعه کمی محدود و حفظ شهر اصفهان 
با جمعیت زیر دو میلیون نفر را امری کارشناس��انه 
دانس��ت و گفت: براساس این سیاست، زمینه های 
کش��اورزی و باغ��ات را باید حف��ظ کنیم و ضمن 

جلوگیری از ارتفاع سازی، توسعه شهر را به سمت 
شهرک های اقماری سوق دهیم.

مهن��دس داودی حفظ اصل ش��هرها و ایجاد 
ش��هرک های اقماری متعدد را به نفع کالن شهرها 
دانس��ت و گفت: ش��هرهایی که بارگذاری سنگین 
انج��ام داده اند با انواع و اقس��ام معضالت برخورد 

کرده اند.
وی اجرای سیاست های جدید دولت همچون 
احداث مس��كن مهر را ستود و گفت: با اجرای این 
سیاست مشكل مس��كن قشر آسیب پذیر مرتفع و 
معضل حاشیه نشینی در شهرها برطرف خواهد شد.
نائب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
پایان خواستار توجه یكسان به مناطق شهری شد و 
گفت: به طرحهای عمرانی و خدماتی نگاه جزیره ای 
نشود و مواردی همچون احداث مراکز بهداشتی و 
درمانی و فضاهای آموزش��ی در همه جای شهر به 
طور یكسان اجرا تا برای حل مشكالت شهروندان 

گام مفید و مؤثری برداشته شود.

نماین��ده اردل، فارس��ان، کی��ار و کوهرنگ در 
مجلس شورای اسالمی گفت: چهارمحال و بختیاری 
قابلیت تبدیل شدن به یک قطب بزرگ صنعتی در 
کش��ور را دارد. نوراهلل حی��دری در گفتگو با فارس 
در شهرکرد اظهار داشت: وجود منابع عظیم آبی در 
این استان در راستای تأمین آب مصرفی مجتمع  های 
صنعتی و قرار گرفتن استان در بین دو استان صنعتی 
اصفهان و خوزس��تان، به چهارمح��ال و بختیاری 
قابلیت تبدیل شدن به استانی صنعتی و نقش آفرینی 
در تولید صنعتی کش��ور را داده است. وی تصریح 
کرد: چهارمحال و بختیاری با توجه به ظرفیت ها و 
منابع طبیعی و خدادادی بی ش��ماری که دارا است، 
می تواند در  اجرای طرح آمایش سرزمین در زمینه ها 
و بخش های مختلف س��هم به سزایی داشته باشد. 
حیدری ادامه داد: انتقال پروژه های صنعتی به استان 
در راس��تای کاهش آلودگی های ناش��ی از تولیدات 
صنعتی و برخورداری از فضای کافی و مناسب برای 
استقرار مجتمع های صنعتی از دیگر دالیلی است که 
انتقال صنایع بزرگ به این اس��تان را توجیه می کند. 
وی به استقرار و توس��عه صنایع بزرگ و مهمی از 

جمله فوالد و پتروش��یمی در استان اش��اره کرد و 
گفت: در س��ال های اخیر و به ویژه در دوران دولت 
نهم و دهم شاهد اس��تقرار صنایع بزرگی از جمله 
فوالد و پتروش��یمی در اس��تان بودیم که این حاکی 
از ظرفیت های اس��تان در بخش صنعت است. این 
نماینده مجلس، چهارمح��ال و بختیاری را از نقاط 
مس��تعد و مناسب برای توس��عه بخش کشاورزی 
دانس��ت و افزود: چهارمحال و بختیاری به واسطه 
دارا بودن آب کافی و نیروی انس��انی کارآمد و توانا 
می تواند به یكی از قطب های کشاورزی کشور نیز 

تبدیل شود. 
وی گردشگری را از دیگر ظرفیت های منحصر 
به فرد این اس��تان برش��مرد و گفت: طبیعت بكر، 
مناظر چشم نواز، آبشارها و رودخانه های پرآب، ابنیه 
تاریخی و مذهبی و آب و هوای مطبوع و مساعد از 
چهارمحال و بختیاری سرزمینی منحصر به فرد در 

حوزه گردشگری ساخته است. 
حی��دری بر ض��رورت توجه ب��ه قابلیت های 
طبیعی این اس��تان تأکید کرد و افزود: ایجاد بس��تر 
ورزش های زمستانی حتی در فصل تابستان، احداث 

رصدخانه های پژوهشی- تحقیقاتی در حوزه نجوم 
و برگزاری جشنواره های فرهنگی  - هنری و ورزشی 
از توانایی های بالقوه چهارمحال و بختیاری است که 
با اختصاص امكانات و اعتبارات الزم در این بخش 
می توان در راستای پیش��برد اهداف ملی و صنعت 

اقتصادی کشور گام مؤثری برداشت. 
وی چهارمحال و بختیاری را از پاک ترین استان های 
کشور عنوان کرد و گفت: در عرصه های پژوهش های 
پزشكی و تكمیل مطالعات پزشكی درمانی چهارمحال 
و بختیاری می تواند مكان مناسبی باشد. حیدری تصریح 
کرد: در استان چهارمحال و بختیاری به واسطه دارا بودن 
11 درصد از منابع آب کشور، می توان در خصوص 
ایجاد و توسعه شهرک های تخصصی آب نیز اقدامات 
خوبی انجام داد. نماینده مردم اردل، فارس��ان، کیار و 
کوهرنگ در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: همه 
ش��رایط برای ایجاد یک جهش در رش��د و توسعه 
این اس��تان آماده اس��ت و باید دولت ضمن افزایش 
حمایت ها برنامه ریزی دقیقی در این راستا داشته و از 
مسئوالن محلی نیز از این فرصت پیش آمده در دولت 

دهم استفاده بهینه کنند.

اصفهان پاویون ایران در نمایشگاه محصوالت حالل مالزي را برگزار مي كند

احداث كمربندي كاشان - آران و بیدگل به طول 44 كیلومتر

نائب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تأكید كرد:
ارائه شاخص های كمی و كیفی در تدوین برنامه 5 ساله آینده شهرداری اصفهان

نماینده اردل در مجلس:
چهارمحال و بختیاري ظرفیت تبدیل به قطب بزرگ صنعتي كشور را دارد

رئیس کمیس��یون عمران، شهرسازی و معماری ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
از س��ایر رس��انه های گروهی خصوصاً صدا و سیما خواست عواقب خرید اراضی 

قولنامه ای را به اطالع مردم برسانند.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، مهندس مصطفی 
بهبهانی در جلسه علنی شورا با اشاره به مراجعات مكرر مردم به کمیته های نظارتی و 
بی اطالعی خریداران اراضی قولنامه ای تصریح کرد: با اطالع رسانی دقیق از طریق 
صدا و س��یما و گوش��زد کردن عواقب خرید این زمینها و برجسته کردن تخلف در 
تفكیک این اراضی برای مردم، بهانه از دست همه گرفته خواهد شد و شهروندان با 

اطالع و آگاهی کامل اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه به اقدامات شهرداری اصفهان در سال اصالح الگوی مصرف اشاره 
کرد و گفت: یكی از فعالیت ها در این زمینه توجه به رعایت ضوابط مصرف انرژی 
در ساختمان های باالی 5 سقف و صدور پایان ساخت به ساختمانهایی بود که این 

استانداردها را رعایت کرده باشند.
مهندس بهبهانی در همین زمینه از شهرداریهای مناطق خواست ابالغ این موضوع 
توس��ط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را جدی گرفته و اقدامات 
مؤثر و ماندگار خود را اس��تمرار دهند. رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر 
اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود توجه به دوام پروژه های عمرانی را منوط 
به کیفی بودن آنها دانس��ت و گفت: مشكالت مالی شهرداری های مناطق باعث به 
وجود آمدن محدودیتهای فنی و نظارتی و در نهایت منجر به اجرای پروژه های بیست 
میلیون تومانی و در نهایت امانی ش��ده اس��ت که نمونه بارز آن موضوع آسان سازی 
عبور نابینایان از معابر شهری است. مهندس بهبهانی در ادامه دریافت های غیراصولی 
و خارج از مصوبات قانونی شورا توسط برخی شهرداری های مناطق به بهانه درآمد 
پایین را غیرمعقول دانس��ت و گفت: علی رغم تذکرات مكرر شهردار اصفهان هنوز 
برخی مناطق این اصل را رعایت نمی کنند و بیشتر از مطالبات قانونی از شهروندان پول 
دریافت می کنند که این موضوع مورد قبول شورای اسالمی شهر اصفهان نیست. وی 
در پایان ضخامت بیش از اندازه آسفالت برخی خیابانهای شهر را یادآور شد و گفت: با 
استفاده از قیرهای پلیمری به جای قیرهای معمولی علی رغم قیمت باالتر در درازمدت 

کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت.

رئیس س��ازمان صنای��ع و معادن چهارمحال و بختی��اری گفت: 75 درصد 
مصوبات صنعتی سفر دوم هیأت دولت به این استان اجرایی شده است. رحمان 
کرمی در گفتگو با ایرنا افزود: در س��فر دوم هیأت دولت به اس��تان 11 مصوبه 
در قالب 26 پروژه به تصویب رسید. وی اظهار داشت: فاز عملیاتی 15 پروژه 
ب��زرگ صنعتی از مصوب��ات مذکور با 600 میلیارد تومان تس��هیالت بانكی تا 
دوس��ال آینده تكمیل می ش��ود. کرمی آغاز عملیات اجرایی طرحهای مخازن 
کامپوزیت��ی، بس��ته بندی آب معدنی، تولید کودهای گیاهی، س��یمان لردگان و 
چادر مش��كی را از جمله پروژه های تصویبی س��فر دوم هیأت دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد. وی با بیان اینكه در س��فر اول هیأت دولت 
به استان دو مصوبه در قالب 7 پروژه صنعتی تصویب شد، گفت: 97 درصد از 
این مصوبات اجرایی شدند. کرمی با اشاره به وضعیت موجود صنایع و معادن 
استان یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و 63 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 
976 میلیارد تومان و اش��تغال 20 هزار و 300 نفر در استان فعالیت دارند. وی 
تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری صنعتی در استان نسبت به برنامه سوم هشت 
برابر شده است. در دو سفر هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری 200 مصوبه 
برای توس��عه و آبادانی این اس��تان تصویب شد که عمده این طرحها اجرایی و 

بسیاری از آنها نیز به بهره برداری رسیده است.

قائم مقام رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
بی��ش از 3/2 درصد گوش��ت قرمز، 0/3 درصد تخم مرغ کش��ور و 1/6 درصد 
عسل کش��ور در این اس��تان تولید می ش��ود. صفدر نیازی در گفتگو با فارس 
با گرامیداش��ت سالروز تأسیس جهاد کش��اورزی به فرمان حضرت امام)ره( از 
ارائه خدمات به کش��اورزان، دامداران و باغداران به عنوان مهم ترین وظیفه این 
سازمان نام برد و اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی یک نهاد خدماتی است 
که در راس��تای بازدهی و بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی فعالیت می کند. 
وی بر ضرورت ارائه خدمات بهتر و بیش��تر به کش��اورزان استان تأکید کرد و 
افزود: افزایش عملكرد در واحد سطح، افزایش بهره وری به ویژه در بخش آب، 
ارتقای رفاه نس��بی کشاورزان، ارتقای ضریب مكانیزاسیون از جمله اهداف در 
ارائه خدمات این سازمان محسوب می شود. قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در این 
استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا سال گذشته بیش از 85 هزار تن گندم 
مازاد بر مصرف کش��اورزان در این استان خریداری شد که امیدواریم در سال 

جاری بتوانیم همین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کنیم.
وی با بیان اینكه میزان اشتغال بخش کشاورزی در کشور 20 درصد است، 
افزود: این میزان در چهارمحال و بختیاری هم  اکنون حدود 25 درصد اس��ت. 
نیازی میزان س��رمایه گذاری بخش کشاورزی در کشور را 5 درصد عنوان کرد 
و گفت: امیدواریم با اهتمام جدی و ویژه دولت دهم میزان س��رمایه گذاری در 
بخش کشاورزی ارتقا یابد و جهش قابل توجهی را در این بخش شاهد باشیم. 
وی توسعه باغات در استان را یكی از اولویت های اساسی این سازمان برشمرد 
و گفت: با اجرای سیس��تم تحت فش��ار قطره ای با راندمان بیش از 90 درصد 
تالش می کنیم روند توس��عه باغات استان را با ش��تاب بیشتری تدوام بخشیم. 
قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مقام 
نخس��ت این استان در تولید بادام آبی در کشور، تصریح کرد: میزان تولید بادام 

آبی در استان به بیش از 25 هزار تن رسیده است.

رئیس دانش��گاه شهرکرد گفت: براساس آخرین رده بندی وزارت علوم این 
دانش��گاه از نظر سرانه دس��تاوردهای علمی و پژوهش��ی رتبه دهم را در میان 
دانش��گاه های کشور از آن خود کرده است. اسماعیل اسدی در گفتگو با فارس 
در ش��هرکرد به جایگاه دانشگاه ش��هرکرد در میان س��ایر مراکز آموزش عالی 
کشور اش��اره کرد و اظهار داشت: وقتی از جایگاه دانشگاه ها صحبت می شود، 
دانشگاه هایی در کشور وجود دارند که از نظر قدمت، توسعه یافتگی و در بخش 
تحصی��الت تكمیلی جایگاه مهمی دارند و معم��والً تولیدات علمی هم در آن 
دانشگاه ها اتفاق می افتد. وی افزود: با این حال با وجود اینكه دانشگاه شهرکرد 
قدمت زیادی ندارد ولی خوشبختانه در توسعه تحصیالت تكمیلی در سال های 
اخیر رشد قابل توجهی داشته و براساس آخرین رده بندی وزارت علوم از نظر 

سرانه دستاوردهای علمی و پژوهشی رتبه دهم کشور را کسب کرده است.
اس��دی ادامه داد: این دانش��گاه همچنین از نظر س��رانه تع��داد پروژه های 
تحقیقاتی و پژوهش��ی رتبه شش��م را در بین دانشگاه های سراسر کشور کسب 
کرده که این نشان از جایگاه خوب و مناسب این دانشگاه از نظر پژوهشی دارد. 
اس��دی جایگاه دانشگاه شهرکرد در بخش فرهنگی در سطح کشور را مطلوب 
دانس��ت و افزود: در زمینه فرهنگی سطح فعالیت ها براساس برخی شاخص ها 
توس��ط وزارت علوم سنجیده می ش��ود و معموالً در س��ال های اخیر دانشگاه 
ش��هرکرد بین دانش��گاه های منطقه چهار کش��ور رتبه های اول یا دوم را کسب 
کرده که نشان می دهد در کارهای فرهنگی هم در جایگاه خوبی قرار داریم. وی 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینكه دانش��گاه شهرکرد دوران توسعه را به تازگی 
پش��ت سر گذاش��ته ولی به طور کلی از جایگاه مناسبی در سطح دانشگاه های 
کش��ور برخوردار اس��ت. رئیس دانشگاه شهرکرد تبدیل ش��دن این دانشگاه به 
قطب علمی کشور را از مهم ترین اهداف این دانشگاه برشمرد و گفت: با توجه 
به ظرفیت علمی باالی دانشگاه شهرکرد در برخی از رشته  های دانشگاهی، این 
دانشگاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب علمی در کشور را دارد. اسدی افزود: در 
زمین��ه آب و علوم مربوط به آن که مقاطع تحصیالت تكمیلی آن در دانش��گاه 
ش��هرکرد وجود دارد و با توجه به اینكه استان 10 درصد از منابع آب کشور را 
داراس��ت و با وجود سدها، کانال ها، رودخانه ها و تونل هایی متعدد و همچنین 
زمینه های طبیعی، اقلیمی و محیطی مناس��ب در همین راس��تا، زمینه های تبدیل 
ش��دن به قطب علمی در این رشته در دانشگاه شهرکرد فراهم است. وی رشته 
دامپزش��كی و دامپروری را از دیگر رشته های مس��تعد دانشگاه شهرکرد عنوان 
کرد و گفت: با توجه به وجود دام و رش��ته های تحصیالت تكمیلی دامپروری 
و دامپزش��كی، همچنین وجود اعضای هیأت علمی برجس��ته در این رشته ها و 
توانمندی های پژوهش��كده فناوری جنی��ن دام، در این زمینه حرف های زیادی 
برای گفتن داریم و شرایط برای تبدیل شدن به قطب علمی در زمینه دامپزشكی 
کاماًل مهیا اس��ت. اس��دی تصریح کرد: در زمینه علوم زیستی با توجه به وجود 
ظرفیت های باالی علمی در زمینه های زیس��ت شناسی، ژنتیک، اصالح نباتات 
و منابع طبیعی در دانش��گاه ش��هرکرد از یک طرف و همچنین ش��رایط ایده ال 
توپوگرافی و طبیعی اس��تان که ش��امل جنگل ها و مراتع با اقلیم های متفاوت، 
ش��رایط مس��اعدی را در راستای تبدیل ش��دن به قطب علمی در علوم زیستی 
برای دانش��گاه ایجاد کرده و در این راستا باید به طور جدی حرکت و پیگیری 
کنیم. رئیس دانش��گاه شهرکرد بر ضرورت توجه به توانمندی ها و پتانسیل های 
خوب و مناس��ب این دانش��گاه تأکید کرد و گفت: با توجه بیش از پیش به این 
توانمندی ها و استفاده عملی از آنها می توان در راستای ارتقای سطح علمی این 

رشته ها در دانشگاه استفاده بهینه و مؤثری کرد.

شهردار منطقه 12 اصفهان بیان داشت: توسعه فضاهای فرهنگی در رأس برنامه های 
شهرداری منطقه 12 اصفهان قرار دارد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، حمید عصارزادگان با اشاره به اینكه جوانان در حقیقت مهم ترین 
سرمایه های نظام هستند گفت: ایجاد بسترهای الزم برای جذب و شكوفایی جوانان 
و نوجوانان در زمینه های فرهنگی یكی از دغدغه های شهرداری منطقه 12 است. وی 
اظهار داشت: احداث سالن مطالعه در خیابان های مفتح، ناصرخسرو، شهرک نگین و 
محمودآباد در راستای توسعه فضاهای فرهنگی در محله های محروم در دستور کار 
شهرداری این منطقه است. ش��هردار منطقه 12 اصفهان ادامه داد: احداث پارک مادر 
در خیابان های کاوه، ملک شهر، تجهیز بوستان های محله های عاشق آباد، محمود 
آباد و شهرک کوثر به امكانات و وسایل حرکت درمانی، ساماندهی مادی هادی گل، 
نگارستان، فجر و مهدیه، اجرای آب نما در پارک های رسالت، مهدیه و بهاران، ساخت 
پارک بزرگ نگین به مساحت 30 هزار متر مربع از دیگر برنامه های شهرداری منطقه 
12 اصفهان به منظور ایجاد مكانی برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
در سال جاری است. عصارزادگان با اشاره به اینكه توسعه زیرساخت ها در محالت 
محروم نیز در اولویت برنامه های شهرداری است افزود: تكمیل خیابان نگارستان و 
خیابان امیرالمؤمنین، خیابان شهید رجایی، احداث خیابان اصلی عاشق آباد بعد از 20 

سال از طرح های در دستور کار شهرداری این منطقه است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اعالم کرد: معابر اصلی و 
بزرگراه های ش��هر اصفهان به صورت صد درصد مكانیزه رفت و روب می شود و 

این امر منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، حمیدرضا 
صبور با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: این ط��رح به منظور ارائه خدمات بهتر به 
ش��هروندان، کاهش به کارگیری نیروی انسانی و مكانیزه کردن نظافت سطح شهر 
اصفهان اس��ت. وی ب��ا تأکید بر اینكه ب��ا پیگیری معاونت خدمات ش��هری تمام 
ش��رکت های پیمانكار باید به ماش��ین آالت جاروب مكانیزه مجهز ش��وند، اظهار 
امیدواری کرد: براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده در آینده رفت و روب و جاروب 

معابر فرعی نیز به صورت مكانیزه خواهد شد.
صبور با بیان اینكه در حال حاضر خدمات این حوزه در زمینه جاروب بزرگراه ها 
و معابر فرعی و جمع آوری زباله به صورت 100 درصد مكانیزه است اذعان داشت: 
با توسعه ماشین آالت معابر فرعی به خصوص کوچه ها و بن بست نیز به صورت 
مكانیزه جاروب می شود که به افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش نیروی انسانی 
می انجامد. وی با اشاره به اینكه در طی 4 سال گذشته 80 درصد ناوگان این سازمان 
نوس��ازی شده اس��ت ادامه داد: در این راستا ماشین آالت خریداری شده جایگزین 
ماش��ین آالت قدیمی ش��ده تا عالوه بر صرفه جویی، ناوگان خدمات موتوری به 
تجهیزات به روز دنیا مجهز شود. مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری به 
برنامه استراتژیكی این سازمان اشاره و تصریح کرد: براساس این برنامه از سال 87 در 
طی 5 سال ناوگان سازمان خدمات موتوری نوسازی می شود. ناگفته نماند در حال 
حاضر 28 دستگاه جاروب مكانیزه سازمان خدمات موتوری شهرداری در سطح شهر 

اصفهان مشغول به فعالیت است.

به مناسبت روز ملی گل و با هدف ترویج فرهنگ مصرف گل و گیاهان دارویی 
و همچنین ارتقاء سطح نشاط و شادابی در جامعه چهارمین جشنواره گل و گیاهان 
دارویی از 25 تا 28 خردادماه س��ال جاری توس��ط س��ازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان برگزار می شود. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
ش��هرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: در این جشنواره سعی می شود عالوه بر 
نمای��ش و فروش تولیدات تولیدکنندگان برتر اس��تان با کمترین قیمت و گل آرایی 
قسمت های مختلف جشنواره در کنار فضای سبز زیبای محوطه بازار، ساعاتی مفرح 
برای ش��هروندان بازدیدکننده فراهم شود. مهندس محسن رنجبر افزود: کالس های 
آموزشی گل آرایی و نگهداری گل های آپارتمانی در منزل حین برگزاری جشنواره 
جهت آموزش شهروندان برگزار می شود و شرکت برای عموم شهروندان آزاد است. 
شایان ذکر است جشنواره گل و گیاهان دارویی از تاریخ 25 الی 28 خردادماه در محل 

بازار گل و گیاه واقع در خیابان جی- خیابان همدانیان برپا می شود.

رئیس كمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی 
شهر اصفهان خواستار شد:

عواقب خريد زمين های قولنامه ای 
به اطالع شهروندان برسد

75 درصد مصوبات صنعتي سفر دوم 
هيأت دولت به چهارمحال و بختياري 

اجرايي شد

قائم  مقام جهاد كشاورزي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
توليد بيش از 3 درصد گوشت قرمز 

کشور در چهارمحال و بختياري

از نظر سرانه دستاوردهاي علمي و پژوهشي؛
دانشگاه شهرکرد دانشگاه دهم کشور است

شهردار منطقه 12 اصفهان
اولويت توسعه فضاهای فرهنگی 

در برنامه های شهرداری

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان
معابر اصلی شهر به صورت مکانيزه 

نظافت می شود

به مدت سه روز
چهارمين جشنواره گل و گياهان دارويی 

اصفهان برگزار می شود



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
224/خ خانم زهرا اسكندری فرزند عباسعلی دادخواستی به طرفیت آقای محمدرضا 
عزیزیان فرزند عبدالكریم به خواسته حضانت به این دادگاه تقدیم نموده است که به 
به ش��ماره ردیف بایگانی 890397 در شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت 
ش��ده و وقت رسیدگی مورخ 89/5/9 س��اعت 9:30 صبح تعیین شده است. از آنجا 
که خوانده مجهول المكان می باش��د به دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده در 
وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود.
3896/م الف

مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
225/خ کالسه پرونده: 890394 ح/7

وقت رسیدگی: 89/5/17 ساعت 11/30
خواهان: مهتاب طالبی

خوانده: احمدرضا صادق زاده
خواسته: درخواست گواهی عدم امكان سازش به جهت تخلف از شروط ضمن العقد

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 
دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یكنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
3897/م الف

مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی احضار
232/ خ چون خانم پروین زارع فرزند حیدر شكایتی علیه آقای عبدالرسول هارونی 
فرزند علی مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده اند که پرونده آن به کالسه 890290 این 
دادگاه ثبت وقت رس��یدگی برای روز 1389/06/23 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده 
نظر به اینكه متهم مجهول المكان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��وید و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3895/ م الف

اکباتانی- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

اگهی احضار
233/خ چ��ون آق��ای محمدرض��ا جالل��ی فرزن��د حس��ین ش��كایتی علی��ه آقای 
حمید ش��كوهی مبنی ب��ر ایراد ض��رب و جرح عمدی ب��ا قداره مط��رح نموده که 
پرون��ده آن ب��ه کالس��ه 890099 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه 
 ش��نبه 89/5/19  س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینكه متهم مجه��ول المكان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یكی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی ودادگاه تصمیم متقضی اتخ��اذ خواهد 

نمود.
3894/ م الف

مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
آگهی ابالغ

234/خ آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای حسن لطفی موضوع دادخواست مصطفی 

شالباف مبنی بر جلب ثالث که تحت کالسه 233-89/ ح9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
به وس��یله نشر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می 
ش��ود در تاریخ 89/5/17 س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یاعدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیاباً رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. 

3893/م الف
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی مزایده
235/خ قسمت اجرای شعبه ششم محاکم حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالس��ه 357/88 اجرائ��ی ح/ 6 موضوع دعوی آقای مرتضی چوبداران فرزند 
مرادعلی به نشانی خمینی شهر میدان آزادی خیابان شهید رجایی کوچه شهید امینی پ 
82 به طرفیت نجفعلی کریمی فرزند فرج اله به آدرس خمینی شهر خیابان شهید مدنی 
پ 57 و به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و هیجده میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار 
ریال و ششصد ریال )418722600 ریال( به عنوان اصل خواسته و هزینه کارشناسی و 
نشر آگهی و خسارت دیرکرد و مبلغ هفده میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان حق 
االجراء در حق صندوق دولت، جلسه مزایده ای را در خصوص فروش 2/99حبه از 
24 حبه از دو دانگ مش��اع از ششدانگ پالک ثبتی 412/210 بخش 16 ثبت اصفهان 
یک کارخانه سنگبری واقع در اصفهان جاده تهران- منطقه صنعتی محمود آباد- مقابل 
پاالیشگاه اصفهان- سنگ بری شیرین در تاریخ شنبه 89/4/12 ساعت 9 الی 10 صبح 
در طبقه س��وم دادگس��تری اصفهان- اتاق 309 )طبقه سوم( و قسمت اجرای شعبه 6 
محاکم حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیكبخت اصفهان دادگستری کل برگزار و 2/99 
حبه از 24 حبه از دو دانگ مشاع از 6 دانگ از ملک مشاعی مذکور )کارخانه سنگبری را 
از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند، پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
از کارخانه سنگبری( بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه 
کارش��ناس به حساب 92996 بانک ملی دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت 

نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.
»مشخصات مال موضوع مزایده«

ملک مورد توقیف عبارت اس��ت از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد کارخانه 
س��نگبری به نام سنگبری شیرین تحت پالک ثبتی 412/210 بخش 16 ثبت اصفهان 
با حدود اربعه ش��ماال و جنوبا به طول پنجاه متر و ش��رقا و غربا بطول حدود یكصد 
و هش��تاد و پنج متر و چهل صدم متر جمع مس��احت عرصه با کسر ابعاد پست برق 
احداثی در ضلع جنوب شرقی، حدود نه هزار و دویست و ده متر مربع با احداث سالن 
سنگبری در ضلع جنوبی شرقی به مساحت حدود نهصد و هفتاد متر مربع با مصالح 
مصرفی، دیوارها آجری و س��تون ها فلزی و پوشش سقف با خرپای فلزی به اضافه 
پلیت ایرانیتی )اسكلت فلزی( و کف بتن فرش + ساختمان اداری و خوابگاه پرسنل 
به مساحت اعیانی حدود یكصد و شصت و پنج متر مربع با اجرای دیوارهای آجری 
باربر و پوشش سقفها تیرچه بلوک و سطوح رویه گچ و نقاشی با درب و پنجره های 
پروفیل فلزی و شیشه، دارای انشعابات برق صنعتی 130 کیلووات و گاز و تلفن و با 
جمیع اوصاف ذکر شده ارزش دو دانگ پالک فوق االشعار )سنگبری( سیصد و پنجاه 
میلیون تومان و ارزش 2/99 حبه از 24 حبه مشارع مورد مزایده 436122600 ریال می 

باشد. تعیین و اعالم می گردد.
3899/ م الف

فانی- مدیر اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
236/خ کالسه پرونده: 26/89 شماره دادنامه: 89/3/2-314

مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: نادر بزرگمهر نش��انی: می��دان آزادی- خ مالصدرا- خ پنجم پالک 77 طبقه 

همكف
خوانده: شهرام دامیده نشانی: مجهول المكان

خواسته: مطالبه
گردش��كار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواس��ت نادر بزرگمهر به طرفیت ش��هرام دامیده بخواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه پنج فقره حواله به شماره های 1- 80/9/11-139514 
-139511 و   80/5/25-139512 و   80/8/18-139509 و   80/9/4-139513 و 

80/8/11 عهده بانک سینا )مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد سابق( به انضمام خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینكه خوانده با ابالغ قانونی و وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی مستندات ابرازی خواهان ایراد و تكذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حكایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ صدور 
هر کدام از چكها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
3898/ م الف

قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی حصر وراثت
237/خ خانم محترم حیدری هراتمه دارای شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به 
کالسه 1218-89 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحمت اله حیدری هراتمه بشناسنامه 56 در تاریخ 54/4/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7 

دختر و یک عیال دائمی به نامهای ذیل:
1- انور خانم حیدری هراتمه ش ش 519 دختر متوفی

2- اقدس حیدری هراتمه ش ش 572 دختر متوفی
3- عزت حیدری هراتمه ش ش 19 دختر متوفی
4- محترم حیدری هراتمه ش ش 27 دختر متوفی
5- فاطمه حیدری هراتمه ش ش 18 دختر متوفی
6- عذرا حیدری هراتمه ش ش 14 دختر متوفی

7- خدیجه حیدری هراتمه ش ش 8 دختر متوفی
8- منور مرتضی ش ش 12351 عیال متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یكمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
3878/ م الف

رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی اخطار اجرایی
238/خ ش��ماره: 879/88 بموجب رأی شماره 63 تاریخ 896/1/26 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محكوم علیه آقای رعد قوامی 
نشانی محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: استناد مواد 198 و 519 ق. آ.دم و 
مواد 225 و 220 و 219 ق مدنی خوانده رعد قوامی محكوم به حضور در دفتر اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 1386 نقره ای به شماره انتظامی 
292 ص 19- ایران 68 و همچنین پرداخت هزینه دادرس��ی در حق محكوم له آقای 
پژمان اعتمادی نام پدر: چنگیز نش��انی محل اقامت: اصفهان خ امام خمینی- ایستگاه 

جباری کوچه پیام- پ 34.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محكوم علیه مكلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به و یا انجام تعهد 
ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
3885/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 23 حقوقی اصفهان

آگهی احضار
239/ خ چون خانم حلیمه جعفری ش��كایتی علیه آقای چمنعلی کاظمی )معروف 
ب��ه ابراهیمی( مبنی ب��ر ایراد ضرب و جرح عمدی و س��رقت مطرح نموده اند که 
پرونده آن به کالسه 890281 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 1389/06/27 
س��اعت 11/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان و متواری می 
باش��د لذا حس��ب ماده 180 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در 
یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��وید و در صورت 
 ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود. 
3959/ م الف

مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
240/ خ چون آقای محس��ن ش��هریاری  فرزند اسكندر شكایتی علیه آقای محمود 
و مه��دی ه��ر دو ماندنی مبنی ب��ر ایراد جرح عمدی با چاقو مط��رح نموده اند که 
پرونده آن به کالس��ه 890304 ک 115 این دادگاه ثبت وقت رس��یدگی برای روز 
دوشنبه 1389/06/1 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان 
و متواری می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم 
مذک��ور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��وید و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
3960/ م الف

مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
241/ خ شماره دادنامه: 8909970353000209

شماره پرونده: 8809980358000250
شماره بایگانی شعبه: 880690

شاکی: آقای انوشیروان دهقانی چم پیری با وکالت خانم نیلوفر قاضی نوری به نشانی 
اصفهان خ میر حد فاصل پل هوائی و چهار راه نظر بن بس��ت 20 س��اختمان البرز ط 

2 واحد 5
متهمین: 1. آقای عزیز عساکره به نشانی شاهین شهر خ عطار فرعی 10 شرقی پ 17 
2. آقای رضا یااحمد بنیادی یا عس��اکره 3. آقای سید جالل حسینی همگی به نشانی 

فراری و مجهول المكان
اتهام ها: 1. کالهبرداری 2. تحصیل مال از طریق نامشروع )تحصیل مال غیر(

گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید:

رأی دادگاه
در خصوص ش��كایت انوشیروان دهقانی علیه عزیز عس��اکره، رضا بنیادی و سید 
جالل حسینی دائر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق غیرمشروع با این توضیح 
که شاکی با دو نفر از متهمین )ردیف 1 و 2( قرارداد منعقد می نمایند تا دو دستگاه 
بیل بكهو )مكانیكی( را به صورت اوراق و با کانتینر از کشور امارات )دبی( به ایران 
حم��ل نمایند که پ��س از حمل به لحاظ عدم رعایت مق��ررات در خصوص زمان 
ترخیص قطعات بیل مكانیكی از س��وی گمرک ضبط و به مزایده قرار گرفته که از 
سوی شاکی اقدام به خرید از طریق همان مزایده شده است لذا شاکی مدعی است 
نامبردگان اقدام به کالهبرداری و تحصیل مال از طریق غیرمشروع نموده اند باعنایت 
به اینكه آنچه مورد قرارداد بوده ورود و تحویل در اصفهان بوده که چنانچه این امر 
محقق نش��ده باشد نوعی نقض قرارداد فیمابین می تواند قصور و تلقی شود و غیر 
االقتضاء موجبات مطالبه خس��ارت مدنی را فراهم می آورد لذا به نظر دادگاه بزهی 
محقق و محتمل نیست دادگاه مستنداً به اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی حكم 
بر برائت متهمین صادر می نماید رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
3961/ م الف

اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                دوشنبه 24 خرداد 1389 / 1 رجب 1431                        Monday 14 June 2010

پرسش

زینب اله یار
بانكداري در ایران از قرون وسطي تا اوایل قرن 
نوزدهم منحصر به فعالیتهاي صرافي بود که اغلب 
در ش��هر هاي تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز 

و بوشهر وجود داشتند. 
آن زمان هیچ مؤسس��ه دولتي یا بانک خارجي 
در کش��ور فعالیت نداش��ت و نقل و انتقال وجوه 
در هم��ه س��طوح داخلي و خارجي صرفًا توس��ط 
صرافان انج��ام مي گرفت. مؤسس��ات صرافي در 
آن روزگار عمدت��ًا ش��امل تجارتخانه هاي برادران 
تومانیانس، جمشیدیان، جهانیان و شرکت اتحادیه 
بودن��د ک��ه فعالیت اکثر آنها تا قبل از س��ال 1300 
هج��ري شمس��ي متوق��ف ش��د. تأس��یس اولین 
بان��ک در ایران به ش��عبه یک بانک انگلیس��ي، با 
 مرکزیت لندن تحت عنوان بانک جدید ش��رق باز 

مي گردد.
 بان��ک جدی��د ش��رق در س��ال 1266هجري 
شمس��ي ش��عبه اي در تهران ایجاد و سپس شعبي 
در اصفه��ان، بوش��هر، تبری��ز، رش��ت، ش��یراز و 
 مش��هد دایر کرد. اما س��ال 1269 هجري شمسي، 
دارایي هاي خود را به بانک شاهي ایران فروخت. 
 متولي بانک شاهي نیز شخصي به نام رویتر از انگلیس 

بود. 
رویتر با اعطاي وام به ناصرالدین شاه امتیازات 
بي ش��ماري از جمله تأس��یس این بانک را از شاه 
گرفت. اس��اس این امتیاز 60 س��اله، تأسیس بانک 
و حق انحصار انتش��ار اس��كناس بود. این حق در 
س��ال 1309 خریداري و به بانک ملي ایران واگذار 
ش��د. بانک ش��اهي از 1327 )پایان مدت امتیاز 60 

س��اله( تا س��ال 1331 بدون مجوز با عنوان بانک 
انگلیس در ایران و خاورمیانه فعالیت بانكي داشت. 
س��ال 1270 هجري شمس��ي پس از بانک شاهي، 
بانک اس��تقراضي ایران تأسیس شد که امتیاز آن به 
مدت 75 س��ال به یک تبعه روسي واگذار شد، این 
بانک داراي یک اداره مرکزي و شعبي در شهرهاي 
ش��مالي کش��ور بود که در س��ال 1277 کلیه سهام 
آن توسط دولت روس��یه خریداري و کنترل آن به 
بانک دولتي پترزبورگ واگذار ش��د. اما سال 1301 
با توافق دو کش��ور بانک ب��ه دولت ایران واگذار و 
12 س��ال بعد در بانک کشاورزي ادغام شد. بانک 
دیگري ب��ا عنوان بانک عثمان��ي از طرف انگلیس 
با س��رمایه اي مش��ترک بین انگلیس و فرانس��ه در 
ترکیه تأس��یس ش��د ک��ه در س��ال 1301 اقدام به 
 تأس��یس شعبه اي در تهران و شهرهاي غربي ایران 

کرد.
 بان��ک روس و ایران در س��ال 1303 توس��ط 
اتح��اد جماهیر ش��وروي صرفًا با هدف تس��هیل 
مبادالت بازرگاني بین دو کش��ور تأسیس و عالوه 
بر تهران، شعبي در شهرهاي شمالي کشور دایرکرد. 
ب��ه موجب قانون مصوب مجلس ش��وراي ملي در 
14 اردیبهش��ت 1306، دولت موظف به تأس��یس 
بانك��ي در س��طح ملي ش��د. بانک ملي ای��ران به 
منظور فعالیت در س��طح مل��ي افتتاح و با توجه به 
محدودیت هاي نظام بانكي، وظایف بانک مرکزي 
را نیز عهده دار ش��د. عالوه بر مسئولیت نگهداري 
حس��اب هاي دولتي، حق انتشار اسكناس نیز پس 
از خریداري از بانک ش��اهي، در سال 1311 به این 

بانک واگذار شد.

س��ال 1339 نیز بانكي با عن��وان بانک مرکزي 
ایران با سرمایه اي معادل سه میلیون و 600 ریال از 
محل تفاوت ارزیابي پشتوانه اسكناس تأسیس شد. 
به موجب قانون پولي و مالي کش��ور، فعالیت هاي 
غیر انتفاعي بانک ملي ایران مانند نش��ر اس��كناس، 
بانك��داري دول��ت و عملیات مش��ابه آن به بانک 
مرکزي واگذار ش��د. این بانک مسئولیت اداره نظام 
پولي، اعتبار و کنترل س��ازمان بانكي کش��ور را نیز 
عهده دار ش��د. با وجود عدم منع قانوني تأس��یس 
بان��ک در ای��ران، هیچ بانک خصوصي با س��رمایه 
ایراني تا بعد از جنگ جهاني در کش��ور تأس��یس 
نشد اما با تصویب اولین طرح برنامه عمراني کشور 
در س��ال 1327، نیاز به وجود مؤسس��ات اعتباري 

افزایش یافت.
به گونه اي که در تیرماه 1328 دولت به منظور 
کمک مالي به واحده��اي تولیدي خصوصي بانک 
برنامه را ایجاد کرد. س��پس بان��ک بازرگاني ایران 
به عنوان اولین بانک خصوصي به صورت شرکت 
س��هامي در بهمن ماه 1328 تأس��یس و س��ال بعد 
فعالیت بانكي خود را آغاز کرد. از س��ال 1329 تا 
س��ال 1350، 21 بانک خصوصي در ایران تأسیس 
ش��د. در آن روزگار که کلی��ه بانک ها با توان مالي 
کش��ورهاي بیگانه تأسیس مي شد و امتیاز تأسیس 
آن معموالً به خارجیان واگذار مي ش��د، برخي در 
فكر تأس��یس بانكي بودند که با سرمایه و مدیریت 
ایراني فعالیت کند. فكر تأس��یس یک بانک ایراني 
ب��ه قبل از انقالب مش��روطه یعني ده س��ال قبل از 

تأسیس بانک شاهي بازمي گردد.
در دوره ناصرالدین شاه قاجار، پیشنهاد تأسیس 
بانكي با س��رمایه مش��ترک دولت و مردم، از سوي 
شخصي به نام حاج محمد حسین که از صرافان به 
نام آن دوره بود، مطرح ش��د، اما مورد موافقت شاه 
ق��رار نگرفت. بعد از انقالب مش��روطه نمایندگان 
اولین دوره مجلس خواس��تار تأس��یس یک بانک 
ملي ش��دند ک��ه این موضوع مش��روط ب��ه فراهم 
آمدن س��رمایه بود که آن زمان چنین امكاني وجود 

نداشت. 
تا اینكه در س��ال 1304)1925 میالدي( اولین 
بان��ک ایراني ب��ه نام بانک پهلوي قش��ون با هدف 
س��امان بخش��یدن به امور مالي ارتش تأس��یس و 
س��رمایه آن از مح��ل وجوه بازنشس��تگي نظامیان 
تامین ش��د. بعدها بانک پهلوي قشون به بانک سپه 
تغییر نام داد. با توجه به معني لغوي س��په )ارتش( 
و محل تأمین سرمایه )صندوق ذخیره بازنشستگي 

ارتش(، این نام براي بانک در نظر گرفته شد.
بانک س��په با س��رمایه اي مع��ادل 3 میلیون و 
883 ه��زار و 950 ریال در قال��ب چند باب مغازه 
فعالیت خود را آغاز و در 24 اسفند ماه همان سال 
 اولین ش��عبه خود را در رش��ت افتتاح کرد. اگرچه 
فعالیت هاي بانک س��په در ابتداي تأسیس محدود 
ب��ود اما س��ال بعد با اس��تفاده از وج��وه صندوق 
بازنشس��تگي کش��ور، مؤسس��ه اي با نام مؤسسه 

رهني ایران تأسیس شد. این مؤسسه تحت نظارت 
وزارت دارای��ي در مقاب��ل اخ��ذ وثیق��ه منقول به 
متقاضی��ان، وامي با بهره ان��دک پرداخت مي کرد. 
مؤسسه رهني ایران پس از تأسیس بانک ملي ایران، 
تحت نظارت آن بانک درآمد و جزیي از بانک ملي 
ایران ش��د و از سال 1318 که بانک رهني به وجود 

آمد، به بانک کارگشایي تغییر نام داد.
بانک سپه در سال 1342 کار مبتكرانه و جالبي 
را در تاریخ حرفه اي خود به ثبت رس��اند. در این 
تاریخ فردي به نام تیمس��ار آق اولي که مدیر عامل 
 وقت بانک س��په بود اق��دام به ای��ن کار فرهنگي 

کرد.
تیمس��ار آق اول��ي ب��ه منظ��ور حف��ظ میراث 
فرهنگي کش��ور با همكاري خانم ملک زاده بیاني 
کارش��ناس سكه به تأس��یس موزه سكه بانک سپه 
اقدام کرد. موزه س��كه بانک  سپه، یكي از غني ترین 
و ارزشمندترین موزه هاي سكه در سطح خاورمیانه 
اس��ت که با مطالعات دقیق علمي، سكه ها، مطابق 
سال ضرب تنظیم و گردآوري شده است. مجموعه 
نفیس این موزه، دربرگیرن��ده ادوار مختلف تاریخ 
ایران از گذشته هاي بسیار دور) از زمان لیدي ها( تا 
به امروز است. وجود مسكوکات، گویاي واقعیتهاي 
ب��ي ش��ماري از تاریخ اس��ت ک��ه نه تنه��ا وقایع 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي بلكه خط، ظرافت 
هن��ري،  نمایش ط��رح لباس، تزئینات س��الطین و 
مراسم مذهبي را نیز به نمایش مي گذارد. مجموعه 
گردآمده در این موزه، به لحاظ در برگیري سكه هاي 
 نادر و شاخص در زمره جامع ترین موزه هاست که 
م��ي توان��د در کاره��اي تحقیقاتي پژوهش��گران، 
محقق��ان و دانش��جویان مثمرثم��ر و حت��ي براي 
جهانگ��ردان و عالقه مندان به تاریخ و تمدن ایران 

اسالمي نیز جالب توجه باشد. 
دي ماه 1358مجمع عمومي بانک ها، با مدنظر 
قرار دادن دالیلي، ش��بكه بانكي کشور را که در آن 
زمان متش��كل از 36 بانک بود در قالب بانک هاي 
تج��اري و بانک هاي تخصصي س��ازماندهي کرد. 
در این میان بانک س��په به انضمام بانک هاي ملي، 
رفاه کارگران، ص��ادرات ایران، تجارت و ملت در 
زمره بانک هاي تجاري و بانكهاي صنعت و معدن، 
مس��كن، کشاورزي در جرگه بانک هاي تخصصي 
قرار گرفتند. بانک سپه در سایر کشورها نیز فعالیت 

بانكي دارد. 
شعبي از این بانک در ش��هرهاي فرانكفورت، 
پاری��س و رم دایر ش��ده، که به بان��ک بین المللي 
سپه با مرکزیت لندن وابسته است. در روزگاري که 
سیستم بانكي کشور تحت حمایت کشورهایي بود 
ک��ه صرفًا منافع خود را در نظر داش��ته و در جهت 
کسب امتیازات بي شمار از هیچ تالشي دریغ نمي 
کردند، روز تأسیس بانكي وابسته به سرمایه داخلي 
به عن��وان اولین بان��ک ایراني، فارغ از وابس��تگي 
 به س��رمایه خارجي ب��راي هر ایران��ي مایه افتخار

است.

غول هاي بانکداري جهاناز صــرافخــانه تــا بانک
اشاره

رهام وزیری
بانک ها امروزه به محور اصلي توس��عه اقتصادي و مبادالت تجاري در جهان تبدیل ش��ده اند، به گونه اي 
که بدون بانک هاي کارآمد و روزآمد عمالً رسیدن به شكوفایي اقتصادي غیرممكن است. بانک به عنوان یک 
زیرساخت اقتصادي غیرقابل انكار مطرح است و در این شرایط است که بانک ها خود نیز در رقابتي پایان ناپذیر، 
ناگزیر از گسترش شیوه هاي نوین بانكداري هستند. در این میان چهار بانک آمریكایي سیتي گروپ، بانک امریكا، 
گلدمن ساکس و مریل لینچ به دلیل استفاده از شیوه هاي بانكداري و جلب مشتري توانسته اند خود را به عنوان 

بزرگ ترین بانک هاي تجاري جهان مطرح  کنند. که در اینجا به سه مورد آنها می پردازیم: 
سیتی گروپ:

مؤسسه مالي و اعتباري سیتي گروپ که بانک آن با نام تجاري سیتي در جهان فعالیت مي کند، بزرگ ترین بانک 
تجاري جهان است. سیتي گروپ مجموعه اي از خدمات مالي و بانكي را ارائه مي کند که مهم ترین آنها مدیریت 
سرمایه در بازارهاي مالي جهاني، اعطاي وام هاي اعتباري، فعالیت هاي سرمایه گذاري و پرداخت وام هاي نرمال 
اس��ت. پرداخت وام هاي اعتباري یكي از اصلي ترین شاخه هاي فعالیت سیتي گروپ است. وام هاي اعتباري به 
وام هایي گفته مي شود که با نرخ بهره باالتر به افرادي که از اعتبار بانكي کمتري برخوردار هستند پرداخت مي شود. 
سیتي گروپ در سال 1812 میالدي در نیویورک بنیان نهاده شد و هم اکنون نیز دفتر مرکزي آن در همین شهر قرار 
دارد. براساس آخرین گزارش هیأت  مدیره سیتي گروپ این بانک هم اکنون بیش از 200 میلیون شماره حساب 
فعال به نام مشتریان خود در یكصد کشور جهان دارد. جالب آنكه اعراب سهامداران اصلي این بانک هستند. 
سیتي گروپ از پیشگامان بانكداري الكترونیک و بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات کارت اعتباري در ایاالت متحده 
است. سیتي گروپ نخستین بانک تجاري جهان است که پرداخت و انتقال وجه از هر حسابي به حسابي دیگر را 
آغاز کرد. این انتقال شامل انتقال پول از حسابي در یک بانک به حسابي در بانک ثالث نیز مي شود. این خدمت 
بانكي در زمان خود یک انقالب در ارائه خدمات بانكي به حساب مي آمد. پیش از این برخي بانک هاي تجاري این 

روش را به صورت محدود به کار مي بردند، اما سیتي گروپ این خدمت را در اختیار عموم مردم قرار داد.
بانک امریکا:

بانک آمریكا دومین بانک تجاري جهاني پس از سیتي گروپ است. برخالف سیتي گروپ و دیگر مؤسسات 
مالي امریكا، بانک امریكا تنها به ارائه خدمات بانكي و پرداخت وام مي پردازد و وارد فعالیت هاي دیگر از قبیل 
سرمایه گذاري و مدیریت سرمایه براي مشتریان خود نشده است. بانک امریكا در سال 1874 میالدي در شهر 
شارلوت تاون ایاالت متحده تأسیس شد. بانک امریكا بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات کارت هاي اعتباري در 
جهان به حساب مي آید و از این رو مي توان آن را پرچمدار بانكداري الكترونیک در جهان نام گذاشت »امریكارد« 
اولین کارت اعتباري بانكي با شكل و شمایل امروزي آن بود. این کارت اعتباري در سال 1977میالدي تغییر 
نام پیدا کرد و امروزه ما آن را با نام معتبر »ویزا کارت« مي شناسیم. اصلي ترین فعالیت بانک امریكا پرداخت وام 
و قراردادهاي مشارکتي در بخش مسكن است. ارائه خدمات مالي بین المللي به تجار و بازرگانان، یكي دیگر 
از شاخه هاي اصلي فعالیت بانک امریكا است. کنت دي لوییز مدیرعامل و رئیس بانک امریكا است. مجله نبكر 
در یكي از شماره هاي خود عملكرد این مدیر را در ماجراي بحران وام هاي اعتباري ستایش کرد. هوشیاري این 
مدیر باعث شد تا بانک امریكا به ورطه این بحران درنیفتد، هر چند بانک امریكا نیز از زیان دور نمانده است. 
ادغام ویزاکارت با مستر کارت و تشكیل بزرگ ترین شبكه کارت هاي اعتباري در جهان، از برنامه هاي اصلي بانک 
امریكا است که از سوي مدیران آن پیگیري مي شود. در حقیقت با این ادغام شبكه، کارت هاي اعتباري اروپا و 
ایاالت متحده به صورت یكپارچه درخواهند آمد. بانک امریكا در حال حاضر بخشي از سهام مستر کارت را 

در اختیار دارد.
گلدمن ساكس:

مؤسسه مالي و اعتباري گلدمن ساکس سومین بانک بزرگ ایاالت متحده به حساب مي آید. همچنین این 
بانک بزرگ ترین بانک سرمایه گذاري در جهان است. تقریباً عمده فعالیت این بانک به سرمایه گذاري در بازار 
سهام اختصاص دارد. در دنیاي بانكداري معروف است که کارمندان گلدمن ساکس خواب ندارند. این بانک 
سرمایه گذاري مدیریت و ارائه مشاوره به سرمایه بسیاري از کمپاني هاي بزرگ جهان را بر عهده دارد. همچنین 
سرمایه بسیاري از دولت ها نیز در اختیار این شرکت است و آن را در بازارهاي مالي به جریان مي اندازد. بانک 
گلدمن ساکس در سال 1869 در نیویورک تأسیس شد. مجموعه اي از مجرب ترین اقتصاددان ها و مدیران ریسک 
در این شرکت مشغول به فعالیت هستند تا ریسک سرمایه گذاري ها را به کمترین میزان برسانند. در جریان بحران 
وام هاي اعتباري که امسال بازار وام هاي مسكن و همچنین بازار سهام را فرا گرفته است، تنها بانكي که توانست 
خود را از این بحران دور نگاه دارد گلدمن ساکس بود. عالوه بر فعالیت هاي بانكي ارائه خدمات بیمه اي یكي 
دیگر از فعالیت هاي گلدمن ساکس است. یكي از فعالیت هاي جانبي گلدمن ساکس ارائه خدمات مشاوره اي در 

زمینه ادغام شرکت ها است. همچنین این بانک مشاور سرمایه گذاري بانک جهاني نیز به حساب مي آید. 
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آسمان منمحیط زیست و امنیت جهانی  زمین من
سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه عمران 

سازمان ملل متحد، تفاهم نامه همکاري امضا کردند

نشان آهوي ايراني رونمايي شد

الک پشت هاي دريايي ايران رديابي ماهواره اي مي شوند

قرن بیستم و خصوصاً نیمه دوم آن قرنی سرشار از 
تحوالت سریع و بی سابقه در محیط زیست جهان بود. 
اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که 
دارای ماهیت و اهمیت جهانی ش��ده و متأسفانه این 
تأثیرات از س��رعت سرسام آوری نیز برخوردار شده 
است. دیگر تقریباً هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی 
در سطح زمین وجود ندارد که الاقل اندکی دستخوش 
تغییر نشده باشد. اما تحوالت زیست محیطی زاییده 
فعالیتهای بشری، اگرچه از دیرباز آغاز شده است اما 
هیچگاه به اندازه چند سال گذشته مورد توجه نبوده و 
قبالً به هیچ عنوان نگرانی های مجامع بشری در این 

رابطه این قدر با بدبینی عجین نشده بود.
محیط زیست

با توجه به قدرت تفكر و تعقل انسان، چنین انتظار 
می رفت که بش��ر هر روز بیش از گذشته به قدرتی 
تبدیل شود که بتواند معیارهای ارزشمند محیط زیست 
را حفاظت و بهبود بخشد اما بالعكس به نظر می رسد 
که انس��ان به طور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل 
می شود که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود 
و قطع ریشه های هستی اش می شود. این برداشت 
غیرقابل انكار به جایی رسیده که این فرض که زمین 
در حال بهبود است بیش از پیش نیازمند دفاع و توجیه 
اس��ت، در حالی که این فرض که کره زمین به طور 
خطرناکی در حال از بین رفتن اس��ت، به هیچ یک از 
این دو رفتار نیازی ن��دارد! در هر حال امروزه اغلب 
مسائل، مشكالت و تنگناهای زیست محیطی دیگر 
به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار 
نم��ی آیند و با توجه به وابس��تگی متقابل و غیرقابل 
تفكیک محیط زیست با مباحث کالن انسانی از جمله 
اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و به ویژه نوع خاص 
آن یعنی ژئوپلتیک، اخالق، فلسفه، عرفان و بسیاری 
دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسانها، در 
واقع هر مشكل زیست محیطی در هر اندازه و حتی 
محدود در داخل مرزهای قراردادی یک کشور مشكلی 

برای کل جهان و نوع بشر به شمار می آید.
مهمترین موضوعات زیست محیطی جهانی:

مقیاس جهانی آسیب های زیست محیطی نشان 
می دهد که تمایز بین کش��ورهای غن��ی و در حال 
توسعه باعث ایجاد یک بحران در بیوسفر کره زمین 
شده است. همه موضوعاتی که در این بخش به آنها 
اش��اره می ش��ود دارای محدوده ای فرامرزی بوده و 
مستلزم تفاهم و همكاری بین کشورها برای حل آنها 

است.
1( گرم شدن کره زمین )اثر گلخانه ای(:

مص��رف س��وختهای فس��یلی موج��ب ایجاد 
دی اکسید کربن و گازهای دیگری می شود. تجمع و 
افزایش بیش از حد این گازها در جو زمین، موجب 
ایجاد الیه ضخیمی از گاز می شود که همانند پوشش 
پالستیكی گلخانه ها، از بازگشت حرارت مازاد حاصل 
از تابش نور خورشید به سطح زمین به فضا جلوگیری 
کرده و گرما را در نزدیكی سطح زمین نگه می دارد و 
همانند گلخانه باعث گرم شدن هوای زمین می شود. 
در اثر بروز این پدیده زیست محیطی، بنا به تخمین 
دانش��مندان دمای کره زمین در طی قرن حاضر بین 
0/8 تا 3/5 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. این اثر از 
یک سو موجب بروز تغییرات گسترده آب و هوایی در 
مناطق مختلف زمین و بروز وقایعی نظیر خشكسالی 
یا بالعكس س��یل و طوفانهای ش��دید می شود و 
از س��ویی دیگر با افزایش س��رعت ذوب یخ های 
قطبی باعث باال آمدن آب دریاها و اقیانوسها و به زیر 
آب رفتن بسیاری از مناطق ساحلی و اراضی مستعد 
سرزمینی خواهد شد. در سال 1992 در اجالس زمین 
در ریودوژانیروی برزیل بیش از 150 کشور در قالب 
کنوانسیون ریو و در ادامه روند پیشرفت این کنوانسیون 
در سال 1997 نیز 160 کشور از جمله ایران، با امضاء 
پروتكل کیوتو در ژاپن برای تالش در جهت کاهش 
آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای به توافق رسیدند.

2( کاهش الیه ازن:
دومین نگرانی عمده زیس��ت محیطی با تأثیرات 
فرامرزی، آسیب دیدگی الیه حفاظتی ازن در اطراف 
جو زمین است. الیه ازن تقریباً در 24 کیلومتری باالی 
سطح زمین اطراف این سیاره را فرا گرفته و با جذب 
اشعه ماوراء بنفش نور خورشید، زمین و موجودات 
زن��ده آن را از این تشعش��عات زی��ان آور محافظت 
می کند. بنا به تحقیقات دانش��مندان، ترکیب گازی 
کلروفلوئوروکربن)CFC( که در صنایع یخچال سازی، 
تولید اسپری ها و تولید اسفنج کاربرد فراوانی دارند 
تأثیر مخرب و کاهنده ای بر ضخامت الیه ازن داشته 
و حتی موجب ایجاد شكاف در این الیه شده است. 
گسترش این شكاف در سالهای منتهی به 1985 باعث 
نگرانی کشورهای جهان شده و سرانجام کنوانسیون 
وی��ن )1985( و پروتكل الح��اقی آن یعنی پروتكل 
مونت��رال )1987( و اصالحیه لن��دن 1990 با توافق 
بسیاری از کش��ورها منجمله ایران تنظیم و دولتهای 
صنعتی را موظف کرد تا مصرف این مواد را به نصف 

کاهش دهند.
3( کمبود آب شیرین:

اگر چه ذخایر آب زمین از دیرباز یک منبع زیستی 
قابل احیاء محسوب می شد، اما واقعیت آن است که این 
ذخایر، در سطح جهانی مورد تهدید جدی قرار دارند. 
بیش از 40 درصد از کش��ورهای دنیا به دالیلی چون 
رشد جمعیت، توسعه کش��اورزی و آبیاری، آلودگی 
منابع آب سطحی و زیر سطحی و استفاده های صنعتی 
با مشكل کم آبی روبه رو هستند. نیاز به آب هر ساله 
حدود 3/2 درصد افزایش می یابد. ب��انک جهانی با 
تشخیص این بحران، تا قبل از سال 2005 حدود600 
میلیارد دالر در سطح جهان برای افزایش ذخایر آب 
شیرین و مقابله با خشكسالی هزینه کرد. حاکمیت بر 
منابع آبی، یكی از موضوعات مهم ژئوپلتیكی امروز 
جهان به شمار می آید. حرکت آب به عنوان یک منبع 
طبیعی سیال و گذر آن از مرزهای قراردادی کشورها 
موجب ایجاد این حساسیت شده است. به عنوان مثال 
در نقاطی که رودهای بزرگ از چند کش��ور همسایه 
می گذرند عملكرد کشورهای باالدست رود بر کیفیت 
آب و میزان برداشت از آن و یا ذخایر طبیعی موجود 
در آن، موضوعی اس��ت که همواره مناقش��ه برانگیز 

اس���ت. رود 
راین در اروپا، 
ی  ه���ا د و ر
آمودری����ا و 
در  س��یردریا 
آسیای مرکزی 
روده��ای  و 
گن�گ و سند 
آس���یای  در 
جنوب شرقی 
اردن  رود  و 
در خاورمیانه 
از این دس��ته 

رودها به شمار می آیند. کش��ور ما ایران نیز به دلیل 
اینكه عمده ترین رودهایش از جمله ارس، اروندرود، 
اترک و هیرمند در مرز مشترک با کشورهای همسایه 
واقع ش��ده محتاج برنامه ریزی سیاس��ی خاصی در 

بهره برداری از این منابع است.
4( بیابانزایی وکمبود خاک مرغوب:

مساحت خشكی های زمین حدود 13/4 میلیارد 
هكتار است. البته همه این مقدار قابل بهره برداری و 
استقرار نیس��ت. تنها 22 درصد از خشكیهای زمین 
قابل کشت هس��تند اما نكته اینجا است که خاکهای 
حاصلخیز و مرغوب در اغلب نقاط جهان در معرض 
فرسایش و نابودی قرار دارند. نتایج بررسیهای علمی 
نیز بیانگر آن اس��ت که 10 ت��ا 11 درصد از خاکهای 
حاصلخیز جهان به اندازه ای آلوده شده اند که احیاء 
مجدد آنها تقریباً غیرممكن اس��ت. دو سوم از خاک 
کشورهای در حال توسعه در آسیا و آفریقا به شدت 
تخریب ش��ده است و بنا به بررسی های انجام شده، 
تخریب و نابودی جنگلها استفاده از روشهای سنتی 
در کشاورزی، آبیاری غیر اصولی کشتزارها، استفاده 
بی رویه از کودهای ش��یمیایی و آفت کشها و چرای 
بی روی��ه دامهای اهل��ی در مرات��ع از عوامل اصلی 
فرسایش و نابودی خاک به شمار می آیند. گسترش 
روزافزون بیابانها و نابودی مراتع حاصلخیز در بسیاری 
از نق��اط جهان از جمله ای��ران از تبعات این فعالیتها 

محسوب می شود.
5( آلودگی هوا و بارانهای اسیدی:

بارانهای اس��یدی هم یكی از اشكال آلودگی هوا 
به ش��مار می رون��د. گازهای دی اکس��ید گوگرد و 
اکسید نیتروژن حاصل از مصرف سوختهای فسیلی، 
در هوا با بخار آب موجود ترکیب ش��ده و تش��كیل
اس��ید سولفوریک و اسید نیتریک را می دهند که به 
همراه ابرها بر فراز گس��تره وسیعی از زمین حرکت 
ک��رده و هنگام تبدیل ابرها به بارش، این اس��یدها به 
سطح زمین برگشته و موجب تخریب جنگلها، پوشش 
گیاهی و حت�ی ساختمانها و ابنیه ساخت دست بشر 
و نی��ز آل��ودگی منابع آبی س��طحی و زی���رزمینی 
می شوند. به عنوان مثال 25 درصد از جنگلهای اروپا 
در اثر بارش بارانهای اس��یدی خسارت دیده یا نابود 
شدند. جالب آنكه جهت حرکت جریانهای هوایی در 
باالی زمین به گونه ای است که معموالً از مرکز سیاره 
به طرف ش��مال حرکت کرده و در نتیجه می توانند 
آلودگیهای احتمالی ایجاد شده در کشورهای جنوبی تر 

را به کشورهای شمالی تر زمین منتقل کنند.
6( دفع زباله های سمی:

در اثر فعالیتهای صنعتی، مقادیر بسیار زیادی زباله 
صنعتی سمی به وجود می آید که غالباً به هنگام دفن، 
موجب انتقال آلودگی به محیط زیس��ت می شوند. 
فلزات س��می از قبیل روی، مس، آرس��نیک، جیوه 
و... همگی برای محیط زیس��ت و حیات موجودات 
زنده زیان آور هس��تند. فعالیتهایی چون اکتش��اف و 
اس��تخراج معادن، اصلی ترین عامل تولید ضایعات 
فلزی سمی و پسماندهای معدنی به شمار می روند 
و متأس��فانه غالباً به طور غیراصولی دفع می ش��وند. 
حمل و نقل مواد س��می خطرناک و دفع غیراصولی 
آنها نیز یكی از مش��كالت عمده محیط زیس��ت در 
جهان به حس��اب می آیند. در ای��ران نیز دفع موادی 
از قبیل ضایعات سموم کش��اورزی و آفت کشهای 
تاریخ مصرف گذشته، دفع ضایعات اسیدی حاصل 
از تصفیه دوم روغن، ضایعات پاالیشگاهی و بسیاری 
دیگر از پسماندهای صنعتی که از گروه ضایعات سمی 
و خطرناک به ش��مار می روند، از مشكالت زیست 

محیطی کشور محسوب می شود.
7( جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی:

درختان جزء منابع تجدید ش��ونده محس��وب 
می ش��وند اما بشر در طول تاریخ بسیاری از جنگلها 
و درختان را تا نقطه انقراض نس��ل نابود کرده است. 
بسیاری از جنگلهای نیمكره شمالی مورد بهره برداری 
و تخریب واقع ش��ده اند. در ایران نیز طی 40 س��ال 
گذشته مساحت جنگلهای کشور حدود یک میلیون 
هكتار کاهش داشته است. هر چند درختان جزء منابع 
س��یال نیستند اما تخریب سریع جنگلها می تواند به 

دالیل زیر تأثیرات ژئوپلتیكی و فرامرزی ایجاد کند:
الف( حذف پوش��ش جنگلی باعث فرس��ایش 

سریع خاک و آلودگی رودها و منابع آبی می شود.
ب( ظرفی��ت جذب دی اکس��ید کربن و تولید 
اکسیژن کاهش یافته و پدیده گرم شدن زمین تشدید 

می شود.
ج( به تنوع زیستی کره زمین آسیب های جدی 

وارد می شود.
تنوع زیس��تی، یعنی مجموع گونه های گیاهی، 
جان��وری، میكروارگانیزمها و همه اکوسیس��تمها و 
فرآیندهای اکولوژیكی مربوطه. بدون تردید می توان 
ادعا کرد که همه مشكالت زیست محیطی در جهان 
که بشر در خلق آنها نقش دارد به نوعی، تهدید برای 
تنوع زیستی به شمار می آیند. طی 300 سال گذشته 
انقراض 1622 گونه گیاهی و جانوری به ثبت رسیده 
و دانشمندان شواهدی در دست دارند که هر ساله نسل 
تعداد زیادی از گونه هایی که حتی تاکنون توسط بشر 

کشف نشده اند نیز از بین می رود!
محیط زیست و تحوالت جهانی:

تحوالت زیست محیطی به خودی خود نه زیان 
بارند و نه خوب؛ در واقع این جامعه در حال تعامل با 
پدیده های زیست محیطی و عوامل طبیعی است که از 

این پدیده ها یا فرصت می سازد یا تهدید. یعنی دخالت 
غیرمنطقی و غیرخردمندانه بشر در روابط موجود بین 
عناص��ر زنده و غیر زنده طبیع��ت و برهم زدن نظام 
طبیعت اس��ت که موجب می ش��ود تا مث��الً بارش 
بارانهای شدید فصلی در مناطقی که پوشش گیاهی 
آنها به علت بهره برداری بی رویه انس��ان از بین رفته 
است منجر به بروز سیل های ویرانگر و نابودی محیط 
شود. مطالعه در مورد خطرات زیست محیطی نشان 
می دهد که فقرا و افراد فاقد اختیار، آس��یب پذیرترین 
قش��رها در مقابل اینگونه تأثیرات هس��تند، زیرا آنها 
گزینه های اندکی برای س��ازگار شدن پیش رو دارند. 
پیامدهای انسانی تحوالت جهانی محیط زیست نیز در 
نقاط مختلف جهان متفاوت است. دوبرابر شدن میزان 
گاز دی اکسید کربن در جو می تواند اثر بارور کننده 
عمده ای بر برخی محصوالت داشته باشد اما بر برخی 
دیگر تأثیر نداشته یا اینكه تأثیرش اندک است. بنا به 
پیش بینی های علمی، روند فعلی گرم شدن کره زمین 
موجب گسترش تولید محصوالت کشاورزی به سوی 
شمال زمین یعنی مناطق روسیه، ژاپن و کانادا می شود. 
این در حالی اس��ت که همین مسأله، موجب افزایش 
دما، کم آبی و خشكسالی در عرض های جغرافیایی 
پایین تر نیمكره شمالی از جمله کشور ایران می شود! 
مناط��ق متعددی در جهان وج��ود دارند که تخریب 
محیط زیست در آنها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای 
ادامه حیات و یا سالمتی ساکنان آن رسیده است. در 
این مناطق سرعت تخریب، در حال پیشی گرفتن از 

توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن است.
فقر و محیط زیست:

ناکامی بشر در ایجاد تغییر اساسی در وابستگی اش 
به منابع تجدیدناپذیر در شیوه های جدید تولید، باعث 
بروز بحران شده است. این بحرانها به واسطه گسترش 
مكانی سرمایه های تولیدی به مناطقی که ت�ا به حال 
توسعه نیافته اند به طور پیوسته به تعویق افتاده است. 
این گسترش توأم با چرخه تولید مواد معدنی موجب 
بروز بحران زیس��ت محیط��ی در نواحی و مناطقی 

می شود که منابع قابل استخراج دارند.
پیوندهای محكم و پیچیده ای میان توسعه، محیط 
زیس��ت و فقر وجود دارد. گزارش جهانی توس��عه 

درسال 1992 با این بیانیه آغاز شد:
دس��تیبابی به توس��عه پایدار و عادالنه همچنان 
بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است.اکنون تعداد 
فق��را در جهان بیش از هر زمان دیگر اس��ت )حدود 
1/5 میلیارد نفر(. اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی 
می کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه 
هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط 
زیست خود سهم اساس��ی دارند! آلودگی آب و هوا 
حتی در کش��ورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز 
مش��هود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و 
تاالب نیز عمق و وس��عت محرومیت را در بسیاری 
از مناطق روستایی گسترش می دهد. عدم وجود آب 
آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار 
است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب 
شرب آلوده و ابتال به بیماریهای میكروبی و غیره جان 
خود را از دست می دهند.پیوندهای دوجانبه و توأم با 
همیاری بین فقر و تخریب محیط زیس��ت که تحت 
عنوان اصل »نابودسازی اکوسیس��تم از سرناچاری« 
توسط فقرا توصیف می شود، تخریب محیط زیست 
را تس��ریع می کند. دس��تیابی به اراضی قابل کشت، 
چوب برای س��وخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر 
برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره برداری، 
برای همه انسانها یكس��ان نیست.دانشمندان زیست 
محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر 
را مورد تأکید قرار می دهند و بر ضرورت بررس��ی 
پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید 
می کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصان زیس��ت 

محیطی:
تخریب زمین می تواند موجبات تضعیف توسعه 
اقتص��ادی را فراه��م آورده و باعث ناکامی آن ش��ود، 
درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه 
خ��ود می تواند تحت تأثیرات ش��دید پدیده تخریب 
محیط زیست باشد! فقر و تخریب محیط زیست که به 
واسطه فرآیند توسعه ایجاد می شوند، متقابالً بر یكدیگر 
تأثیر می گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره 
به وجود آورن��د، به گونه ای که در این جهان هم مردم 
روستایی و هم ش��هری به دام می افتند. درحال حاضر 
عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست 
و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد. توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما مؤثرترین 
و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت 
لند با عنوان آینده مشترک ما است که عبارت است از: 
توسعه ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل های آینده در 
برآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده 
سازد. این تعریف توسط کسانی که نگران فقر و رعایت 
عدالت بین نسل امروز و نسل های آینده از حیث دستیابی 
به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که 
مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاهها و گونه های 
جانداران و حیات وحش می باشند مورد پسند قرار گرفته 
است. توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ 
 IUCN مدون شد. این استراتژی توسط )wcs( جهان
و با حمایت مالی برنامه محیط زیس��ت سازمان ملل و 
صندوق حیات وحش جهان تهیه شد. اصل توسعه پایدار 
از آن به بعد و به واسطه پیگیریهای سازمان ملل پیشرفت 

محسوسی یافته است. 

فاز دوم طرح حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی در 
قالب تفاهم نامه ای چهار س��اله ب��ا اعتباری بالغ بر 
چه��ار میلی��ون دالر میان س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت ایران و برنامه عمران س��ازمان ملل متحد 
امضاء ش��د. به گزارش ایرنا، مدیر پروژه حفاظت از 
یوزپلنگ آسیایی در مراسم امضای یادداشت تفاهم 
میان سازمان حفاظت محیط و برنامه عمران سازمان 
مل��ل متحد )UNDP( گفت: گام ه��ای مؤثری در 
مرحله اول فاز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برداشته 
شده و این پروژه توانسته با موفقیت های چشمگیری 
در خصوص حفاظت از این گربه س��ان در معرض 
انقراض انجام دهد. علیرضا جورابچیان با اش��اره به 
اینكه برای حفظ شرایط و موقعیت موجود در فاز دوم 
این پروژه مس��ئولیت ها چند برابر شده افزود: پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از شهریور ماه 1380 با 
 )UNDP( کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد
و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ایران آغاز شد. 
ب��ه گفته وی، در این م��دت و تا پایان فاز اول تعداد 
نیروهای حفاظتی زیستگاه های یوز با رشد دو برابر 
مواجه شد همچنین تعداد سایت های مراقبت از یوز 
نیز به دو براب��ر افزایش یافت. جورابچیان افزود: در 
این راستا مساحت زیستگاه یوز از سه میلیون و 800 
هزار هكتار به 6 میلیون و سیصد هزار هكتار افزایش 
پی��دا کرد. همچنین امكانات و تجهیزات موجود در 
زیستگاه ها نیز با رشد 150 درصدی مواجه شد. وی 
خاطرنشان کرد: 28 سال قبل از آغاز پروژه تا شروع 
این طرح هیچ تصویر مستندی از یوزپلنگ در ایران به 
دست نیامد ولی با آغاز این طرح تاکنون 200 عكس 
مستند از یوزپلنگ در زیستگاه ها گرفته شده است. 
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به 
یكی از برنامه های پروژه برای آموزش جوامع محلی 
زیستگاه های یوزپلنگ گفت: اولین تشكل غیردولتی 
برای دس��ت یابی ب��ه اهداف پروژه توس��ط پروژه 
یوزپلنگ آسیایی در کشور پایه گذاری شد. جورابچیان 
در خصوص جمعیت یوزپلنگ قبل از آغاز این پروژه 
گفت: برآورده��ا 10 تا 15 قالده جمعیت یوزپلنگ 
قبل از س��ال 80 را تخمین م��ی زد در حالی که هم 
اکنون بین 70 تا 120 قالده یوزپلنگ در کشور وجود 
دارد که امیدواریم با اجرای فاز دوم این پروژه شاهد 
افزایش جمعیت یوزپلنگ در زیس��تگاه های کشور 
باشیم. وی در خصوص اهداف آینده پروژه نیز گفت: 
تأکید بر مس��ائل حفاظتی، تقویت امور زیستگاه ها، 
آموزش، استفاده از مشارکت مردمی، کمک به افزایش 
زیستگاه های یوزپلنگ، آگاه سازی و آموزش جوامع 
محلی با ارزش های یوز و گونه های مرتبط و استفاده 
از تجربیات فاز اول از جمله اهداف و دورنمای فاز 
دوم پروژه حفاظت از یوزپلنگ است. وی خاطرنشان 
کرد: هم اکنون اکثریت جوامع بین المللی ذی ربط از 
جمله IUCN )گروه گربه سانان سازمان ملل( از این 
پروژه حمایت کامل دارند. معاون رئیس جمهوری 
و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز در این 
مراسم با اشاره به اینكه برای یک کار بزرگ امروز گرد 

هم آمده ایم گفت: براساس گزارش رسمی مجامع بین 
المللی به ویژه رئیس گروه گربه سانان سازمان ملل 
پ��روژه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی از موفق ترین 
پروژه های حفاظتی در دنیا است. محمدجواد محمدی 
زاده افزود: با توجه به موفقیت این پروژه از تجربیات 
آن می توان به عنوان الگویی برای حفاظت از س��ایر 
گونه ها به خصوص گونه های در معرض انقراض در 
منطقه خاورمیانه استفاده کرد. وی با اشاره به افزایش 
دو برابری زیستگاه های یوزپلنگ گفت: در گذشته 
پنج زیستگاه قلمرو زیست این گربه سان بودند که با 
راه اندازی و آغاز به کار پروژه یوزپلنگ این تعداد به 
10 نقطه افزایش پیدا کرد.محمدی زاده گفت: اکنون 
بیش از هش��تاد درصد اهالی ساکن در زیستگاه های 
یوزپلنگ تحت آموزش های الزم، منطقی و هدفمند 
ب��رای ارتباط ب��ا این حیوان قرار گرفته ان��د. وی در 
بخش دیگری اظهار داشت: امروز یوزپلنگ آسیایی 
نداریم بلكه یوزپلنگ ایرانی ش��كل گرفته که همه 
توانمندسازی ها در حوزه آموزش به جوامع محلی، 
احیای زیس��تگاه ها برای حفاظت از این گونه متحد 
شده اند. وی در بخش دیگری افزود: امكان پرورش 
در اسارت این گونه در حال انقراض برایمان ساده تر و 
راحت تر بود ولی با اجرای این پروژه تصمیم گرفتیم 
تولید و پرورش این گونه را در زیس��تگاه با رعایت 
خصوصیات رفتاری این حیوان به رغم سختی ها اجرا 
کنیم. هماهنگ کننده مستقیم سازمان ملل و نماینده 
مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در جمهوری 
اس��المی ایران هم در این مراسم گفت: فاز دوم این 
پروژه در حالی آغاز می ش��ود که کار در یک برنامه 
چهارساله با چهار میلیون دالر اعتبار برنامه ریزی شده 
که یک میلیون دالر آن توسط سازمان های بین المللی 
و س��ه میلیون دالر توسط دولت جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان حفاظت محیط زیست تأمین می شود. 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: 
جمهوری اس��المی ایران برای آن تعداد از جانوران 
در حال انقراض خاورمیانه و دیگر کش��ورهایی که 
توانای��ی الزم در زمینه های مختلف حفاظت از این 
گونه ها را ندارن��د اعالم آمادگی می کند تا به کمک 
سازمان های بین المللی پروژه های مهم منطقه ای را 
راهبری، برنامه ریزی و اجرا کند. کانس��وئلو ویدآل 
افزود: ایران یكی از مهمترین کشورهای اجرا کننده 
پروژه های حفاظتی در تهران به ش��مار می رود و از 
نظر ما رشد و توجه ایران به مسائل زیست محیطی 
اهمی��ت زی��ادی دارد. وی تأکید ک��رد: ایران یكی 
از اعض��ا و امضاء کننده بس��یاری از توافقنامه های 
زیس��ت محیطی و توس��عه محیط زیست به شمار 
می رود و م��ا از تالش های ایران ب��رای حفاظت از 
یوزپلنگ آس��یایی تقدیر می کنیم. وی��دال گفت: با 
توجه به موفقیت این پروژه و خواس��ت ایران برای 
کمک به پروژه هایی از این قبیل در منطقه خاورمیانه 
و دیگر کشورها تالش می کنیم تسهیالتی را فراهم 
کنیم تا تجربیات موفق ایران به کشورهای منطقه در 

خصوص راهبری این گونه پروژه ها منتقل شود.

نشان آهوی ایرانی که در راستای برنامه همكاری 
مشترک شرکت خودروسازی سایپا و سازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت توسط ابراهیم حقیقی گرافیست، 

طراحی شده بود، رونمایی شد. 
به گ��زارش ایرنا، در مراس��م رونمای��ی از این 
نش��ان، نعمت اهلل پوس��تین دوز، مدیرعامل شرکت 
خودروسازی سایپا، محمدجواد محمدی زاده، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مایلی کهن، 
سرمربی باشگاه س��ایپا و برخی از مسئوالن سازمان 

حفاظت از محیط زیس��ت و شرکت سایپا حضور 
داشتند. براساس این گزارش، از پیراهن جدید باشگاه 
ورزشی سایپا که نشان آهوی ایرانی بر روی آن حک 

شده بود، نیز رونمایی شد. 
شرکت خودروسازی سایپا و سازمان حفاظت از 
محیط زیست در قالب یک برنامه پنج ساله توافقنامه 
هم��كاری امضاء کردند که در آن ش��رکت س��ایپا 
 متعهد به حمایت و حفاظت از آهوی ایرانی ش��ده

 است.

پنج الک پشت منقار عقابی با ردیاب ماهواره ای 
و با مشارکت کارشناسان خارجی در جزیره شیدور 
در خلیج فارس عالمت گذاری ش��دند. به گزارش 
ایرن��ا، الک پش��ت های دریایی به عن��وان یكی از 
خزندگانی که در آب دریا سازش یافته اند هنوز برای 
تولید مثل کامالً وابسته به خشكی هستند. این گونه ها 
به عنوان گونه ای کلیدی در زیستگاه خود بوده و به 
بقا و پایداری تنوع زیس��تی و سالمت زیست بومها 
کمک می کنند. هفت گونه موجود الک پشت های 
دریایی به عنوان گونه های به شدت مهاجر تعریف 
می شوند که عادت دارند بین زیستگاه های تغذیه ای و 
تولید مثلی خود که گاهی هزاران کیلومتر از هم فاصله 
دارند مهاجرت کنند. این مهاجرت از سالی یک بار 
تا دو و س��ه سال یكبار متغیر است. همه گونه های 
الک پشت های دریایی جزء گونه های در معرض 
خطر هس��تند که از میان آنها سه گونه به شدت در 
معرض انق��راض قرار دارد. گونه های الک پش��ت 
س��بز به عنوان یک گونه در معرض خطر انقراض و 
الک پشت منقار عقابی به عنوان یک گونه بحرانی، 
معمول ترین گونه های الک پشت های دریایی در 
ایران هستند. از نقطه نظر حفاظتی، دوره زندگی الک 
پشت های دریایی شامل چهار زیستگاه سواحل النه 
سازی، زیستگاه سنین جوانی، مناطق تغذیه ای و مناطق 
تولید مثلی قابل تش��خیص است که هر کدام از این 
مناطق برای آنها حیاتی بوده و نسبت به عوامل مخرب 
آسیب پذیر هستند. به گزارش روابط عمومی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، در این میان زیستگاه های 
النه س��ازی در خشكی بسیار حائز اهمیت هستند. 
چنین ویژگی هایی ایجاب می کند که ضمن شناسایی 
هر کدام از این زیستگاه ها و نیز شناسایی مسیرهای 
مهاجرت نسبت به مدیریت و حفاظت این گونه ها 
در سطح منطقه ای و بین المللی اقدام صورت گیرد، 
زیرا ممكن اس��ت تالش های یک کش��ور توسط 
عوامل تهدید کننده موجود در سایر کشورها بی نتیجه 
باشد. برنامه ردیابی الک پشت های دریایی در ایران 
بخشی از پروژه منطقه ای در منطقه خلیج فارس با 

مشارکت کش��ورهای قطر،  عمان، امارات، عربستان 
و ایران اس��ت و با مشارکت صندوق جهانی حیات 
وح��ش، آژانس محیط زیس��ت ابوظبی و یک بنیاد 
تحقیقاتی بین المللی انجام می گیرد. آغاز این برنامه 
طبق هماهنگی های به عمل آمده از ایران اس��ت که 
طی یک هفته اقامت در جزیره شیدور به عنوان یكی 
از مهم ترین سایت های النه سازی الک پشت های 
دریایی، تعداد پنج الک پش��ت منقار عقابی توسط 
ردیاب ماهواره ای و با مشارکت کارشناسان خارجی 
عالمت گذاری ش��دند. نقش��ه حاص��ل از ردیابی 
ماهواره ای این الک پشت ها مسیرهای مهاجرت، 
عادت های رفتاری آنها در فاصله بین تخم گذاری ها 
و نیز زیست گاه های مختلف آنها را نشان می دهد. 
این اقدام برای اولین بار در ایران انجام ش��ده و طبق 
این برنامه با پوشش دادن بقیه زیستگاه های موجود 
الک پشت ها در سایر استانها در سال های آینده ادامه 
خواهد یافت. عالوه بر آن شناسایی کشورهایی که در 
مسیر مهاجرت الک پشت ها بوده و زیستگاه های آنها 
به شمار می آیند نیز برای مشارکت در برنامه مدیریت و 
حفاظت الک پشت ها مؤثر خواهد بود. کشور ایران با 
داشتن بیشترین زیست گاه های خشكی و النه سازی 
برای الک پش��تها دارای اهمیت ویژه ای در مدیریت 
جمعیت این گونه ها در منطقه است. برنامه مطالعه و 
بررسی و پالک گذاری این گونه ها به مدت بیشتر از 
پنج سال است که توسط کارشناسان دفتر تنوع زیستی 
و حیات وحش معاونت محیط طبیعی در حال انجام 
است و نتایج و دستاوردهای بسیار مهمی را به عنوان 
یک برنامه مطالعاتی- تحقیقاتی ادامه دار در سطح ملی 
و بین المللی داش��ته است. در طی این مدت بیش از 

500 الک پشت پالک گذاری شده است.

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گفت: 
آزمایش ه��ای متعددی بر روی گ��رد و غبارهای 
اخیر کش��ور انجام ش��ده ام��ا هیچگون��ه اورانیوم 

ضعیف شده در آنها مشاهده نشده است.
ب��ه گزارش ایرن��ا، محمدج��واد محمدی زاده 
در یک نشس��ت خبری افزود: برخی از رس��انه ها 
در ای��ن زمین��ه نگرانی های��ی را ایج��اد می کنند. 
این در حالی اس��ت که آزمایش ه��ای متعددی بر 
روی این گ��رد و غبارها انجام ش��ده و هیچ گونه 
آلودگی از اورانیوم ضعیف ش��ده در آنها مش��اهده 
نشده است. وی با اشاره پدیده اخیر گرد و غبار در 
کشور اظهار داشت: تهران مدتی است دچار پدیده 
نوظهور گرد و غبار ش��ده و مش��كالتی نیز در این 
راس��تا به وجود آمده اس��ت. معاون رئیس جمهور 
اف��زود: چندین کانون ریزگردها در کش��ور وجود 
دارد که مشكل برخی از آنها از جمله جنوب غرب 
کش��ور برطرف ش��ده اس��ت. وی گفت: در فالت 
مرک��زی در اطراف یزد و کرمان نیز مناطقی وجود 
دارد اما چون مس��كونی نیست مش��كالتی در پی 
ن��دارد اما در منطقه هامون در اطراف س��رخس در 
سیس��تان و بلوچستان نیز این مش��كل وجود دارد 
که تا دو س��ال آینده حل می شود. محمدی زاده با 
اش��اره به اینكه این گرد و غبارها هیچ گونه عامل 
داخلی ندارند گفت: 55 درصد این غبارها از عراق، 
25 درصد س��وریه، حدود هفت تا هشت درصد از 
اردن و بقیه از ش��مال آفریقا و صحرای عربس��تان 
اس��ت. وی افزود: در حال حاضر 14 استان کشور 
درگیر این پدیده است که بیشترین مشكالت برای 
استان های کردس��تان، ایالم، سیستان و بلوچستان 
و بوش��هر پیش آمده است. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: سه س��ال پیش در خصوص 
عملی��ات مالچ پاش��ی و بیابان زدایی ب��ا عراق به 
موافقت هایی رسیدیم اما به دلیل انتخابات در این 
کشور این همكاری همچنان به تعویق افتاده است، 
اولین کانون همكاری 45 میلیون دالر است که باید 
آن��ان هزینه کنند. وی با اش��اره ب��ه آلودگی برخی 
کالن شهرها به ویژه شهر تهران اظهار داشت: طرح 
جامع کاهش آالیندگی ها امس��ال با قوت بیشتری 
دنبال می شود و در هشت کالن شهر به مرور اجرا 
می ش��ود. به گفته برخی آالینده ها مانند منواکسید 
کربن ذرات معلق در هوا در دس��تور کار س��ازمان 

حفاظت محیط زیست قرار دارد.
محمدی زاده با اش��اره به اینكه چندین محور 
در خصوص کاهش آالیندگی دنبال می شود گفت: 
یكی از آنها خارج کردن خودروهای فرسوده است 
ک��ه تاکنون 400 ه��زار خودروی فرس��وده از رده 
خارج ش��ده و قرار است در سال 1389 نیز همین 

میزان خودرو از رده خارج شود. 
مش��كل  راس��تا  ای��ن  در  وی  گفت��ه  ب��ه 
موتورس��یكلت های دو زمان��ه نیز برطرف ش��ده 

است. 
وی ب��ا اش��اره به گازس��وز ک��ردن خودروها 
ب��ه عنوان یك��ی دیگر از راهكارها اف��زود: تاکنون 
یک و نیم میلیون خودرو گازس��وز شده و توسعه 

مراکز CNG  در دستور کار دولت قرار دارد. 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: استانداردسازی 
خودروهای تولید داخ��ل، حمایت از حمل و نقل 
عمومی، طرح فرهنگ سازی در خصوص موضوع 
محی��ط زیس��ت و بهب��ود کیفی��ت فرآوری های 
سوختی کشور از دیگر برنامه های در دست اقدام 
است. وی گفت: وزارت نفت باید ظرف مدت سه 
س��ال آالیندگی فراوری های نفت��ی خود را به زیر  
PPM 50 برساند که در حال حاضر حد استاندارد 

جهانی آن بسیار پایین تر از این عدد است.

س��رهنگ ایروان��ی فرمانده ی��گان حفاظت از 
جنگلها گفت: امس��ال سال بحران ناخوشایند برای 
جنگلهای کش��ور اس��ت و به همی��ن دلیل در نظر 
داریم در10 نقطه کش��ور پایگاه اطفاء حریق ایجاد 

کنیم. 
به گ��زارش خبرگزاری محیط زیس��ت ایران، 
س��رهنگ ایروانی یا بیان این مطل��ب افزود: ما در 
خصوص بحران امسال هشدارهای اولیه را داده ایم 
و در حال حاضر هم با س��ازمانها و دس��تگاههای 
ذی ربط و بخش��های اعتباری جلس��اتی را در این 
خص��وص برگ��زار می کنیم ت��ا بتوانیم ب��ه نوعی 
همبستگی عمومی ایجاد کنیم تا از همه پتانسیل ها 

و دستگاه ها به نحو خوب استفاده شود. 
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم امس��ال از این 
بحران ناخوشایند با کمترین هزینه و خسارت عبور 
کنی��م. به همین دلیل اس��ت که در نظ��ر داریم در
10 نقطه کشور پایگاه اطفاء حریق ایجاد کنیم. این 
10 نقط��ه به طور مثال نقاطی مثل منطقه زاگرس و 

بخش هایی از شمال را شامل می شود. 
یك��ی از ملزوم��ات آن نی��ز هلیكوپتر اس��ت. 
ایروانی در خصوص استفاده از هلیكوپتر گفت: ما 
به دلیل اینكه بیش��تر آتش سوزی ها در ارتفاعات 
ص��ورت می گیرد ب��ه هلیكوپتر نی��از داریم اما در 
حال حاضر ما از هلیكوپترهای اجاره ای هوانیروز، 
دف��اع و نیروی انتظامی اس��تفاده می کنی��م. اما به 
دنبال آن هس��تیم که بتوانیم برای س��ازمان جنگلها 

هلیكوپترهایی خریداری کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
هيچ گونه اورانيوم 

ضعيف شده در گرد و 
غبار اخير کشور مشاهده 

نشده است 

راه اندازي پایگاه اطفاء حریق در 10 
نقطه كشور

امسال سال بحران 
آتش سوزي در جنگل

محیط زیست



ورزشیسالمت
وحید شمسایی:

با مــاهــان قــرارداد قلبی بسته ام
پژمان سلطانی

ــی: ماهان خانه  احمد باغبانباش
اول و آخر من است

احمد باغبانباشی بازیكن 34 ساله 
و با تجربه تیم فوتسال فوالد ماهان پس 
از تمدید قرارداد به خبرنگار ما گفت: با 
ماهانی ها برای دو سال دیگر قراردادم 
را تمدید کردم چون این باشگاه خانه 
اول و آخ��ر من اس��ت. وی ادامه داد: 
امس��ال مثل دو فصل گذشته هدفمان 
قهرمانی در لیگ برتر کش��ور خواهد 
بود و باید زحمت های برادران ریخته 
گران را با کسب این مهم جبران کنیم. 
باغبانباشی که قبل از حضور در ماهان 
عضو تیم های فوتبال سپاهان و ذوب 
آهن و در تیم های فوتس��ال استقالل 
تهران و پس��ت اصفهان بازی کرده در 
پایان پیرامون مس��ابقات فوتسال جام 
ملتهای آسیا در یازدهمین دوره افزود: 
بازیكنان ایرانی بازی به بازی بهتر شدند 
و توانستند برای دهمین بار قهرمان این 
رقابت ها ش��وند و من به عنوان یک 

ایرانی خیلی خوشحال شدم. 
رضا ناصری: فدراسیون باید تیم 

ملی را حمایت كنند
دروازه بان فصل قبل تیم فوتسال 
ش��هید منصوری قرچک ک��ه در تیم 
های اس��تقالل و پیروزی تهران بازی 
کرده با عقد قراردادی 3 س��اله به تیم 
فوالد ماهان پیوس��ت. ناصری اظهار 
داش��ت: چند س��الی قرار ب��ود که به 
 تیم فوتس��ال ماهان بیایم ولی قسمت 
نمی ش��د که باالخره امس��ال به شهر 
گنبدهای فی��روزه ای نقل مكان کردم 
و در صدد هس��تم دوباره به روزهای 
اوج برس��م دروازه بان سابق تیم ملی 
کش��ورمان در مورد قهرمانی ایران در 
جام ملتهای آسیا تأکید کرد: تیم برای 
دهمین ب��ار جام قهرمانی را کس��ب 
کرد اما فدراسیون فوتبال باید این تیم 
و فوتسال را همه جانبه حمایت کنند 
و فكر نكنند که ایران همیشه قهرمان 
آسیا است به دلیل اینكه تیم های دیگر 
آس��یایی در فوتسال س��رمایه گذاری 

خواهند کرد.

هاشم زاده: می خواستم در اوج 
خداحافظی كنم

محمد هاش��م زاده ک��ه در غیاب 
وحی��د شمس��ایی در رقابته��ای جام 
ملتهای آسیا بازوبند کاپیتانی را بر بازو 
بسته بود پس از پایان این مسابقات از 
تیم ملی خداحافظی کرد. وی پیرامون 
این موضوع توضیح داد: جای خود را 
ب��ه جوانها دادم تا آنه��ا بتوانند در تیم 
ملی پیشرفت کنند. دوست داشتم در 
اوج آمادگی این تیم را ترک کنم. وی 
س��طح بازی های جام یازدهم آسیا را 
باال دانست و گفت: تیم ها با تمام توان 
پای به این رقابت ها گذاشته بودند و 
حتی سطح این بازیها به مراتب باالتر 
از جام باش��گاه های آس��یا بود که در 
اصفهان برگزار ش��د و اکثر تیم ها از 
مربیان برزیلی و اسپانیایی در رأس کادر 
فنی خود بهره بردند. هاشم زاده ادامه 
داد: با ماهان به مدت س��ه سال دیگر 
قراردادم را تمدید کردم و مصدومیت 
جزی��ی دارم که یک هفته دیگر از این 
آسیب دیدگی رهایی خواهم یافت. این 
بازیكن تیم ماهان در پایان تأکید کرد: 
خاطرات خوبی با این تیم داشتم و به 
پیشنهادات دیگر جواب رد دادم تا در 
این فصل برای سومین سال متوالی جام 
 قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور را برای 

اصفهانی ها به ارمغان آوریم.  
ــا ناصری  ــراری نیا: ب ــد اب حمی

مشکلی ندارم
گلر شیرازی فصل قبل تیم فوتسال 

فیروز صفه که با فوالد ماهان قراردادی 
سه س��اله امضا کرد در اینباره توضیح 
داد: در دور برگشت مسابقات فوتسال 
کش��ور مصدوم شدم اما به دلیل اینكه 
20 ت��ا 25 روز صب��ح و بع��داز ظهر 
ب��ه فیزیوتراپی و اس��تخر م��ی رفتم 
مصدومیتم برطرف شد و هم اکنون 85 
درصد آماده هس��تم. وی به مسابقات 
جام ملتهای آسیا اشاره کرد و گفت: در 
بازی اول مقابل تاجیكستان حراست 
از دروازه تیم مل��ی بر  عهده من بود. 
وی ادامه داد: از آمدن رضا ناصری گلر 
فصل پیش شهید منصوری قرچک به 
ماهان خوشحال ش��دم؛ ما با هم هیچ 
مشكلی نداریم و تمام بازیكنان برای 
موفقیت تیم بازی خواهند کرد. حمید 
ابراری نیا در پایان تأکید کرد: تیم های 
فوتبال و فوتس��ال اس��تان ف��ارس را 
برای س��قوط نكردن می بندند که این 
کار اشتباهی اس��ت که دو تیم برق و 
مقاومت شیراز به لیگ دسته اول فوتبال 
سقوط کردند و هم اکنون مسئوالن تیم 
فوتسال صدرای شیراز درصدد فروش 

سهمیه این تیم هستند.
فرهاد فخیم: به ماهان آمدم از 

تیم ملی خط خوردم
فرهاد فخیم که فصل گذشته در 
تیم فوتسال فوالدگس��تر تبریز بازی 
می کرد با عقد قراردادی سه ساله به 
جمع ستارگان فوالد ماهان پیوست. 
وی اصفهان را قطب ورزش دانست 
و توضیح داد: شهر اصفهان در فوتبال، 

هندبال، بس��كتبال، والیبال نشس��ته 
 و فوتس��ال حرف اول را در کش��ور 
م��ی زند و من خیلی خوش��حالم که 
به ش��هر زیبایی چون اصفهان آمدم. 
وی ادامه داد: پیشنهاداتی از تیم های 
پتروش��یمی تبریز و شهید منصوری 
قرچک و چند تیم لیگ برتری داشتم 
که به فوالد ماهان آمدم و همین باعث 
ش��د حسین شمس من را از تیم ملی 
خط بزند. فخی��م به تیم هایی که در 
آن حضور داشت اشاره کرد و گفت: 
در تیم های فوتسال شهرداری تبریز 
و بازرگانی این شهر و برای خدمت 
س��ربازی به پاس ته��ران رفتم و در 
آن س��ال قهرمان جام ملت های آسیا 
در ماکائو ش��دیم )84( و در آخر هم 
عضو تیم فوالدگستر بودم. تیم ماهان 
امس��ال با حضور سیدمهدی ابطحی 
در رأس کادر فن��ی می تواند قهرمان 

ایران شود.
وحید شمسایی: با ماهان قرارداد 

قلبی بسته ام
کاپیتان تیم فوتس��ال فوالد ماهان 
اصفه��ان که به تازگی از س��فر کربال 
برگشته بود در مورد استعفای حسین 
شمس سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان 
ابراز بی اطالعی کرد و گفت: من تازه 
از کربال برگش��تم و هی��چ اطالعی از 
برکناری و یا استعفای شمس ندارم و 
دوست نخواهم داشت به این موضوع 
فك��ر کنم. وحید شمس��ایی در مورد 
قرارداد خود با ماهانی ها توضیح داد: 
اگر مسئوالن ماهان مرا بخواهند تا آخر 
دوران بازیگری با برادران ریخته گران 
هستم چون با این تیم خاطرات خوب 
و خوش��ی را دارم و ق��راردادم قلبی 
اس��ت. وی اضافه کرد: با آمدن بخش 
خصوصی در فوتسال و همچنین تیم 
پرسپولیس به اعتقاد من این بازی ها 
رونق بیش��تری خواه��د گرفت و ما 
سعی بر این داریم برای سومین سال 
پیاپی قهرمان��ی را در کنار زاینده رود 
جشن بگیریم. تیم ماهان امسال نسبت 
به فصلهای پیش کار س��ختی را پیش 

روی خواهد داشت.

پژمان سلطانی
میخائیل یولیبین، اس��تاد بزرگ 
روس��یه با درجه بین المللي 2532 
 در پای���ان دور هفتم مس��ابق��ات 
بین الملل��ي آزاد جام فردوس��ي با 
پی��روزي مقابل تیگ��ران کوتانجیان  
اس��تاد ب��زرگ ارمني، به ج��اي او 
صدرنش��ین رقابت ها تا این مرحله 
شد. به گزارش ایرنا، نخستین دوره 
مسابقات ش��طرنج آزاد بین المللي 
ج��ام فردوس��ي ب��ا حض��ور 109 
ش��طرنج باز متش��كل از 10 اس��تاد 
بزرگ، س��ه استاد فیده و 50 درجه دار 
بین المللي از ش��ش کش��ور ایران،  

ارمنس��تان، جمه��وري آذربایج��ان،  
از 18  اوکرای��ن  هلن��د، روس��یه و 
خرداد در ش��هر مش��هد مقدس آغاز 
شده اس��ت. یولیبین در دور هفتم با 
پی��روزي مقابل تیگ��ران کوتانجیان 
جمع امتیازات خود را به عدد ش��ش 
 رس���اند تا به تنه��ایي صدرنش��ین 
رقاب��ت ها ت��ا ای��ن مرحله ش��ود. 
گوتانجیان نیز با ای��ن باخت، تا رده 
چهارم جدول رده بندي سقوط کرد. 
در میز دو نیز، استاد بزرگ هلندي 
مقاب��ل والدیمیر  تیویاکف  س��رگي 
ماالنی��وک اوکرایني تن به تس��اوي 
داد تا هر دو شطرنج باز با 5/5 امتیاز 

در تعقیب صدرنشین باشند. این دو 
شطرنج باز با این تساوي، خود را به 
جایگاه سوم و پنجم جدول رده بندي 
تا این مرحله رساندند. در میز سه نیز 
بازي استاد بزرگ ایران احسان قائم 
مقامي و اس��تاد فیده ابراهیم احمدي 
نیا نیز به تساوي انجامید. قائم مقامي 
با این تس��اوي و کسب 5/5 امتیاز به 
 لطف پوئن شكني بهتر تا جایگاه دوم 
رده بن��دي صع��ود ک��رد و احمدي 
نیا نیز با همین تع��داد امتیاز و پوئن 
شكني کمتر رده شش��م جدول رده 
بندي را تصاحب کرد. در پایان دور 
هفتم این رقابت ها، 44 ش��طرنج باز 

حریف��ان خود را شكس��ت دادند و 
بازي هاي 12 شطرنج باز به تساوي 
انجامید. نخس��تین دوره مس��ابقات 
بین الملل��ي آزاد جام فردوس��ي در 
11 دور و به روش سوئیس��ي تا 25 
خرداد ماه در مش��هد مق��دس ادامه 
دارد. براي نفرات برتر نخستین دوره 
مس��ابقات ش��طرنج آزاد بین المللي 
جام فردوس��ي جمعاً مبلغ 16 هزار 
دالر جایزه در نظر گرفته شده است. 
سرپرستي و سرداوري این رقابت ها 
را محمدرضا وجداني صغیر و داور 
بین المللي را علي رضا تفرش��ي بر 

عهده دارند.

س��رمربي تیم ملي ج��ودو گفت: 
مس��عود  و  میراس��ماعیلي  آرش 
حاجي آخوندزاده در ترکیب تیم اعزامي 
به مسابقات گرنداسلم روسیه حضور 
دارند. محمدرضا حاجي  یوسف زاده 
در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در 
 این رقابت ها تمامي حریفان اصلي ما 
مي آیند؛ به همی��ن دلیل تصمیم دارم 
حتي در بعضي اوزان 2 نفر را اعزام کنم 
و10 جودوکار را به رئیس فدراس��یون 
پیشنهاد داده ام؛ اما تعداد نفرات اعزامي 
بستگي به بودجه فدراسیون دارد. وي 
ادامه داد: وقتي رسانه ها تا این حد به ما 
فشار مي آورند، مجبوریم که تیم را به 
شكل ناقص به مسابقات مختلف اعزام 
کنیم. باید به من فرصت دهید تا مرحله 
به مرحله پیش بروم. در مسابقات تونس 
تمامي کشورهاي آس��یایي)کره، ژاپن، 
قزاقستان، مغولس��تان، چین( حضور 
داش��تند. آنها تیم دوم خود را به برزیل 

اعزام کردند تا نفرات اولشان استراحت 
کرده و براي اسپانیا مهیا شوند. سرمربي 
تیم ملي خاطرنشان س��اخت: هفت، 
هش��ت جودوکار داریم و باید مرتب 
 آنه��ا را جابه جا کنیم. خ��ود من هم 
مي دانستم که معلومات مدت هاست 
ک��ه در هیچ میداني ش��رکت نكرده یا 
ملک محمدي در انتخابي اول نش��ده 
اس��ت. وي افزود: وقت��ي جودوکاري 
در همان 30 ثانیه اول ایبون مي ش��ود 
که دیگر نمي توانم به مس��ابقه بعدي 
اعزامش کنم، باید فرصتي هم به نفرات 
دوم بدهیم. ملک محمدي سه دور در 
اسپانیا دوام آورد و باید در رقابت هاي 
بعدي بهتر ش��ود. حاج یوس��ف زاده 
تأکید کرد: اگ��ر آینده نگر نبودم جواد 
محجوب را راهي اس��پانیا نمي کردم 
او به بي تجربگي خود باخت. درست 
است که مجتبي اکبري نفر اول مسابقه 
انتخابي است؛  اما کشیدگي کشاله ران 

داشت و خوب تمرین نكرده بود. وي 
با اش��اره به اینكه روس��یه یک کشور 
جودو خیز اس��ت، اظهار داشت: حتي 
نفر پنجم روس��یه هم مي تواند به تیم 
ما کمک کند؛ به همین دلیل باید نفرات 
بیش��تري را اعزام کنیم ت��ا حداقل در 
اردوي این کش��ور شرکت کنند. آرش 
و مس��عود را نیز در این سفر خواهیم 
برد.سرمربي تیم ملي تصریح کرد: آنها 
باید در اردوها با جودوکاران درجه یک 
دنیا تمرین کنند. پزشک تیم ملي را نیز 
همراه مي بریم تا از آسیب دیدگي هاي 
احتمالي نیز جلوگیري شود.وي درباره 
وضعیت آمادگي مناس��ب آخوندزاده 
در اردوي اس��پانیا گفت: قوانین جدید 
 به نفع اوس��ت، در اردوي مادرید همه 
مي خواس��تند که ب��ا او تمرین کنند. 
حضور این نفرات انگیزه سایرین را باال 
مي برد در این چند سال انگیزه اي که 
اکنون در وزن 66- کیلوگرم وجود دارد 

را ندیده بودم. حاج یوسف زاده افزود: 
میراسماعیلي به قدري با تجربه است که 
مي داند در حال انجام چه کاري است؛  
اما رس��انه ها به قدري به او فشار مي 
آورند که همه چیز را به حاشیه مي برند. 
رودکي نیز در اردوي اسپانیا خیلي خوب 
بود، باید به او فرصت داد تا خودش را 
پیدا کند. وي در پاسخ به اینكه چرا تیم 
اعزامي به اس��پانیا ب��دون هماهنگي با 
شوراي فني انتخاب شد، تصریح کرد: 
ت��ا دقیقه 90 معلوم نبود که این نفرات 
اعزام مي شوند یا نه. از خدا مي خواهم 
که کمیته فني نیز دخیل باش��ند تا من 
فقط پاسخگو نباشم؛ اما هنوز مسابقه اي 
برگزار نشده تا بخواهم از آنها دعوت 
کنم. سرمربي تیم ملي تأکید کرد: بدون 
هیچ غرضي مي خواهم آرایش اصلي 
تیم ملي را پیدا کنم و امیدوارم که این 
فرصت به من داده شود تا با آرامش به 

کارم بپردازم.

موافقت شفاهي بالتر با 
ميزباني ايران در جام 

جهاني فوتسال

 اسلـــونی
 شگفتـی سـاز شد

ژاپن می خواهد ثابت 
کند در آسيا اول است

رئیس فدراس��یون بین المللي فوتبال به صورت 
ش��فاهي ب��ا میزبان��ي ای��ران در جام جهان��ي 2016 
فوتس��ال موافقت کرد. به گزارش فارس از آفریقاي 
جنوبي، در جلس��ه ویژه اي که مس��ئوالن فدراسیون 
با س��پ بالتر، رئیس فدراس��یون بین المللي داشتند، 
وي موافقت ش��فاهي خ��ود را با میزبان��ي ایران در 
ج��ام جهاني 2016 اعالم کرد. بالتر در این جلس��ه 
گفت: از عالقه مندي ایراني ها به فوتسال مطلعم و به 
خوبي مي دانم که ایران بهترین تیم آس��یا در فوتسال 
محسوب مي شود. مهدي محمد نبي، دبیر فدراسیون 
پس از این جلس��ه در گفتگویی اظهار داشت: بالتر 
در این جلس��ه به صورت ش��فاهي با میزباني ایران 
در جام جهاني 2016 فوتس��ال موافقت کرد. رئیس 
فدراس��یون بین المللي حتي با میزباني ایران در سال 
2012 نیز موافق بود ک��ه به دالیلي این اتفاق نیفتاد. 
نب��ي عنوان کرد: به احتمال فراوان، این موضوع پس 

از سفر بالتر به تهران نهایي مي شود.

زاینده رود 
دی��دار تیمهای الجزایر و اس��لونی با نتیجه  یک بر 
صفر به پایان رس��ید در این دیدار که الجزایر یكی از 6 
نماینده قاره افریقا در مقابل اسلونی یكی از تازه کارهای 

اروپایی مغلوب شد. 
همانط��ور که کارشناس��ان پیش بینی م��ی کردند 
اس��لونی در این دوره از رقابت ها می تواند یكی از تیم 
های ش��گفتی ساز باش��د. در این دیداردر نیمه اول دو 
تی��م بازی پایاپایی را به نمایش گذاش��تند اما در دقایق 
پایانی نیمه دوم اس��لونی توانست با یک گل از حریف 
 پیشی بگیرد و مسابقه با یک گل به نفع اسلونی به پایان 

رسید.

زاینده رود
از گروه پنجم رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 
آفریق��ای جنوبی ام��روز از س��اعت 16 دو تیم هلند و 
دانمارک به مصاف یكدیگر می روند. هلندی ها ش��اید 
آرین روبن س��تاره بی چون و چ��رای خود را به علت 
مصدومیت به همراه نداش��ته باشند. هلندی ها فقط به 
فكر صعود از این گروه هس��تند، آنها درون چارچوب 
 دروازه از وان درس��ای منچس��تری به��ره م��ی برن��د. 
نارنجی پوش��ان اروپا در مسابقات اروپایی و جهانی در 
س��ال های اخیر بازی های درخش��ان و جذابی از خود 
به نمایش گذاشتند اما آنها تیم نتیجه گرایی نشان نداده 
اند و همین امر موجب شده که آنها به موفقیت نرسند. 
در آن س��وی میدان دانمارک تنها نماینده اسكاندیناوی 
اس��ت که برای چهارمین بار در مس��ابقات جام جهانی 
حضور یافته اس��ت. در س��ال های نه چندان دور این 
تیم با داش��تن دروازه بانی همچون پیتر اش��مایكل که 
در تیم منچستر یونایتد بازی می کرد نام دانمارک را بر 
س��ر زبان ها انداخت. تیمی که قدرت بدنی بازیكنانش 
نس��بت به تكنیک آنها برتری دارد و مصاف این دو تیم 
خیلی دیدنی خواهد شد. هلندی های تكنیكی در مقابل 
دانمارکی های قدرتی! در دیگر دیدار این گروه سومین 
نماینده آس��یا، ژاپن تیم کامرون را پیش رو دارد. چشم 
بادامی های آبی آسیا در جام نوزدهم می خواهند ثابت 
کنند که تیم برتر قاره کهن هس��تند و حذف چهار تیم 
باش��گاهی خود از جام باش��گاه های آسیا را یک اتفاق 
تصور کنند. ولی آنها باید بدانند در گروه پنجم با بودن 
2 تیم اروپای��ی و یک تیم آفریقایی صعود از این گروه 
کار بس��یار سختی اس��ت. کامرون با حضور 6 دوره در 
جام جهانی موفق ترین نماینده آفریقا به حساب می آید. 
بازی کامرون و ژاپن س��اعت 18:30 آغاز خواهد شد. 
مردم کش��ور آفریقای جنوبی برای حمایت از کامرون 
به ورزش��گاه خواهند آمد و بای��د دید ژاپنی ها تحمل 
شیپورهای تماشاگران آفریقایی را دارند؟ در بازی آخر 
از گروه شش��م در ساعت 23 تیم ایتالیا مقابل پاراگوئه 
صف آرایی خواهد کرد. ایتالیا که قهرمان چهار دوره جام 
جهانی و مدافع عنوان قهرمانی در این جام اس��ت حال 
و روز چن��دان خوبی ندارد. به دلیل اینكه بازیكنان این 
تیم از میانگین سنی باالیی برخوردار هستند و دو ستاره 
خود به نام های فرانچس��كو توتی و دل پیرو با این تیم 
همراه نیستند. اکنون باید منتظر ماند که تجربه الجوردی 
پوشان اروپایی تا چه اندازه در مقابل پاراگوئه که یكی از 
نمایندگان امریكای جنوبی است و از تكنیک و تاکتیک 

فوق العاده ای بهره می برند به یاری آنها خواهد آمد.  

عق��د ق��رارداد مجتب��ي جب��اري با باش��گاه 
ذوب آهن به موافقت کمیسیون پزشكي این باشگاه 
منوط ش��د. به گزارش فارس از اصفهان، مجتبي 
جباري که چندي پیش مذاک��رات جداگانه اي با 
باشگاه هاي سپاهان و ذوب آهن انجام داده بود در 
صورت موافقت کمیس��یون سبزپوشان اصفهاني، 

قرارداد خود را با این باشگاه امضا مي کند.
جب��اري هم اکن��ون گزین��ه اصل��ي منص��ور 
ابراهیم زاده به شمار مي آید که با رفتن صالحي ن ژاد، 
اشجاري و خلعتبري مي تواند در نقش یک بازي 
س��از براي ذوب آه��ن ظاهر ش��ود. در حالي که 
ش��ایعاتي مبني بر حضور جباري در تیم سپاهان 
نیز به گوش مي رس��د، ام��ا با صحبت هاي رئیس 
هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان مبني ب��ر اولویت 
نداش��تن ج��ذب جباري، ب��ه نظر مي رس��د این 
بازیكن س��ابق اس��تقالل در فصل آت��ي پیراهن 
ذوب آه��ن را بر ت��ن کند. از باش��گاه ذوب آهن 
نیز خبر مي رس��د کمیسیون پزش��كي این باشگاه 

مش��غول بررسي وضعیت پرونده پزشكي جباري 
است تا درباره احتمال مصدومیت هاي آینده این 
بازیك��ن نظر خود را اعالم کند. جباري در چهار 
سال اخیر با مصدومیت هاي متعددي روبه رو شد 
و هیچگاه نتوانس��ت به روزهاي خوش خود در 

استقالل بازگردد.

بازیكن اسبق تیم ملي فوتبال برزیل گفت: برزیل 
طراوت خاصي به مسابقات داده و امیدوارم با کسب 
جام قهرماني به کشورمان بازگردیم. زیكو در گفتگوي 
اختصاصي با فارس به آفریقاي جنوبي درباره شرایط 
خودش اظهار داشت: در حال حاضر در هیچ تیمي 
مربیگري نمي  کنم و تنها به عنوان مدیر فني در یكي 
از تیم هاي برزیل ش��اغل هستم. البته در فیفا سمت 
رسمي دارم و کارهاي فني را در فدراسیون جهاني 
فوتبال عهده دار هس��تم. وي در پاسخ به این سؤال 
که آیا مانند سال هاي گذشته از آسیا پیشنهادي براي 
مربیگري دارد یا نه، عنوان کرد: خیر، چند پیش��نهاد 
در چند ماه گذشته داشتم که به تمام آنها پاسخ منفي 
دادم. همانطور که گفتم در حال حاضر در یكي از تیم  
هاي کشورم به عنوان مسئول فني مشغول به فعالیت 
هستم. زیكو درباره وضعیت برزیل در این دوره جام 
جهان��ي گفت: همواره برزیل در جام  هاي جهاني با 
آنچه که در دیدارهاي دوس��تانه و غیر رسمي نشان 
داده متفاوت بوده اس��ت. در این دوره هم تیم ملي 
کشورم طراوت خاصي به مسابقات جام جهاني داده 
و امیدوارم با کسب جام قهرماني به برزیل بازگردیم. 

وي در پاسخ به این سؤال که شانس هاي اصلي براي 
صعود به مراحل پایاني را کدامیک از تیم ها مي داند، 
خاطرنشان کرد:  دوس��ت دارم چند بازي از مرحله 
گروهي مسابقات را تماشا کرده و سپس پیش بیني 
کنم، اما احس��اس من این اس��ت که در کنار برزیل 
تیم هاي قدرتمندي مانند آرژانتین و اسپانیا حرارت 
خاصي به مس��ابقات خواهند بخشید. البته نباید از 
هلن��د و انگلیس که بازیكنان خوبي دارند نیز غافل 
ش��د. نتایج تمام تیم  ها در مرحله گروهي از اهمیت 
خاصي برخوردار است، چون نشان مي دهد آنها در 
مرحله حذفي باید با چه تیمي روبه رو شوند. زیكو 
که به پله سفید معروف است درباره شانس تیم هاي 
آسیایي در جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي گفت: 
تنه��ا با ژاپن در قاره آس��یا کار کردم. دوس��ت دارم 
دوباره این تیم به عنوان نماینده قاره آسیا بدرخشد 
و به مراحل پایاني صعود کند. ژاپني ها بسیار بانظم 
و باهوش هستند و بخت زیادي براي صعود دارند، 
هرچند بازیكنان کره ش��مالي هم سرعت زیادي در 
انتقال توپ و رسیدن به دروازه حریف دارند و نباید 

از آنها غافل شد.

فص��ل نقل و انتقاالت لی��گ دهم در حالی از 
روز چهارم خرداد آغاز ش��د که مس��ابقات لیگ 
دس��ته اول اوایل تیرماه به پایان می رسد و تیمهای 
صعود کننده به لیگ برتر عماًل فرصتی برای جذب 
بازیكنان جدید و تجدید قوا برای حضور شایسته 
در لیگ برتر نخواهند داش��ت. به گزارش مهر، در 
همه جای دنیا مسابقات لیگ  برتر یا دسته اول هم 
زمان با رقابت های زیر گروه به پایان می رس��د تا 
تیم ها از فصل نقل و انتقاالت بازیكنان بهره یكسانی 
ببرن��د، موضوعی که با نگاه��ی گذرا به لیگ های 
اروپایی مش��هودتر خواهد شد اما در فوتبال ایران 
این اتفاق کاماًل برعكس رخ می دهد. رقابت های 
لیگ برتر با تمامی مش��كالت ریز و درشت خود 
روز بیست و هش��تم اردیبهشت ماه به پایان رسید 
و پرونده بیس��ت و س��ومین دوره جام حذفی هم 
با قهرمانی پرسپولیس در روز سوم خردادماه بسته 
ش��د تا بیست و چهار ساعت پس از این قهرمانی 
فصل نقل و انتقاالت لیگ دهم به صورت رسمی 
آغاز ش��ود. این در حالی است که هنوز 4 هفته به 
پایان لیگ دس��ته اول باقی مانده و هنوز وضعیت 
تیم های صعود کننده به لیگ برتر مشخص نیست! 
در ای��ن بی��ن و در هیاهو و حاش��یه های بس��یار 
مس��ابقات لیگ و جام حذفی، برخی از دیدارهای 
لیگ دس��ته اول هر بار با بهانه ای و البته با آرامش 
خاصی به تعویق می افتاد! مسابقات فصل جاری 
لیگ دس��ته اول که با حضور 24 تیم در دو گروه 
جداگانه از روز 17 مهرماه سال 1388 به صورت 
رسمی آغاز شد، هنوز به پایان نرسیده است. گرچه 
طبق اعالم مسئوالن فدراسیون فوتبال رقابت های 
مرحله گروهی، پنجم تیرماه به پایان می رسد اما با 
برگزاری مسابقات پلی آف که تكلیف سومین تیم 
صعود کننده به لیگ برتر را مشخص می کند، این 
زمان را حتی به نیمه تیرماه هم خواهد کشاند. این 
در حالی است که طبق اعالم سازمان لیگ، دهمین 
دوره لیگ برتر از روز چهارم مردادماه آغاز خواهد 
ش��د. با این شرایط اگر یكی از تیم های لیگ دسته 
اولی بخواهد تیم قدرتمن��دی را برای حضور در 
دهمین دوره لیگ برتر ببندد، دیگر کفگیر بازیكنان 
مطرح به ته دیگ خورده و دست آنها برای جذب 
ستاره های تأثیرگذار در پوست گردو خواهد ماند. 
میرمعصوم س��هرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری 
تبریز در گفتگویی با ابراز نگرانی و ناراحتی برای 
این مشكل که در فصل جاری برای تیم های دسته 
اولی به وجود آمده اس��ت، گفت: هر 3 تیم که به 
لیگ برتر صعود خواهند کرد، نس��بت به تیم های 
لیگ برتری مظلوم واقع ش��ده و با ش��رایط فعلی، 
کاندیدای سقوط به دسته پایین تر خواهند بود. به 
نظر شما س��ه تیم صعود کننده در زمان باقیمانده 
فص��ل نقل و انتقاالت چگون��ه می توانند بازیكن 
جذب کنند یا بهت��ر بگویم کدام بازیكن مطرح تا 
آن زمان باقی می ماند که به این تیم ها اضافه شود. 
سهرابی در صحبت هایش به موضوع مهم تری هم 
اش��اره کرد: از بحث جذب بازیكن بگذریم باید 
به این مس��أله توجه کرد، لیگ دهم قرار اس��ت از 
چهارم مرداد ماه آغاز شود. در این شرایط تیمی که 
مسابقاتش حدوداً پانزدهم تیرماه به پایان می رسد، 
چه زمانی بازیكنانش اس��تراحت کنند، چه زمانی 
برنامه  های بدنس��ازی و اردوهای آماده سازی را 
برگ��زار کنند و در نهایت چ��ه زمانی با برگزاری 

بازی های دوس��تانه خود را برای حضور در لیگ 
دهم آم��اده کنند. عل��ی احمدی س��راوانی مدیر 
روابط عمومی باش��گاه داماش گیالن هم با اشاره 
به مش��كالت تیم های صعود کننده گفت: ش��اید 
افزایش س��همیه جذب بازیكنان لیگ برتری برای 
تیم های دسته اولی از 6 به 8 نفر اقدام قابل قبولی 
باش��د اما با توجه به زمانی که تیم های دسته اولی 
خواهند داشت، نمی توانند با بازیكنان دلخواه خود 
قرارداد ببندد. خصوصاً در بحث جذب دروازه بان 
با مشكالتی مواجه خواهند بود که اگر به آنها اجازه 
داده می شد دروازه بان خارجی به خدمت بگیرند، 
تا حدودی مش��كالت آنه��ا را در جذب بازیكنان 
دلخواه برطرف می کند اما به نظر نمی رسد چنین 
اجازه ای هم به این سه تیم داده شود. رسول فالح 
مدیرعامل باشگاه برق شیراز با بیان اینكه مسئوالن 
باید فكری اساس��ی برای تیم های صعودکننده از 
لیگ دس��ته اول به لیگ برتر بكنند، اظهار داشت: 
فكر می کنم بهترین کار تعویق مسابقات لیگ برتر 
اس��ت زیرا یک تیم برای بازسازی، تجدید قوا و 
آمادگ��ی برای حضور در مس��ابقات لیگ، پس از 
پشت سرگذاش��تن رقابت های طوالنی لیگ دسته 
اول، حداق��ل نیاز به زمانی بین 45 روز تا 2 ماه را 
دارد. مدیرعامل باشگاه برق شیراز همچنین تأکید 
کرد: با ش��رایط فعلی تیم های دس��ته اولی مظلوم 
خواهن��د ماند و هنوز به لیگ برت��ر نیامده باید از 
آن خداحافظ��ی کنن��د. در این ش��رایط غالمرضا 
بهروان مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول 
باشگاه های کشور گفت: ما مهلت نقل و انتقاالت 
را برای تیم های صعود کننده به لیگ برتر بیش��تر 
کردیم و سهیمه جذب بازیكنان لیگ برتری توسط 
این تیم ها را به 8 بازیكن رس��اندیم تا مش��كالت 
آنها کاهش یابد. وی اضافه کرد: در صحبتی که با 
ش��ریفی رئیس کمیته انضباطی داشتیم، قرار است 
فصل آین��ده دیگر بازی های تیم ها را تعلیق نكنیم 
و با کس��ر امتیاز یا بیرون کردن تیم از مسابقات، با 
تیم هایی که باعث تعویق این دیدارها می ش��وند، 
برخورد ش��ود تا از مش��كالت این چنینی کاسته 
شود. مسئول برگزاری مس��ابقات لیگ دسته اول 
باش��گاه های کشور همچنین خاطرنشان کرد: قرار 
است از س��ال آینده هم مس��ابقات زودتر برگزار 
ش��ود. به همین دلیل رقابت های لیگ دس��ته اول 
فص��ل آینده پس از ماه رمضان آغاز خواهد ش��د 
تا مشكالت امسال تكرار نشود و با اتمام به موقع 
ای��ن رقابت ها، تیم ه��ای لیگ برت��ری در جذب 
بازیكن��ان مدنظر با مش��كل مواجه نش��وند. تمام 
مش��كالتی که به آنها اش��اره شد از جمله نداشتن 
فرصت مساوی با تیم های لیگ برتری برای جذب 
بازیكنان مطرح و دلخواه، از دست دادن زمان الزم 
برای بازسازی و آماده سازی تیم و مشكالت این 
چنینی، موضوعی است که باعث می شود تیم های 
دسته اولی در هفته های آغازین لیگ دهم امتیازات 
حساس را از دست داده و فصل آینده برای سقوط 
نكردن به دسته اول بجنگند. همچنین این تیم ها در 
حرکتی آسانسوروار از دسته اول به لیگ برتر و از 
لیگ برتر به دسته اول خواهند رفت تا این صعود 
و سقوط ها نه تنها به فوتبال باشگاهی ایران کمک 
نكند، بلكه موجی از ناامیدی را در تیم های دس��ته 
اول ایجاد کرده و به فوتبال ایران در ادامه حرکت 

نزولی سال های اخیر کمک شایانی کنند.

اجحاف در حق تيم های صعود کننده از دسته اول 
زمان ندارند، بازيکنی نمی ماند!

در صورت موافقت كمیسیون پزشکي
جباري با ذوب آهن قرارداد مي بندد

زیکو:
 اميدوارم با جام قهرماني به برزيل بازگرديم

شطــرنج جام فــردوسي مشهد
شطــرنج بــاز روس در صــدر

 حضــور میراسمــاعیلي و آخــوندزاده 
در تركیب تیم جــودو اعـــزامي بـه روسیه

شيوع تب  زرد در 
جام جهاني
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نگران��ي از ابتال به تیفوئید )بیماري ت��ب زرد( بر 
نگراني ه��اي کاروان 32 تیم مس��تقر در خاک آفریقاي 
جنوبي بابت امنیت مالي و جاني افزوده است. به گزارش 
فارس از آفریقاي جنوبي، سازمان صلیب سرخ جهاني در 
بیانیه فوري و الزم االجراي خود از تمامي 32 تیم حاضر 
در جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي خواست به شدت 
مراقب شیوع بیماري تب زرد در آفریقاي جنوبي باشند.

بزرگتری��ن جش��نواره فرهنگي ورزش��ي دنیا در 
جنوبي ترین کش��ور قاره سیاه مي تواند بهترین راه براي 
شیوع ویروس تب زرد و بیماري هاي باکتریال و قارچي 
محس��وب ش��ود. تیم هاي متعددي مجهز به داروهاي 
پیشگیري و درمان کننده تب زرد از طریق سازمان هاي 
جهاني هالل احمر و صلیب س��رخ به آفریقاي جنوبي 
اعزام شدند و اولویت کاري آنها سر زدن به کاروان هاي 

تیم هاي ملي است. این در حالي است که در مهمترین 
داروهاي پیشگیري از تب زرد ماده اي مشابه مواد نیروزا 
وجود دارد که اگر به بدن بازیكنان تزریق ش��ود، تست 
دوپینگ آنها را مثبت نشان مي دهد. مقامات وادا )کمیته 
جهاني مبارزه با دوپینگ( از مس��ئوالن صلیب  سرخ و 
هالل احمر خواس��ته اند هر چه س��ریع تر با برگزاري 
جلسات تخصصي مشكل این ماده نیروزا را حل کرده و 
اگر داروي جایگزیني دارند، معرفي کنند. مشكل بعدي 
سازمان هاي بهداشت جهاني مردم و گردشگراني هستند 
که به بهانه جام جهاني راهي آفریقاي جنوبي ش��ده اند. 
جمعیت متراکم مستقر در کوچه پس  کوچه هاي تنگ 
و بعضاً غیربهداشتي برخي شهرهاي آفریقایي مي تواند 
بهترین راه براي ش��یوع سریع و غیرقابل مهار تب زرد 

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30870هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
312000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

307500   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1051 1048دالر امریکا

1269 1264 یورو

280283ریال عربستان

285288درهم امارات

كالم نور
امام علی )ع(:

هیچ شفاعت كننده ای پیروزمندتر از توبه نیست.
هدف از انتشار بیانات مقام معظم رهبري درباره فرهنگ 

گسترش این دیدگاهها درجامعه است

گالری آپادانا اصفهان
نمايشگاه آثار مجسمه های حجمی استاد مرتضی نعمت الهی

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

36 °

33 °

17°

12 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

    حامد حقی
گالری آپادانا این بار آثار یكی از هنرمندان و مجسمه 
 سازان بزرگ ایران را به نمایش گذاشته است. 21 اثر 
مجسمه های حجمی در ابعاد و اندازه  ها با متریال های 
مختل��ف در فضای داخل و خارج گال��ری آپادانا به 
نمایش گذاشته شده است. استاد مرتضی نعمت الهی، 
متولد 1324، اصفهان، دارای فوق لیسانس زیباشناسی 
از دانش��گاه سوربن پاریس، لیسانس مجسمه سازی 

از دانشكده هنرهای زیبای 
تهران، دیپلم مجسمه سازی 
از هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان، شرکت در چندین 
فس��تیوال و نمایشگاه های 
انفرادی و گروهی در تهران، 
پاریس و اصفهان، چندین 

کارنامه هنری خود دارد.اثر فضای ش��هری در اصفهان، ته��ران و کرج را در 

نویس��نده مجموعه شش جلدی گلبرگ امین؛ 
بیان��ات رهبری در خصوص فرهنگ با اش��اره به 
اهمیت مباحث فرهنگی در کشور گفت: هدفم از 
انتش��ار این مجموعه گس��ترش دیدگاه های رهبر 
معظم انقالب در س��طح جامعه و مدیران فرهنگی 

است.
محم��د توکل��ی در گفتگ��و ب��ا ایرن��ا، هدف 
از ای��ن پژوه��ش را توج��ه به مباح��ث فرهنگی 
و ب��ه وی��ژه آش��نایی ب��ا مفاهی��م و دیدگاه های 
فرهنگی رهبر معظم انقالب اس��المی دانس��ت و 
گفت: رهبرانقالب، هم مروج مفاهیم اصیل فرهنگ 
اسالمی بوده و هم اینكه در تبیین فرهنگ اسالمی، 
تمامی راهبردهای موج��ود را بیان کرده اند و من 
سعی دارم با انتشار این کتاب دیدگاههای رهبری 
را در جامعه گس��ترش ده��م. وی افزود: مباحث 
فرهنگی براس��اس نیاز آن جامعه تعریف می شود 
و این مس��أله و اهمیت فرهنگ س��بب ش��د تا به 
پژوهش در این حوزه بپردازم. این نویسنده اظهار 
داشت: حدود 2 سال و نیم زمان برای جمع آوری 
س��خنرانی های رهبر معظم انقالب از ابتدا تا سال 
87 ص��رف و مهمترین مباح��ث فرهنگی را در 6 
جلد تدوین کردم که به نوعی تبیین کننده مهندسی 
فرهنگی در کشور است. توکلی بیان داشت: مباحث 
فرهنگی مطروحه توس��ط رهبر معظم انقالب باید 
سرمش��قی برای نهادهای فرهنگی و شورای عالی 
انقالب فرهنگی باش��د تا بتوانند برنامه های خود 
را بر این اس��اس و رهنمودها س��ازماندهی کنند. 
این نویس��نده گفت: متأسفانه نگاه برخی مسئوالن 
فرهنگی کشور در عملگرایی کوتاه مدت خالصه 
می ش��ود و آنها فكر می کنند برگزاری مراس��م، 
جش��نواره و مناسبتها انجام کار فرهنگی است؛ در 
صورتیكه اینها ابزار پیشرفت فرهنگ هستند نه کار 
فرهنگی. توکلی اظهار داش��ت: ش��ناخت فرهنگ 
کاری زیر بنایی اس��ت و در طی 30 س��ال انقالب 
و 20 س��ال رهبری آی��ت اهلل خامن��ه ای هزاران 
واحد فرهنگی نظیر مس��اجد، دانشگاهها و نهادها 
هزینه هایی را صرف امور فرهنگی کرده اند اما با 
گذشت این س��ه دهه هنوز این وضعیت فرهنگی 
را در کف خیابانها و محیط دانش��گاهها باید دید. 
م��ا هنوز نمادی از فرهن��گ دینی به جز مصلی را 
در سطح ش��هر نمی بینیم. وی گفت: سال گذشته 
که بحث اص��الح الگوی مصرف از س��وی رهبر 
معظم انقالب مطرح شد به برگزاری چند همایش 
و س��مینار بسنده شد. فرهنگ همواره مظلوم واقع 
شده اس��ت و این بهانه ای ش��د تا از نگاه بنیادی 
به این موضوع بپردازم. وی گفت: مجموعه ش��ش 
جلدی گلبرگ امین پژوهش��ی فرهنگی در حوزه 
ش��ناخت زیر ساخت های اس��تراتژیک و راهبردی 
فرهنگ که همان سلول های بنیادین فرهنگ است 
بود. توکلی در مقدمه این کتاب آورده است: در این 
اثر هر برگی به مبحثی اش��اره دارد و به این منظور 
تهیه ش��ده که سرمش��ق و مرجعی مناس��ب برای 
تشكیالت و حوزه های فرهنگی کشور قرار گیرد. 
در ادامه این مقدمه آمده اس��ت: با این کتاب سعی 
دارم تا تالش های فرهنگی- ملی خود را در قالب 
این پژوهش که حاصل به بار نشستن دغدغه های 
چندین ساله بوده اس��ت را به دوستداران رهبری 
و فرهنگ اصیل ایران��ی و عالقمندان به مطالعه و 
پژوهش در حوزه مسائل فرهنگی در جامعه تقدیم 
کنم و امید آن اس��ت که با توجه به نگاه رهبری به 
مس��ائل فرهنگی این مجموعه در مهندسی مجدد 

فرهنگی کش��ور نقشی داش��ته باشد. همانگونه که 
مقام معظم رهبری فرموده اند: برای رسیدن به همه 
چیزهایی که آرزوی ماس��ت و در چشم اندازها و 
افق های دوردس��ت تصویر می کنیم ، باید فرهنگ 
کش��ور، صحیح و پاالیش شده در مجرای درست 
ق��رار بگیرد. یكی از مهمترین تكالیف ما در درجه  
اول مهندس��ی فرهنگی کشور است.  این نویسنده 
افزود: ممكن اس��ت برخی مباحث موجود در این 
کتاب فرهنگی نباشند اما من سعی کردم موضوعات 
را با مصداق عینی همراه کنم، به عنوان مثال بحث 
نان��و را از دی��د فرهنگ��ی ارزیابی ک��ردم که چرا 
علیرغم داشتن قدمت کهن در بحث علم و فرهنگ 
بزرگانی و اندشمندانی نظیر ابوعلی سینا، رازی و... 
در کش��ور دیگر نداریم و اینكه چرا استعمارگران 
در زمانهای طوالنی همواره با در اختیار قرار دادن 
برخی کاالهای حتی کاالهای فرهنگی ارزان سعی 
داشتند زمینه تحقیق و پژوهش را از ما سلب کنند. 
وی گف��ت: نگاه به فرهنگ متفاوت اس��ت اما من 
از کس��انی که در این زمینه انتقادات و پیشنهاداتی 
دارند برای چ��اپ در کتابهای بع��دی آن را ارائه 
کنند. وی گفت : این کتاب 6 جلد است که عناوین 
آن عبارتن��د از فرهنگ اس��المی، فرهنگ انقالب 
اسالمی، انقالب فرهنگی، تهاجم فرهنگی، فرهنگ 
مل��ی، فرهنگ تولی��د علم و جنبش ن��رم افزاری. 
کتاب اول ش��امل یازده فصل اس��ت که می توان 
ب��ه عناوین معارف الهی، فرهن��گ قرآنی، فرهنگ 
محمدی، فرهنگ دینی و.. اش��اره کرد، این کتاب 
در 216 صفحه و ب��ه قیمت 2 هزار و 200 تومان 
توسط انتشارات نگین سبز منتشر شده است. کتاب 
دوم نیز در 2 بخ��ش و در 334 صفحه، 11 فصل 
و به قیمت 3 هزار و صد تومان منتش��ر ش��ده که 
بخش اول ش��امل 11 عنوان نظیر فرهنگ انقالب 
اس��المی، فرهنگ و ارزش��های انقالب اس��المی، 
فرهنگ ش��هادت، نور و انقالب اسالمی، فرهنگ 
بس��یج و... اس��ت و بخش دوم نیز شامل فرهنگ 
تالش و خدمت رس��انی، وحدت کلمه، انقالب و 

فرهنگ بینش سیاس��ی، فرهنگ انتخابات، فرهنگ 
انتخاب اصلح و... است. کتاب سوم نیز فصلهایی 
با عناوی��ن پایه های فرهنگ��ی، فرهنگ عمومی، 
احی��ا فرهنگی، تبادل فرهنگی، فرهنگ س��ازی و 
ش��ورای فرهنگی، شناخت مسائل فرهنگی و... را 
در بر می گیرد، این کتاب نیز به قیمت یک هزار و 
950 تومان و در 196 صفحه منتشر شده است. در 
کتاب چهارم نیز 17 فصل با عناوین سلطه فرهنگی 
دش��من، فرهنگ تبلیغات و جنگ روانی، فرهنگ 
روشنفكری و س��یطره فرهنگی، تفكرات انحرافی 
غرب، مس��خ فرهنگی، فرهنگ تفرق��ه و.... آمده 
است، این کتاب در 228 صفحه و به قیمت 2 هزار 
و 300 تومان به چاپ رسیده است. کتاب پنجم نیز 
در یازده فص��ل و در 151 صفحه و به قیمت یک 
هزار و 600 تومان منتش��ر ش��ده است که عناوین 
آن عبارت اس��ت از: فرهن��گ ایران، فرهنگ کهن 
و پای��داری ایران، فرهنگ زبان فارس��ی، فرهنگ 
یكدلی و وحدت ملی و....جلد ششم این مجموعه 
نی��ز در 251 صفح��ه و به قیمت 2 ه��زار و 400 
تومان در دو بخش منتش��ر شده است. بخش اول 
ای��ن کت��اب در 11 فصل عناوینی ش��امل فرهنگ 
آموزش، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ نخبگان، 
فرهنگ نرم افزاری علم و... را ش��امل می شود و 
بخ��ش دوم در 4 فصل نی��ز در بردارنده عناوینی 
نظیر فرهنگ و اندیشه، میراث فرهنگی، فرهنگ و 
هنر دینی و فرهنگ رسانه است. وی یكی دیگر از 
موضوعات در دست کار خود را بصیرت شناسی 
بر اس��اس وصیت نامه حضرت امام عنوان کرد و 
گفت: در این کتاب س��عی دارم بصیرت شناس��ی 
از نگاه رهب��ری را با بصیرت از دیدگاه امام پیوند 
بزنم تا مسئوالن همه حوزه ها از آن استفاده کنند. 
این نویسنده در خصوص کسب مجوز برای چاپ 
این اثر از دفتر تنظیم نش��ر آثار رهبری گفت: قبل 
از چاپ ب��ا این مجموعه هماهنگی ش��د که پس 
از آن به تأیید مؤسس��ه پژوهشی فرهنگی انقالب 

اسالمی رسید.

    زاینده رود
1- اسطوره ایزیس، ازیریس و حماسه گیل گمش

نوشته: دنا رزنبرگ
ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل پور

انتشارات:  اسطوره 
اسطوره ایزیس و ازیریس یكی از اسطوره های پرآوازه جهان باستان است که ریشه در مصر دارد. ازیریس، 
ایزد طبیعت و روح گیاهان بود که بعدها نقش ایزد مردگان را یافت. همس��رش ایزیس در مرگ او سوگواری 
کرد و پاره های تن او را گرد آورد تا حیات دوباره به او ببخشد. گیل گمش حماسه باستانی و قدیمی ترین اثر 
اسطوره ای، حماسی و ادبی جهان است. گیل گمش، نام پهلوان نامدار شهر اوروک )ارخ( در سومر باستان در 
جستجوی جاودانگی است و حوادثی مهیب و شگفت آور را پشت سر می گذارد. گیل گمش هر چند نمی تواند 

مانند ایزدان جاودانه شود، اما کاری می کند که نام و کارکردش جاودانه شود. 
2- ایزدان و ایزدبانوان یونانی، درو سیلور

ترجمه: گلش اسماعیل پور
انتشارات:  اسطوره

اسطوره های یونانی بخشی از فرهنگ و تمدن چند هزارساله ای است که هنوز در نوشته ها و ادبیات به 
حیاتش ادامه می دهد. این اسطوره ها پیرامون شخصیت های برجسته ترین ایزدان و ایزدبانوان یونانی است، 
مانند زئوس، خدای خدایان  هرا، همسر زئوی، کرونوس )خدای زمان(، اطلس، هفائیستوس، هرمس، پرومته، 
آفرودیت )الهه زیبایی و عشق(، دیونیزوس و... ویژگی این کتاب در سادگی بیان، تلخیص، تصاویر زیبا، جنبه های 

جذاب ادبی، تاریخی و اسطوره ای است. 
3- روایتی از تولد بودا

تحقیق و ترجمه: دکتر بدرالزمان قریب، چاپ دوم )با همكاری پژوهشگاه میراث فرهنگی(
انتشارات: اسطوره

این اثر شگفت آور که نام سغدی اش وسنتره جاتكه است، روایت تولد اساطیری بوداست. ساکیا مونی بودا 
شاهزاده ای است که دربار و تاج و تخت را رها می کند و به جنگل ها می گریزد تا به برهمنان بپیوندد. او پس 
از ریاضت کشیدن های بسیار، از راهبان برهمنی جدا می شود و راه ویژه معنوی خود را برمی گزیند. در راه، همه 
تعلقات مادی خود را به نیازمندان می بخشد، زن و فرزند را رها می کند و جامه های زربفت خود را می بخشد 
و برهنه در جنگل به راهش ادامه می دهد. آنگاه پس از ریاضت های معنوی و جسمانی- که حتی مار و اژدها 

در برابر او کارگر نیست- زیر درخت به مقام بودایی نیروانا می رسد.

   حمید حقیقت
در فیل��م ش��طرنج باد، اصالنی کارگ��ردان فیلم، به جای نمایش قصرها، ش��كوه بناها و دکورهای 
آنچنانی )که مرس��وم فیلمهای تاریخی اس��ت(، به روابط انس��ان های رو به زوالی می پردازد که برای 
رسیدن به اهداف خود )تصاحب ارثیه خانم بزرگ( سعی در از بین بردن یكدیگر دارند. ممكن است 
ما بارها در س��ینما با قصه های این چنینی مواجه ش��ده باشیم، اما آنچه کار اصالنی را متفاوت می کند 
عدم قصه پردازی اوس��ت. برای همین نه از کش��مكش های رایج خبری هست و نه از بازیگری و اگر 
به تیتراژ فیلم دقیق شویم. اصالنی برای رد بازیگری، از واژه چهره ها به جای بازیگر استفاده می کند 
و آنچه ش��خصیتها در طول فیلم از خود به جای می گذارند همگی مرتبط با جهان فیلمس��از است نه 
دنیای ش��خصی خودشان. موسیقی هم بیش��تر جاهایی به گوش می رسد که هیجانی در صحنه وجود 
ندارد. ضمن اینكه در خدمت تفسیرکردن شخصیتها هم نیست. با این حال تكرار بیش از حد آن کمی 

به فیلم لطمه زده است. 
به طور مثال در اواخر فیلم و هنگامی که خانم کوچیک کش��ان کش��ان در حال پایین آمدن از پله 
هاست، با اینكه کارکردی هیجانی ندارد ولی آنقدر فضا را پر می کند که جایی برای سكوت نمی ماند. 
البته همانگونه که گفته شد موسیقی در کلیت فیلم، کاماًل حساب شده و به جا عمل می کند. آیینه یكی 
از اشیاء مهمی است که تا حدودی در حد یک شخصیت عمل می کند. به طوری که در اکثر صحنه ها 
حضور دارد و ش��اهدی اس��ت بر اعمال شخصیت های فیلم... با اینكه فیلم با نگاهی به گذشته ساخته 
شده اما به هیچ وجه با یک فیلم تاریخی مواجه نیستیم. شطرنج باد فیلمی است امروزی و حتی متعلق 
به آینده. آنچه اصالنی را این چنین متمایز از س��ایرین می کند به نوع نگاه او برمی گردد. اصالنی در 
میان فیلمس��از های نس��ل خود، خاص به ش��مار می آید. مهمترین دلیل برای این ادعا، حفظ و ارتقاء 
شیوه و سبک فیلمسازی اوست. فرمی که او برای فیلم جام حسنلو )1346( به کار می گیرد به صورت 
گس��ترده تر و مش��خص تر در آتش سبز )1387( هم به چشم می آید. در طی این 41 سال تقریبًا هیچ 
اثر متوسطی در میان آثار او وجود ندارد. کافی است نگاهی داشته باشم به اسامی برخی از فیلمهایش: 
ش��طرنج باد )1355(، کودک و اس��تثمار )1358(، چیغ )1375( و خاطرات یک 75 ساله )1383( همه 

روایت گر آثاری خاص و قابل توجه هستند.

نام پدر: عباس   تاریخ تولد: 1337    تاریخ شهادت: 1362/1/5   محل شهادت: منطقه عین خوش
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

سالم بر خداوند بزرگ و مهربان که جهان را آفرید تا صحنه آزمایش و امتحان برای انسانها باشد. ای جهانیان 
بدانید که ایران سرزمین تمدنها است. این ملت در عرصه های مختلف پیروز و سربلند بوده و این دالوران و 
شیران بی همتا بارها رنگ جنگ و خون را به خود دیده است و سرداران و جوانان غیور عزتمندش بعد از سالها 
استقامت و پایداری ذره به ذره این دیار را به خون خود ثبت کرده اند. اینک بار دیگر دشمنان کوردل، خیاالتی 
واهی در سر می پردازند تا بتوانند این سرزمین را تصاحب کنند ولی نمی دانند که جوانان ایرانی الگویی همانند 
امام حسین)ع( و یاوران او دارند. اینک یزید زمان، صدام کوردل، کربالیی در ایران به وجود آورده و ما جوانان 
ایرانی دست در دست هم به فرمان حسین زمان، خمینی کبیر سالح به دست گرفته ایم و سنگر به سنگر با پیشانی بند 
یا زهرا)س( از کشور و عزتمان دفاع می کنیم و آرزویی به جز شهادت در سر نداریم و امیدواریم که بتوانیم 

کشورمان را از دست بعثیان نجات دهیم. به امید پیروزی و سربلندی رزمندگان اسالم و قرآن.

شهيد عبدالرضا عربی فرد

معرفی کتاب

سینما تک سالن استاد فرشچیان
نمايش فيلم »شطرنج باد«

روزی بود...

عکس روز

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینكه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
در حال بررس��ی فرهنگ حجاب و عفاف در تمام 
کتاب های درس��ی اس��ت، گفت: اصالح کتابهای 
درسی در این زمینه آغاز شده است. مهری سویزی 
در گفتگ��و با مهر با اعالم این خب��ر افزود: یكی از 
وظایف بیس��ت و چندگانه آم��وزش و پرورش در 
بحث حجاب و عفاف، گنجان��دن این موضوع از 
دیدگاه آی��ات و روایات همراه با تبیین ضرورت و 
فلس��فه آن در کتاب های درسی برای دانش آموزان 
است. وزارت آموزش و پرورش از اصلی ترین ارگان 
هایی اس��ت که در بحث فرهنگ سازی حجاب و 
عفاف دارای وظایف متعددی اس��ت که به بیش از 
بیست مورد می رس��د. مدیرکل امور بانوان وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: مس��ئوالن این سازمان 
جایگاه حجاب و عفاف را در کتابهای درسی از دوره 
پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه مورد بررسی قرار 
دادند. سویزی ادامه داد: طبق بررسی این سازمان در 
دوره پیش دبستانی هیچ محتوایی در مورد حجاب 
و عفاف برای دانش آموزان طراحی نشده است که 
قرار شد در محتوای آموزشی مقاطع و سال های بعد 

جبران شود.

تأليف کتابهای 
کمک آموزشی حجاب و عفاف


