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نماینده اصفهان در مجلس 
گف��ت: در کش��ور ما ش��یوه 
انتخاب ش��هردار به صورت 
غیرمس��تقیم بیشتر قابل قبول 
اس��ت، چراکه ساختار کشور 
م��ا برای انتخاب ش��هردار به 

صورت مس��تقیم طراحی نشده است. حمیدرضا فوالدگر در گفتگو 
با فارس در اصفهان با اشاره به اینکه نمایندگان...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مع��اون عمرانی استاندار 
بختی��اری   چه��ارمح��ال و 
فرهن��گ  توس��عه  گف��ت: 
کارآف���رینی مح��وری ترین 
گزینه و نسخه جایگزین در 
راس��تای تس��کین و حت��ی 

بهبود معضل بیکاری در کشور است. احمد ایرج پور در گفتگو با 
فارس در شهرکرد با بیان اینکه کار موجب شکوفایی...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

س��ی�دمحمد  آی��ت  اهلل 
حسینی بهش��تی، در دوم آبان 
1307 در اصفهان متولد شد. 
پدرش س��یدفضل اهلل بهشتی 
از روحانی��ون اصفهان بود و 
جد م��ادری اش ح��اج میرزا 

محمدصادق مدرس خاتون آبادی از ش��اگردان آخوند خراس��انی و 
س��یدمحمدکاظم یزدی بود که از علمای برجس��ته اصفهان به شمار 
می رفت. دوره تحصیل ابتدایی و دو سال اول دبیرستان را در مدارس 

دولتی اصفهان طی کرد و در سال...
جامعه / ادامه در  صفحه 3

وفات حضرت زینب )س(
تسلیت باد

بزرگترين خط توليد ميلگردکالف صنعتي 
خاورميانه در نطنز آماده افتتاح شد

رئیس جمهور: 
عدالت، موضوع اصلي قضاست

صفحه 4

تجــارت مــواد مخدر 
پس از ورود امریکا 

به افغانستان 3 برابر شد

ساختار كشور براي انتخاب شهردار 
به صورت مستقیم طراحي نشده است

بهشتــی، یک ملــت بــود

كــارآفــریني بسترســاز
 پیشرفت كشـور است

استان��دار چه�ارمحال و بختیاری گفت: با ورود 
ام��ریکا به افغ��انستان نه تنها مانعی در راستای 
تجارت م�واد مخدر ایجاد نشده بلکه تجارت مواد 
مخدر در جهان بیش از سه برابر رشد یافته است. 
به گزارش فارس از شهرکرد، علی اصغر عنابستانی 
بر  استان  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  همایش  در 
ضرورت مبارزه با این پدیده شوم در جامعه تأکید 
کرد و اظهار داشت: این در حالی ا ست که امریکای 
جنایتکار به عنوان مافیای قدرت جهانی با ایجاد 
و راه اندازی بحران هایی از جمله بحران هسته ای، 
بحران جمعیتی، بحران زیست محیطی و بحران 
مواد مخدر سعی در دستیابی به منافع و سیطره بر 

ثروت ملت ها دارند.
 وی با بیان اینکه امریکا با ماسک عوام فریبانه داعیه 
مبارزه با بحران های موجود در جهان را دم می زند، 
رقابت  یک  به  مخدر  مواد  قاچاق  امروزه  افزود: 
سودآور برای قدرت های بزرگ جهان مبدل شده 
است، به طوری که تولید سالح و تجارت نفت به 
عنوان یک متد در راستای توسعه و رونق اقتصادی 

این کشورها به شمار می رود.
عنابستانی حادثه 11 سپتامبر را بهانه ای در راستای 
استیالی امریکا بر کشورهای خاورمیانه عنوان کرد 
و افزود: آمارهای موجود حاکی از این است که 
پس از ورود امریکا به افغانستان میزان مواد مخدر 

تا بیش از سه برابر رشد داشته است.
استاندار چه��ارمح��ال و بختی��اری فلسفه نیروی 
انتظامی را مبارزه مج��دانه و پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر بیان کرد و گفت: به همین منظور کشور 
ما 4 هزار شهید واال مقام در مسیر مبارزه مقدس با 

قاچاق مواد مخدر تقدیم انقالب کرده است.
وی مهم ترین و اساسی ترین اه���داف ام��ریکا را 
تسخیر افکار عمومی، ترویج و اشاعه مصرف مواد 
مخدر در کشورهای مسلمان به ویژه ایران عنوان 
کرد و افزود: برهمین اساس تزریق مواد مخدر در 

پیکره جامعه اسالمی در راستای ممانعت از... 
ادامه در صفحه 4

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور با صدور اطالعیه اي از طرح 
آمارگیري از سازمان هاي مردم نهاد سراسر کشور، با همکاري و هماهنگي مراجع 
متولي این سازمان ها، از طریق استانداري ها و فرمانداري هاي سراسر کشور خبر داد. 
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رساني وزارت کشور، معاونت امور اجتماعي 
و فرهنگي وزارت کشور با صدور اطالعیه اي از طرح آمارگیري از سازمان هاي مردم 
نهاد سراسر کشور، با همکاري و هماهنگي مراجع متولي این سازمان ها، از طریق 

استانداري ها و فرمانداري هاي سراسر کشور خبر داد.
متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:

به اطالع کلیه س��ازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي صنفي مي رس��اند؛ طرح 
آمارگیري از سازمان هاي مردم نهاد سراسر کشور، با همکاري و هماهنگي مراجع 
متولي این سازمان ها، از طریق اس��تانداري ها و فرمانداري هاي سراسر کشور آغاز 
ش��ده و تا 89/7/30 ادامه خواهد داش��ت و همزمان با اجراي طرح مذکور نسبت 
به اختصاص شماره شناسایي ملي براي کلیه سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي 
صنفي اقدام مي شود. بدینوسیله از کلیه سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاي صنفي 
که مش��مول یکي از موارد ذیل هستند، دعوت به عمل مي آید، ضمن مشارکت در 
اجراي طرح مذکور، نسبت به دریافت شماره شناسایي ملي که از طریق استانداري ها 
و فرمانداري ها صادر خواهد ش��د، اقدام کنند. بدیهي است هرگونه حمایت بعدي 

منوط به داشتن شناسه ملي خواهد بود.
- کلیه س��ازمان هاي مردم نهاد که به اس��تناد تصویب نامه هیأت وزیران و یا 
مصوبات شوراي عالي اداري از وزارت کشور، استانداري ها و فرمانداري هاي سراسر 

کشور پروانه فعالیت دریافت کرده اند.
- کلیه س��ازمان هاي مردم نهاد که به استناد آئین نامه اصالحي ثبت مؤسسات 
غیرتجاري مصوب سال 1337 دادگستري، از ناجا یا شهرباني سابق اجازه فعالیت 

دریافت کرده اند.
- کلیه سازمان هاي مردم نهاد که به استناد بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشي از 
مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، از سازمان بهزیستي کشور و ادارات تابعه در 

استان ها و شهرستان ها پروانه فعالیت دریافت کرده اند.
- کلیه سازمان هاي مردم نهاد که از سازمان ملي جوانان اعتبارنامه دریافت کرده اند.

- کلیه سازمان هاي مردم نهاد که به استناد مصوبات سال 1367 و یا 1375 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ادارات تابعه در استان ها و 

شهرستان ها پروانه فعالیت دریافت کرده و داراي ماهیت غیر انتفاعي هستند.
- آن دسته از انجمن هاي صنفي که از وزارت کشور، استانداري ها و فرمانداري ها 

پروانه فعالیت دریافت کرده اند.
- سایر تشکل هاي مردمي که داراي ماهیت غیر انتفاعي و غیر سیاسي بوده و با 

مجوز یا تأییدیه یکي از سازمان هاي دولتي داراي سابقه فعالیت هستند.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: براساس تحقیقات، 
کمتر از نیمی از مراکز دریایی و زمینی کش��ور در زمینه نفت شناسایی شده است. 
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، احمد قلعه بان��ی در همایش »یافته ها، بصیرت و 
چش��م انداز ملی- منطقه ای« با بیان این که س��ازماندهی مراکز اکتش��اف نفت از 
ضروریات جدی ماست، افزود: هنوز در بخش عمده ای از مناطق مختلف کشور 
تحقیقات و پژوهش های الزم در زمینه اکتش��اف نفت صورت نگرفته است. وی 
اضاف��ه کرد: اس��تفاده از دانش و تجارب ش��رکت های موف��ق و مطالعه و اجرای 
طرح های آنها در بخش باالدس��تی و پایین دس��تی نفت و گاز با تأکید بر بازیافت 
 محصوالت یکی از انگیزه های مهم در مدیریت فعلی اس��ت. قلعه بانی گفت: از
مهم ترین فناوری های مورد نیاز در بخش باالدس��تی، مطالعه مخازن نفتی و ارائه 
طرح های مهندسی تولید بهینه از میادین نفتی است. معاون وزیر نفت افزود: تقویت 
ایستگاه ها و مراکز تحقیقاتی و عملیاتی در بخش ستادی و منطقه ای از ضروریات 

است که باید در سطح خشکی و دریا صورت پذیرد.

محم��د البرادعی نامزد احتمالی انتخابات ریاس��ت جمه��وری مصر در 
س��ال 2011 که از وی به عنوان رهبر اصلی جریان مخالف رژیم مبارک یاد 
می ش��ود، حضور خود در تظاهرات اعتراضی مردم اس��کندریه را به عنوان 

اعالم همبستگی با ملت مصر دانست.
 ب��ه گزارش مهر، محم��د البرادعی در گفتگو ب��ا روزنامه القدس العربی 
در ارتباط با ش��رکت خود در تظاهرات گس��ترده مردم شهر اسکندریه که از 
اعتراض علیه قتل یک جوان مصری به تظاهراتی گس��ترده علیه رژیم مبارک 
تبدیل شده بود، اظهار داشت: اینجا هستم تا به رژیم حاکم بگویم هرگز ملت 

مصر را رها نکرده و با آنان در سختی ها و شادی ها شریک هستم.
نام��زد احتمال��ی انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر در س��ال 2011 در 
ادام��ه تصری��ح کرد: هرگونه توهین به ش��هروندان مص��ری را نمی پذیرم و 
ب��رای برمال ک��ردن توطئه چینان علیه ملت مصر در هر جایگاهی که باش��ند 
ت��الش می کن��م. خاطرنش��ان می ش��ود، البرادعی پ��س از ورود به ش��هر 
اس��کندریه بالفاصله به دیدار خانواده داغدیده خالد س��عید 29 س��اله رفت 
 ک��ه توس��ط نیروهای امنیتی مصر به علت ش��کنجه ش��دید به قتل رس��یده 

بود. 
وی پ��س از آن در تظاه��رات گس��ترده مردم ش��هر اس��کندریه رهبری 
معترضان را بر عهده داش��ت. در این تظاهرات گسترده دیگر رهبران مخالف 

نیز حضور داشتند.
 معترض��ان مص��ری در این تظاهرات از البرادع��ی تقاضا کردند که برای 
س��رنگونی رژیم حاکم تالش کند. این در حالی اس��ت که ابهام در مس��أله 
حضور محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس و از مخالفان جدی رژیم مبارک 
در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 به علت موانع موجود در 

قانون اساسی مصر هنوز الینحل باقی مانده است.

وزی��ر امور زیربنایی رژیم صهیونیس��تی اعتراف کرد این رژیم در حالت 
ان��زوا و محاصره بین المللی به س��ر می ب��رد. واحد مرکزی خب��ر به نقل از 
روزنام��ه عکاظ چ��اپ عربس��تان، بنیامین الیع��ازر در مصاحبه ب��ا روزنامه 
یدیع��وت احاران��وت با اذع��ان به اینکه سیاس��ت تل آویو عماًل شکس��ت 
خورده اس��ت گفت: این ما نیس��تیم که غزه را در محاصره قرار داده ایم بلکه 
اس��رائیل ام��روز در حالت انزوای کامل ق��رار دارد و جهان از گوش دادن به 
ش��کایت های ما خسته شده اس��ت. وی افزود: امروز بعد از گذشت چهل و 
 س��ه سال از اشغال فلس��طین هیچ کس نمی خواهد دالیل ادامه اشغالگری را

بشنود. 
الیعازر فاش کرد یکی از وزیران کابینه سوئد اخیراً به او گفته است، شما 
در اس��رائیل حکومت آپارتاید دارید. برنار کوش��نر وزیر خارجه فرانسه نیز 

تأکید کرده است ادامه این وضع ممکن نیست.
 وی همچنی��ن فاش کرد در کنفرانس اقتصادی اخیر که در دوحه برگزار 
ش��د، ش��رکت کنندگان یکصدا به او گفتند بهتر اس��ت قطر را ترک کند و به 
اسرائیل برگردد. همچنین در آن کنفرانس یکی از نمایندگان کشورهای غربی 
که فردی تأثیرگذار هم هست بر سر میز صبحانه به الیعازر گفته بود، شما در 

اسرائیل گروهی حیوانی هستید.
وزی��ر امور زیربنایی اس��رائیل درباره روابط تل آویو و واش��نگتن گفت: 
رواب��ط این دو به صورت بی س��ابقه ای دچار تحول منفی ش��ده اس��ت به 
گونه ای که امریکا ب��رای اولین بار با پیش نویس قطعنامه ای درباره نظارت 
بین المللی بر س��الح هسته ای اس��رائیل موافقت کرد و این مسأله خطرناک 

و بی سابقه است.

معاون فرهنگي وزارت كشور از طرح 
آمارگيري از سازمان هاي مردم نهاد خبر داد

البرادعی خطاب به مبارک:
هرگز ملتم را رها نمی كنم

اعتراف وزیر اسرائیلی:
تل آویوو در انزوا است

شناسایی 50 درصد ميادین نفتی كشور

دولت با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمند 
کردن یارانه ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی 
آن، 10 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی 
و خدماتی را اجرا می کند. به گزارش ایرنا به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه 
بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها بنا 
به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، 
نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران و اتاق تعاون و به اس��تناد تبصره ماده 
)8( قانون هدفمند کردن یارانه ها- مصوب 1388- 
آیین نامه  اجرایی م��اده )8( این قانون را تصویب 
کردند. براساس این مصوبه، در چارچوب مصرف 
تعیین شده در ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها 
)سهم 30 درصدی بخش تولید(، بسته های حمایتی 
زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب 

کارگروه می رسد:
الف- بسته های حمایتی صنعت و معدن

ب- بسته حمایتی کشاورزی 
پ- بسته حمایتی حمل و نقل درورن شهری 

و برون شهری
ت- بسته حمایتی تولید نان صنعتی

ث- بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی
ت- بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی

چ- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی 
در واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهها

ح- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی 
در نیروگاه ها و شرکت های آب و فاضالب

خ- بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه های 
تحت پوشش نظام صنفی و قانون تعاون

د- بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها
منظور از بس��ته حمایتی، مجموعه ای شامل 
اولویت  بن��دی پروژه ه��ا، روش ه��ای حمایت، 
منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیالت، کمک 
بالعوض و وجوه اداره ش��ده، طول دوره حمایت 
و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کیفیت تمام شده، 
بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری 
حسب نظر کارگروه است. براساس تصمیم وزیران 
عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند 
کردن یارانه ها، کلیه دس��تگاه های اجرایی مشمول 
 قان��ون موظفن��د تا پایان آب��ان ماه هر س��ال برای 
پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت ها، 
طرحها، پروژه ها، تعهدات دس��تگاه و موضوعات 
پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که 
قبالً در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه 
رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود 
تس��هیالت، کمک بالعوض و وجوه اداره شده به 

سازمان هدفمند سازی یارانه ها ارسال کنند.
سازمان هدفمند س��ازی یارانه ها هم موظف 
اس��ت در هر سال و ظرف س��ی روز پس از ابالغ 

قانون بودجه کل کش��ور و براس��اس پیشنهادات 
دستگاه های اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات 
هر بخ��ش به تفکیک س��ود تس��هیالت، کمک 
بالعوض و وجوه اداره ش��ده را براس��اس ارزش 
تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، 
میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی 
انرژی، می��زان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه 
سنواتی، سهم کاال یا خدمت در سبد مصرفی،  نرخ 
حمایت مؤثر تعرف��ه ای، تخفیفات و ترجیحات 
مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را 
تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه 
کند. تدوین چارچوب گزارش گیری و دستورالعمل 
نحوه انتخاب، محاس��به و چگونگی اس��تفاده از 
شاخص های این حکم به عهده سازمان خواهد بود. 
براساس این مصوبه، سازمان هدفمند سازی یارانه ها 
موظف اس��ت در چارچوب مفاد اساسنامه خود، 
منابع الزم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در 
مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع 
 عمومی س��ازمان به ترتیب مقرر براساس قرارداد 
فی ما بین در اختیار بانک های عامل قرار دهد. ضمنًا 
مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه ها در 
هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک های عامل 
را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می کند. به 
گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، براس��اس 
این مصوبه، معرفی اش��خاص حقیقی یا حقوقی 
مش��مول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات 
هر بخش توس��ط دس��تگاه های اجرایی ذی ربط 
ص��ورت می پذیرد. همچنین تم��ام پرداخت های 
انجام ش��ده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه 
س��ود تسهالت و کمک های بالعوض به حساب 
هزینه قطعی منظور خواهد شد. به عالوه، دستگاه 
اجرایی موظف اس��ت شرایط اس��تفاده از وجوه 
اداره ش��ده ش��امل مبلغ نوع مصرف،  مدت اجرا،  
نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ 
 و سایر ش��رایط مؤثر در موضوع را مطابق قرارداد 
فی ما بین تعیی��ن و به بانک های عامل اعالم کند. 
مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده 
توس��ط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم 
بر نظ��ام بانکی خواهد بود. پرداخت یارانه س��ود 
تسهیالت و کمک های بالعوض در قبال اخذ وثیقه 
)معادل یارانه یا کمک( منوط به قراردادی است که 
بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک  
عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در 
صورت تحقق اهداف مندرج در ق��رارداد،  وثایق 
آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد 
تحقق نیابد با اعالم کتبی دستگاه اجرایی به بانک، 
متقاضی موظف به تأدیه تمام وجوه استفاده شده و 
سود و جریمه متعلقه است. بانک عامل و دستگاه 
اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه 
هزینه کرد منابع هستند تا وجوه در محل تعریف 
شده هزینه شود. در قرارداد منعقد شده بین بانک 

عامل و متقاضی الزم است عالوه بر شرایط بانک، 
تعهدات متق��اضی براساس ضوابط اعالمی توسط 
 دستگاه اج���رایی تصریح شود. همچنین سازمان 
هدفمند س��ازی یارانه ها باید مرج��ع و صاحبان 
امضای مجاز را برای معرفی اش��خاص حقیقی و 
حقوقی تعیین و ب��ه بانک های عامل معرفی کند. 
هرگونه تغییر در این خصوص از س��وی سازمان 
به صورت کتبی به بانک های عامل اعالم می شود. 
در صورت توزیع اس��تانی اعتبار وجوه اداره شده، 
ج��دول توزیع اعتبار اس��تانی از طرف س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها و دستگاه اجرایی تهیه و 
به بانک های عامل اعالم ش��ود. طبق این مصوبه، 
بانک های عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی 
سهم س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها حاصل از 
برگشت اقساط، مطابق قرارداد فی ما بین عمل کنند. 
 بانک های عامل همچنین موظفند متناسب با قرارداد 
ف��ی ما بین با دس��تگاه اجرایی اق��دام به پرداخت 
تس��هیالت کرده و م��وارد مغایر را اع��الم کنند. 
بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این 
آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیالت، کمک های 
 بالع��وض و وج��وه اداره ش��ده را طبق ق��رارداد 
فی ما بین به س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها ارائه 
کنند. به منظور تس��هیل در پیگیری امور و نظارت 
بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندس��ازی یارانه ها، 
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها موظف است با 
همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط،  نسبت  به 
بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای 
کلیه موارد بند )8( قانون اقدام کند و دس��تگاه های 
اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح، 
موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته 
را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین ش��ده وارد 
و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش های 
عملکرد در اختیار این سازمان قرار دهند. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی دولت، ع��دم انجام وظایف 
یادشده توسط اش��خاص، مشمول ضوابط تعیین 
ش��ده در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون است. به 
منظور شفاف سازی،  کنترل و نظارت بر کمک ها 
و تس��هیالت اعطایی، تهیه گزارش های مورد نیاز 
در حیطه وظایف و مسئولیت های محوله، سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها می تواند با بهره گیری از 
توانایی های دس��تگاه های اجرایی،  اقدامات الزم را 
اعمال کند و این امر نافی وظایف و مسئولیت های 
دس��تگاه اجرایی و بانک عامل نیست. در صورتی 
که اشخاص مشمول حمایت های ماده )8( قانون، 
در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف 
انرژی فرات��ر از تعهدات خود عمل کنند، با اعالم 
کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز 
است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام 
کند. نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، در 
چارچوب اساس��نامه بر عهده سازمان هدفمندی 

یارانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط است. 

دولت تصویب کرد؛
تصميمات ویژه براي حمایت از بخش توليد در اجراي هدفمند كردن یارانه ها

نی
زیی

س: ت
عک



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دو شنبه 7 تیر 1389 / 15 رجب 1431                 2Monday 28 June 2010  

رهبران هشت کشور صنعتی جهان وعده خود را برای پایان دادن به 
گفتگوهای تجارت جهانی تا پایان امسال، زیر پا گذاشتند. رهبران گروه 
هش��ت اعالم کردند به گفتگوهای س��ازمان تجارت جهانی که هدف از 
آن، تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه است ولی به علت مناقشه 
بر سر یارانه های کشاورزی و تجارت آزاد خدمات متوقف شده است، 

ادامه خواهند داد. 
رهبران گروه هشت در عین حال ضرب االجلی را که بسیاری عمل 
به آن را غیرممکن می دانس��تند، کنار گذاش��تند. در بیانیه گروه هش��ت 
آمده اس��ت اعضای گروه هشت تعهد خود را برای تکمیل موفقیت آمیز 
گفتگوهای تجارت جهانی دور دوحه، بر مبنای پیش��رفت های به دست 
آم��ده، مجدداً تکرار می کنند. در متن ای��ن بیانیه، ضرب االجل قبلی در 
خص��وص پایان دادن به گفتگوهای تج��ارت جهانی دور دوحه تا پایان 
سال 2010، حذف شده است. رهبران گروه هشت پارسال در الکوئیالی 
ایتالی��ا اعالم کردند زمان ب��رای احیای مذاکرات به منظور دس��تیابی به 
نتیجه ای بلندپروازانه و متوازن در س��ال 2010 بر مبنای پیش��رفتهای به 
دس��ت آمده مناسب اس��ت. در عوض، به نظر می رس��د رهبران گروه 
هش��ت در تورنتو، در را به روی توافقات منطقه ای و دوجانبه ای بیشتر 

باز گذاشتند. 
ب��ه گزارش فرانس��ه از تورنتو، حامیان گفتگوه��ای تجارت جهانی 
دور دوحه می گویند این مس��أله، دستیابی به توافقی جهانی را دشوارتر 
می کند. در همین راس��تا ش��رکت کنندگان در تظاهرات 10 هزارنفری 
علیه نشس��ت گروه 20 در ش��هر تورنتو در کانادا با پلیس درگیر شدند. 
اع��الم حمایت از آرمان های اجتماعی، ابراز مخالفت با نشس��ت گروه 
20 و هزینه ه��ای گزاف تخصیص یافته برای برگ��زاری آن، از اهداف 
ش��رکت کنندگان در تظاهرات بود. تجمع یاد شده ابتدا همراه با آرامش 
بود، اما به گفته پلیس، گروه های مختلفی از جوانان خشمگین با افسران 
ضدش��ورش درگیر ش��دند و سه دس��تگاه خودروی گش��ت را به آتش 

کشیدند. 

پلیس بنگالدش اعالم کرد همزمان با برپایی اولین اعتصاب سراسری 
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در دس��امبر سال 2008، یک نماینده 
پارلمان روز یکش��نبه زخمی و ش��ماری فعال بازداش��ت ش��دند. ولید 
حسین سخنگوی پلیس داکا با اشاره به اینکه اعتصاب بیشتر بخش های 
پایتخت را فلج کرده اس��ت گفت: دس��ت کم 12 ه��زار نیروی واکنش 
 سریع و پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت و درگیری در داکا مستقر 
شده اند. وی افزود: نماینده ای از حزب ملی گرای بنگالدش در درگیری 
میان هواداران و مخالفان اعتصاب در دانشگاه داکا زخمی و به بیمارستان 
منتقل ش��د. بنگال ویژن ش��بکه تلویزیونی خصوص��ی تصاویر نیروهای 
پلی��س را پخش کرد که با باتوم فع��االن مخالفان را عقب می راندند. به 
گفته ش��اهدان در این درگیری چند نفر زخمی شدند. حسین تأکید کرد: 
دس��ت کم 131 نفر در آس��تانه اعتصاب بازداشت ش��دند که بسیاری از 
آنها ش��نبه ش��ب اقدام به آتش زدن خودروها و وارد کردن خسارت به 

آنها کرده بودند. 
وی تصری��ح ک��رد به غیر از چن��د مورد درگی��ری جزیی، اعتصاب 
ب��ه طور کل��ی در آرامش برگزار ش��ده اس��ت. پلیس بن��گالدش اعالم 
ک��رد ای��ن اعتص��اب حمل و نقل را در سراس��ر کش��ور فل��ج و داد و 
س��تد و تجارت را متوقف کرده اس��ت. به گفته مقام��ات، اغلب ادارات 
خصوصی، مدارس و دانش��کده ها در داکا بسته هستند و کار و فعالیت 
در بندر چیتاگونگ یکی از ش��هرهای اصلی این کش��ور متوقف ش��ده 
اس��ت. حزب مل��ی گرای بن��گالدش در اعت��راض ب��ه کوتاهی حزب 
عوام��ی لیگ در ارائه خدمات اساس��ی چون ب��رق، آّب، گاز و همچنین 
 دس��تگیری و آزار و اذیت فعاالنش برگزاری این اعتصاب را خواس��تار

شد. 
چند ح��زب کوچک از جمله ح��زب جماعت اس��المی نیز از این 
اعتصاب حمایت کردند. حزب عوامی لیگ در ژانویه سال 2009 میالدی 
پس از پیروزی گس��ترده در انتخابات بیس��ت و نهم دسامبر سال 2008 
میالدی به قدرت رس��ید. حزب ملی گ��رای بنگالدش که پس از احیای 
دموکراسی در سال 1990 میالدی دو بار به قدرت رسید در این انتخابات 

به حزب مخالف کوچکی تبدیل شد.

قانون  دولت  ائتالف 
به رهبری نوری المالکی 
و ائتالف ملی به رهبری 
سید عمار حکیم درباره 
برنامه ه��ای آینده دولت 
به  تواف��ق رس��یدند.  به 
گزارش فارس، صفاء الدین 
الصاف��ی، عض��و ائتالف 
دولت قان��ون در گفتگو 
با روزنامه الحیات چاپ 
لندن گف��ت: کمیته تهیه 

برنامه دولت که س��ومین کمیته همپیمان ملی اس��ت، فعالیت خود را در 
خصوص برنامه دولت و توافق دو طرف در رابطه با این برنامه ها به پایان 
برد و در این زمینه تمامی جوانب مهم در زمینه سیاس��ی و دیگر زمینه ها 

مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: پرونده هایی که بررسی شد شامل اقتصاد، سیاست داخلی 
و خارج��ی، امنیت، زن، تأمین اجتماعی و خدم��ات بود. الصافی اظهار 
داش��ت: امنی��ت و اقتصاد از مهم ترین پرونده ها ب��ود و در مورد اهمیت 
ایجاد دس��تگاه های امنیت��ی توانمند برای مقابله ب��ا چالش های داخلی و 
حمایت از مرزهای کش��ور از طریق افزایش توان نیروهای مسلح و تکیه 
بر جنبه اطالعاتی و مهارت و تجربه برای تشکیل واحدهای متخصص، 
ب��ه توافق رس��یدیم. وی در ادامه گف��ت: در زمینه اقتص��ادی نیز برنامه 
دولت تالش دارد یک س��اختار اقتصادی برای تقویت صادرات و تنوع 
صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت با هدف حمایت از منابع 
نفتی ایجاد کند و روابط تجاری و اس��تراتژیک با همسایگان برقرار کند 
و از توافقنامه تجارت جهانی که عراق به آن پیوسته  است، استفاده کند. 
از س��وی دیگر ابراهی��م بحرالعلوم عضو ائتالف مل��ی عراق که رهبری 
تی��م این ائت��الف در کمیته تهی��ه برنامه دولت را بر عه��ده دارد، گفت: 
در مورد بند ویژه سیاس��ت داخلی که مربوط به پنج مس��أله مهم است، 
توافق ش��د از جمله پایبندی به قانون اساس��ی، حمایت از وحدت ملی، 
تقویت دموکراسی و تبادل مسالمت آمیز قدرت، پایبندی به جدول زمانی 
عقب نش��ینی نیروهای بیگانه از کشور و اعتماد به نظام فدرالی به عنوان 
یک حقیقت قانونی برای همه مناطق و اس��تان ها و وادار کردن دولت به 

حمایت از ادارات محلی.
وی همچنی��ن تصریح کرد: در این توافقنامه ب��ر ضرورت برقراری 

روابط مثبت با کشورهای همسایه و جهان عرب تأکید شد.

رئیس جمهور عدال��ت را موضوع اصلی قضا 
خواند و گفت: عدال��ت، موضوع اصلی حاکمیت 
و حکومت اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
احم��دی نژاد در همایش سراس��ری قوه قضائیه با 
گرامیداشت سالروز شهادت شهید بهشتی و یاران 
باوفای��ش و همچنین تبریک هفت��ه قوه قضائیه به 
همه تالشگران عرصه قضا افزود: اگر عدالت را از 
موضوع حکومت برداریم چیزی از حکومت باقی 
نمی ماند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه شکوفایی 
انس��ان از عدالت آغاز می شود، گفت: عدالت قله 
حرکت نیس��ت بلکه آغاز حرکت است. احمدی 
نژاد با اش��اره به مفهوم ع��دل و عدالت افزود: باید 
دید که اگر پدیده ها در جای خودشان قرار نگیرند 
چه اتفاقی می افتد؟ ب��رای نمونه اگر جای اجزای 
خودرویی باهم عوض ش��ود؛ خودرویی باقی نمی 
ماند و اجزای آن هم کارکرد خود را نخواهد داشت. 
وی گف��ت: اگر در جامعه هم ح��ق در جای خود 
ننش��یند اجزای جامعه که بخش های گوناگون و 
آحاد مردم هستند کارکرد خود را نخواهند داشت. 
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه باید در جمهوری 
اس��المی ایران عدالت را برپا کنیم، گفت: نخستین 

گام در اجرای عدالت، تنظیم قوانین عادالنه اس��ت. 
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در همایش سراسری 
قوه قضائیه افزود: اگر در جامعه احس��اس تبعیض 
باش��د، این نه تنها نقطه آغاز کینه ها، کدورت ها و 
بداخالقی هاست، بلکه س��دی برابر رشد و کمال 
انس��ان هاست. رئیس جمهور عدالت را مهم ترین 
مأموریت دانست و گفت: بخشی از عدالت، توزیع 
عادالنه امکانات و فرصت هاس��ت اما بخش مهمی 
از عدال��ت، تنظیم و نظارت و برخورد با بدس��امانی 
هاست. احمدی نژاد با تأکید بر تنظیم قوانین عادالنه 
در کش��ور افزود: اگر قانون درست تنظیم نشود و 
بر پایه عدالت نباش��د، بعدها مشکالت قابل رفع و 
رجوع نیست. رئیس جمهور گفت: اگر قانون فرصت ها 
را درست تنظیم نکند و پیچیدگی یا منفذها و گریزگاه هایی 
تعبیه کند که به قول مقام معظم رهبری قانون دانان 
ضد قانون با تسلط بر قانون بتوانند آنها را جا به جا 
کنند، این بر خالف عدالت اس��ت. احمدی نژاد با 
بی��ان اینکه ما نیازمند قوانین عادالنه، کامل و جامع 
هس��تیم، گفت: اگر در قانون تناقض باشد و راجع 
به پدیده ای براساس ده ها نگاه تنظیم شود، فرصت 
 را ب��ه زی��اده خواهان و ناقض��ان عدالت می دهد. 

رئیس جمهور گس��تردگی قانون را مس��أله چندان 
مطلوبی ندانس��ت و گفت: البت��ه هرچه ارتباطات 
گسترده تر می شود، پدیده های نوظهور ما را مجبور 
می کند قوانین جدید پیچیده تر و گس��ترده تری 
داش��ته باش��یم. احمدی نژاد تأکید ک��رد همه باید 
دست به دس��ت هم دهیم که قانون عادالنه تنظیم 
ش��ود. رئیس جمهور گفت: ممکن است نماینده، 
مجری، وزیر و یا مدیری تحت تأثیر خواسته های 
خود یا گروههای اجتماعی و یا تمایالت و فشارها 
قرار گیرد اما پذیرفته نیس��ت که قاضی تحت تأثیر 
فشارها قرار گیرد برای اینکه آنجا نقطه آخر است. 
احمدی نژاد در ادامه سخنانش در همایش سراسری 
قوه قضائیه افزود: کسی که از بخشدار شاکی است، 
به فرماندار، استاندار و بعد به رئیس جمهور مراجعه 
می کند اما بعد از همه اینها به کجا مراجعه می کند؟ 
به دستگاه قضائی. احمدی نژاد افزود: بعد از دستگاه 
قضای��ی جایی برای مردم وجود ندارد و دس��تگاه 
قضایی باید پناهگاه و نقطه اطمینان و امنیت خاطر 
مردم باشد و تضمین عملکرد صحیح دیگر قوا هم 
با قوه قضائیه اس��ت. رئیس جمهور گفت: گرچه 
کار در حوزه اجرا خیلی زیاد و پیچیده اس��ت، اما 
خوش��بختانه نظارت ها بر مجموعه اجرایی متعدد 
است؛ دیوان محاس��بات، کمیسیون اصل نود، تک 
تک نمایندگان، بازرس��ی کل کشور، دیوان عدالت 
اداری و قضات سراسر کش��ور. احمدی نژاد ادامه 
داد: اما دستگاه قضایی آن قدر اهمیت داشته است 
ک��ه نظارتش ه��م به عهده خ��ود و درون خودش 
است. رئیس جمهور گفت: گرچه همه قوا و همه 
مردم در برابر اجرای عدالت مس��ئولیم، اما تردیدی 
نیس��ت نقطه آرامش کشور، دستگاه قضایی است. 
احمدی نژاد افزود: خوش��بختانه امروز در دستگاه 
قضایی ما، جمع کثیر قضات شجاع، مؤمن و انقالبی 
حضور دارند و با عشق به عدالت و آرمان های الهی 
زحمت می کشند اما قطعاً باید سازوکارها را طوری 
طراحی کنیم که این زحمت ها به درجات باالتری 

از اعمال و حاکمیت عدالت بینجامد.

رئیس مجلس شورای اسالمی مهمترین دغدغه 
شهید مظلوم دکتر بهشتی را تبیین حکومت اسالمی 
و مهی��ا کردن ش��رایط آن خواند. عل��ی الریجانی 
در همایش سراس��ری قوه قضائیه افزود: اینکه در 
سالگرد شهادت دکتر بهشتی، هفته قوه قضائیه شکل 
می گیرد، باید آن را طلیعه ارزیابی های سنجیده از 
این قوه قرار داد. وی در ادامه به شخصیت برجسته 
شهید بهشتی و نقش او در مشروعیت سازی نظام 
جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت: دوران حیات 
ش��هید بهشتی چه در بخش علمی و چه در بخش 
سیاس��ی همه در ایجاد مشروعیت برای حکومت 
اس��المی بود. وی افزود: اقدامات سیاس��ی شهید 
بهش��تی نظیر حمای��ت از فدائیان اس��الم و ایجاد 
شورای انقالب اسالمی که با کمک شهید مطهری و 
دیگران به امام پیشنهاد شد مقدمات ایجاد حکومت 
اس��المی را از نظ��ر اجرایی مهی��ا می کرد. رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی نقش شهید بهشتی را در 
تدوین قانون اساسی و در پایه گذاری قوه قضائیه 
پس از انقالب نقش��ی درج��ه اول خواند و گفت: 
هیچگاه در تاریخ گذشته ایران شاهد استقالل قوه 
قضائیه به این نحو که امروز در نظام اسالمی تبیین 
شده است، نبوده ایم. الریجانی نقش شهید بهشتی 
را از نظر ایجابی در ایجاد مش��روعیت سیاس��ی و 

دینی برای نظام اس��المی ممتاز خواند و افزود: از 
نظر س��لبی هم هرجا که میدان انحرافی بود شهید 
بهش��تی در مبارزه با این انحرافات حاضر می شد. 
وی گفت: پیش از انقالب وقتی مجاهدین خلق در 
زندان تغییر رویه و عقیده دادند ش��هیدان مطهری 
و بهش��تی جزء اولین ها بودند که به این انحراف 
حساسیت نش��ان دادند و در مباحث شان موضوع 
را ب��از کردن��د. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: س��ابقه حضور مجتهدین در قوه قضائیه به 
دوره صفویه باز می گردد. علی الریجانی در ادامه 
سخنانش در همایش سراسری قوه قضائیه به سابقه 
تش��کیل عدالتخانه در ایران اشاره کرد و گفت: در 

دوره صفویه تالش زیادی شد که مجتهدین در قوه 
قضائیه وارد شوند و حکم بدهند و نسبتاً هم موفق 
بودن��د ام��ا در دوره قاجاریه که بین علمای دین و 
حاکمان دیکتاتور اختالف پیش آمد حضور عالمان 
کمرنگ شد. وی افزود: درآن زمان برخی تالش ها 
ش��دتا نظام قضای��ی جدیدی پایه ریزی ش��ود اما 
حقیقت این بود که عدالت در چنگال دیکتاتوری 
زمان محبوس بود و هیچ استقاللی نداشت، هرچند 
بعض��ی قضات با وج��دان بودند اما ت��ا جایی که 
حکومت به آنها فش��ار نم��ی آورد؛ با این حال در 
کل، عدلیه تحت فشار حکومت بود. رئیس مجلس 
شورای اس��المی ادامه داد: عدلیه در آن زمان اسم 
بی مسمایی بود و تجربه استقالل واقعی فقط بعد از 
انقالب اسالمی به دست آمد این تجربه مهم است 
و البته بدون چالش هم نیست؛ هم چالش بیرونی و 
هم چالش درونی دارد. الریجانی با تأکید بر اینکه 
چال��ش بیرونی را مهمتر از چالش درونی می دانم 
گفت: هنوز مزه استقالل قوه قضائیه چشیده نشده 
اس��ت چرا که اگر اینطور بود وقتی مسئولی را به 
دادگاه می خواس��تند با افتخار حاضر می ش��د نه 
اینکه به هزار تش��بث از حضور در دادگاه س��ر باز 
زند. وی افزود: اگر قوه قضائیه مستقل می خواهیم 

باید این فرهنگ را مسلط کنیم. 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سنگینی کار قضات 
دستگاه قضایی کشور گفت: تقویت نیروی انسانی در 
دستگاه قضایی جزو اساسی ترین وظایف ماست. به 
گزارش واحد مرکزی خب��ر، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی افزود: بحث تأمین نیروی انسانی کارآمد 
در دس��تگاه قضایی ج��زء مبادی کار ما در س��ال 
گذش��ته بود. وی گفت: کارمندان و قضات دلسوز 
ما در سراسر کش��ور کار سنگینی را به عهده دارند 
و در کنار این واقعیت، واقعیت دیگری را مش��اهده 
می کنیم که هم��ان کثرت پرونده ها در ش��عبات 
دادگاه ها و دادسراهاست. رئیس قوه قضائیه افزود: 
این موضوع بارسنگینی را بر دوش همکاران ما نهاده 
و کار قضا با وجود سنگینی، موجب فرسودگی این 
نیروهای ش��ریف و پرتالش شده است. وی گفت: 
ب��رای این که بتوانی��م اتق��ان آرا را در قوه قضائیه 
داشته باشیم باید بار رسیدگی به پرونده ها در حد 
معمول و متعارف باشد و اینکه یک قاضی مجبور 
باش��د در یک روز حدود 8 پرونده و یا بیش��تر را 
بررسی کند با هیچ استاندارد معقولی مطابقت نمی 
کند. الریجانی گفت: وضع رس��یدگی به پرونده ها 
برای قضات مشکل شده و اطاله دادرسی از ثمرهای 
این وضع اس��ت. وی در ادام��ه به برنامه های یک 
ساله گذشته دس��تگاه قضایی برای تقویت نیروی 
انس��انی در قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: تأسیس 
پژوهش��گاه آموزش و پژوهش قضا در قم و تالش 
برای جذب قضات جوان، نمونه ای از برنامه های 
ما برای تقویت نیروی انسانی در دستگاه قضاست. 
رئیس قوه قضائیه ب��ر ضرورت تحول در نگاه درون 
سازمانی دس��تگاه قضایی تأکید کرد. آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در ادامه س��خنان خ��ود در همایش 
سراسری قوه قضائیه گفت: این تحول باید در نگاه 
مدیران و مس��ئوالن دستگاه قضایی و همچنین در 
 نگاه قضات و کارمندان شریف این دستگاه رخ دهد. 

وی تحول در نگاه مدیران را در این جهت دانست 
که باید تحولی در نگاه داشته باشیم تا استعدادها در 
این دستگاه مجال بروز یابند. رئیس قوه قضائیه ادامه 
داد: ساز و کار روشنی برای جایگزینی استعدادهای 
جدید و توانا در این دس��تگاه نداریم، این در حالی 
اس��ت که باید به نحوی این دس��تگاه را اداره کنیم 
ک��ه نیروهای توانمند به نحو طبیعی رش��د کنند و 
برای دستگاه قضایی کادرسازی کنیم. وی تصریح 
کرد: نباید این گونه باش��د که وقتی به مدیر خوب 
در قس��متی نیاز داریم، ب��ا ذره بین دنبال او بگردیم. 
آی��ت اهلل آملی الریجانی منظر دیگر تحول را برای 
افراد شاغل در بدنه دستگاه قضایی و نه فقط مدیران 
خواند و ادامه داد: جهان ما با سرعت در حال حرکت 
است و وضعیت های خاصی وجود دارد که پیش تر 
نبوده و احکام و آثار حقوقی خود را دارد. آیت اهلل 
آملی الریجانی بر ضرورت به کارگیری ابزار نوین 
در دستگاه قضا در ابعاد نظارتی و همچنین تسریع 
در رسیدگی قضایی تأکید کرد و ادامه داد: چاره ای 
جز استفاده از ابزار نوین نداریم. وی افزود: قضات 
و کارمندان باید همسو با تحولی که در دنیا صورت 
می گی��رد، خود را روزآمد کنند و باید به این س��و 
رفت که ابزار جدید به بخش��ی از کار تبدیل شود. 
رئیس ق��وه قضائیه گفت: امروز اس��تفاده از رایانه 
 مانند اس��تفاده از قلم و کاغذ در ایام قدیم اس��ت. 
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی تأکید ک��رد: تحولی در 
دستگاه قضایی در آینده در شرف انجام شدن است، 
اما این تحول ب��دون تحول در نگاه قضات ممکن 
نیس��ت. رئیس قوه قضائیه گفت: خودآگاهی برای 
تعالی و کمال الزم اس��ت و هر انسانی که بخواهد 
به تعالی و کمال برسد باید به نوعی به خودآگاهی 
نیز برسد. آملی الریجانی با بیان اینکه ما برای رشد 
حتماً باید به خودمان نگاه مجدد داشته باشیم، گفت: 
باید در دس��تگاه قضایی مانند ناظ��ری که از بیرون 

کل ای��ن دس��تگاه را نگاه می کند، به این دس��تگاه 
 بنگریم و ببینیم این دس��تگاه چگونه کار می کند؟ 
آملی الریجانی گفت: همه ما مسئولیت هایی داریم و 
ممکن است در کارمان خیلی دقیق باشیم اما نگاهی 
مجدد می خواهد که ببینیم کل این دستگاه چگونه 
کار می کند. رئیس قوه قضائیه گفت: در دو س��ال 
گذشته کار خوبی به امر مقام معظم رهبری صورت 
گرفت و آن هیأت ارتقاء بود. آملی الریجانی گفت: 
گ��روه هیأت ارتقاء با به کار گرفتن نیروهای متعدد 
در بخش های صف و س��تاد قوه قضائیه توانستند 
گزارش بسیار خوبی درباره کارکرد این دستگاه در 
هم��ه اجزاء و نواحی تهیه کنن��د. وی با بیان اینکه 
حرکت دس��تگاه قضایی مانند رودی جاری است، 
افزود: هنگامی که شما مقطعی از این رود را ارزیابی 
می کنید، کار بس��یار الزمی اس��ت اما تا زمانی که 
این بررس��ی را انجام می دهید مانند بررسی هیأت 
ارتقاء، حدود یکی دو سال به طول می انجامد و این 
 رود مس��یر طوالنی دیگری را پیموده است. رئیس 
قوه قضائیه گفت: کار بس��یار خوبی که به صورت 
نمون��ه در هیأت ارتقاء صورت گرفت، بازنگری و 
بازدید نفس عملیات جاری در دس��تگاه قضائی و 
ارزیابی این دستگاه بود. آملی الریجانی افزود: این 
موضوع باید در این دستگاه نهادینه شود و اینگونه 
نباشد که در مقطعی، این دستگاه را ارزیابی کردیم، 
مشکالتش را فهمیدیم، برنامه هایی را که برای ارتقاء 
آن الزم است یافتیم و کار تمام شد. وی گفت: یکی 
از دغدغه های آینده من این است که بتوانم ارزیابی 
را به صورت مستمر و نهادینه در این دستگاه داشته 
باشم. رئیس قوه قضائیه افزود: این کار تقریباً جدید 
و از واجبات دس��تگاه قضایی اس��ت که دائم رصد 
کنیم این دستگاه چگونه کار می کند. آملی الریجانی 
گفت: امیدوارم در آینده، نهادینه شدن ارزیابی و نگاه 

خودآگاهانه در این دستگاه به وجود آید. 

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

یک نش��ریه امریکایی در گزارش��ی 
با اش��اره ب��ه ادامه جنگ طلب��ی امریکا 
در افغانس��تان نوش��ت: فرمانده جدید 
نیروهای ائت��الف در افغانس��تان همان 
رویکرد فرمانده پیش��ین امریکا را دنبال 
خواه��د کرد و به دنبال خ��روج از این 
کشور جنگ زده نیس��ت. فارین پالسی 
در گزارشی با اش��اره به برکناری ژنرال 
اس��تنلی مک کریستال فرمانده نیروهای 
ائتالف در افغانس��تان و انتصاب ژنرال 
نیروه��ای  فرمان��ده  پت��راوس  دیوی��د 
مرک��زی امری��کا در خاورمیانه به جای 
وی نوش��ت: برخ��الف نظر بس��یاری 
از مفس��ران برکناری مک کریس��تال و 
جایگزینی پتراوس بس��یار حائز اهمیت 
نیست، در واقع این موضوع زمانی مهم 
جل��وه می کند که ب��اراک اوباما رئیس 
جمهوری امری��کا از این تغییر به عنوان 
فرصتی ب��رای حرکت به س��وی عقب 
نش��ینی نظامیان از افغانس��تان اس��تفاده 
کند. عل��ی رغم افزایش نی��رو درعراق 
که ش��امل تغییر بنیادین در استراتژی و 
تاکتیک های دولت امریکا است، اما در 
مورد افغانس��تان دلیلی وجود ندارد که 
پتراوس اساسًا رویکردی متفاوت با مک 
کریس��تال را دنبال کن��د، چنانچه اوباما 

اعالم کرده اس��ت که سیاست خارجی 
امریکا در این کش��ور پ��س از برکناری 
مک کریستال تغییر نخواهد کرد. فارین 
پالسی در ادامه با اشاره به حمالت طالبان 
در افغانستان و وجود مشکالت اساسی 
در این کش��ور می نویس��د ک��ه وجود 
مشکالت در افغانستان به علت توانایی 
و کیفیت عملکرد ژنرال های امریکایی 
نیس��ت. در واق��ع پی��روزی در جن��گ 
افغانس��تان القاع��ده را ضعیف نخواهد 
کرد و شکس��ت در جنگ آنها را بسیار 
ق��وی نمی کن��د و جایگزین کردن یک 
فرمانده جدید در نتیجه این محاس��بات 
تغییری ایجاد نم��ی کند. پتراوس همان 
استراتژی افزایش نیرو در عراق در سال 
2007 را در افغانس��تان دنب��ال می کند؛ 
اس��تراتژی ای که نتوانس��ت در نهایت 
به مصالحه سیاس��ی در کشور بینجامد. 
پتراوس همچنین صراحتًا حمایت خود 
را از راهب��رد جدی��د اوبام��ا در جنگ 
افغانستان یعنی افزایش 30 هزار نیروی 
جدید در این کش��ور اعالم کرده است. 
مک کریستال و شماری از مشاوران وی 
انتقادهای تندی را علیه مقامهای مسئول 
جنگ افغانس��تان در دولت اوباما مطرح 

کرده بودند. 

مدیرکل شهرس��ازی و طرح های ش��هری معاونت شهرس��ازی و معماری از قرار 
گرفتن طرح ساماندهی بازار تهران در مراحل پایانی تصویب خبر داد. به گزارش موج 
به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری،  مجید پاکساز، ضمن بیان این 
مطلب گفت: تهیه طرح موضعی بازار تهران از حدود سال 83 آغاز و تاکنون پیگیری 
ش��ده است و درحال حاضر در این زمینه گام های بلندی برداشته شده تا بازار تهران 
صاحب یک س��ند مصوب ش��ود و همچنین تالش ش��ده تا همه ارگان های مربوطه 
و بهره برداران آن که ش��امل ش��هروندان و بازاریان می شود بر آن اتفاق نظر داشته 
باشند. وی افزود: به دلیل تهیه طرح جامع، مدتی طول کشید تا این طرح با طرح جامع 
هماهنگ ش��ود و چون بازار تهران یک بافت فرسوده تاریخی و ثبت شده در سازمان 
میراث فرهنگی است باید با کارشناسان مربوطه در این زمینه هماهنگی های الزم انجام 
می شد که این کار در جلسات مختلف صورت گرفت و سرانجام جمع بندی آن انجام 
گرفت. پاکس��از خاطرنشان کرد: این طرح باید در کمیسیون ماده 5 تصویب شود، اما 
قبل آن س��ند تهیه شده در شورای ش��هر مطرح شد که نمایندگان مردم در شورا مانند 
همیش��ه همراهی خوبی داش��تند و مواردی را مطرح کردند ک��ه در حال اعمال نقطه 

نظرات اعضا در طرح هستیم.
مدیرکل شهرس��ازی و طرح های شهری ش��هرداری تهران افزود: بعد از تأیید این 
طرح در ش��ورا، سند مصوب در کمیس��یون ماده 5 مطرح خواهد شد و پس از آن که 
اتفاق نظر در این مورد انجام ش��د، مصوبه آن برای اجرا ابالغ خواهد ش��د. پاکس��از 
ب��ا تأکید بر اینکه طرح س��اماندهی بازار تهران، موضوع مهمی برای پایتخت اس��ت، 
خاطرنشان کرد: در بررسی این طرح باید همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، بافت 

فرسوده، شهری کالبدی، میراث فرهنگی و موارد قانونی آن در نظر گرفته می شد.
به گفته این مقام مس��ئول در معاونت شهرس��ازی و معماری با توجه به مشکالتی 
که در زمینه بازار تهران مطرح می شد، شهرداری تهران تصمیم گرفت تا در این راستا 

قدم بردارد و خوشبختانه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر س��ند خوب و قابل قبولی برای بازار تهران تهیه 
ش��ده اس��ت که همه کارشناسان شهرداری و همچنین س��ازمان میراث فرهنگی بر آن 

اتفاق نظر دارند که هم اینک در مراحل پایانی تصویب قرار دارد.

 58 امامزاده استان تهران؛ میزبان طرح 
نشاط معنوي

58 امامزاده استان تهران برای طرح نشاط معنوی ویژه اوقات فراغت تابستانی در نظر 
گرفته ش��ده است. مدیرکل اوقاف اس��تان تهران در نشست خبری تشریح برنامه های 
اوقاف با اعالم این خبر گفت: در این طرح بیش از 200 روحانی و 40 مبلغ مش��غول 
فعالیت هستند و کار خود را از پنجم تیر آغازکرده اند. حجت االسالم حسین احمدیان 
با اش��اره به اینکه این طرح تا 15 ش��هریور ادامه دارد اف��زود: طرح قرآنی 1444 از 
برنامه هایی اس��ت که اوق��اف یکی از مجریان آن در امامزاده هاس��ت و همزمان با 
ایام برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم نیز از قاریان داخلی و بین المللی برای 
تالوت قرآن در امامزاده ها دعوت می کند. وی اضافه کرد: برگزاری مسابقات تواشیح 
خواهران، جش��نواره بین المللی آخرین منجی و برپایی جلس��ات تفسیر قرآن کریم از 
دیگر برنامه های اوقاف اس��تان تهران در ایام تابس��تان اس��ت. مدیرکل اوقاف استان 
ته��ران همچنین از برپایی همایش خادمان بقاع متبرکه اس��تان تهران خبر داد و گفت: 
این همایش س��وم مرداد در امامزاده سید جعفر و حمیده خاتون برگزار خواهد شد و 
در آن از 500 نفر از خادمان امامزادگان استان تهران که به صورت رسمی و افتخاری 

مشغول خدمتند تجلیل می شود.

نخستین مرکز دیسپاچینگ فش��ار ضعیف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
در مراسمی با حضور سید محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 

بزرگ در منطقه برق تهرانپارس به بهره برداری رسید.
 به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر این طرح از اقدام های تأثیرگذار ش��رکت 
توزی��ع برق تهران در زمینه ه��ای مختلف از جمله مدیریت خاموش��ی ها، مدیریت 
طرح ه��ا و همچنین مدیریت صحی��ح منابع مالی در جهت افزایش پایداری و قابلیت 
اطمینان شبکه های فشار ضعیف است. پیشنهاد ایجاد دیسپاچینگ های فشار ضعیف 
به جای اداره های حوادث فعلی مناطق، س��ال گذشته در معاونت اجرایی شمال شرق 
ش��رکت توزی��ع نیروی برق تهران بزرگ مطرح و پس از بررس��ی های کارشناس��ی؛ 
برنام��ه ریزی و اقدام های الزم برای اجرای این طرح صورت گرفت. کنترل و پایش 
متغیرهای مختلف شبکه، مانورهای الزم در شبکه برای تعمیر و سرویس های دوره ای 
تجهیزات مختلف شبکه و اجرای طرح ها، مدیریت خاموشی های بی برنامه از طریق 
مانورهای بهینه در شبکه مانند حذف یا کاهش محدوده های خاموشی با حداقل کلید 
زنی در شبکه از جمله وظایف تدوین شده دیسپاچینگ های فشار ضعیف است. دیگر 
وظایف دیس��پاچینگ های فشار ضعیف شامل بهره برداری بهینه از ظرفیت تأسیسات 
و تجهیزات موجود، پیگیری رفع س��ریع معایب ش��بکه به منظور حفظ پایداری شبکه 
و ارائه پیش��نهادهای الزم برای افزایش پایداری و قابلیت های اطمینان و مانور شبکه 

و پیگیری اجرای آنهاست.

ادامه سیاست ناکام امریکا در افغانستان
پتراوس؛ بله قربان گوی اوباما 

تظاهرات معترضان علیه نشست 
گروه 20 در كانادا به خشونت انجامید

اعتصاب سراسري بنگالدش 
را فلج كرد

توافق ائتالف شیعیان عراق 
درباره برنامه هاي دولت آینده

 الریجاني: 
دغدغه شهيد بهشتي تبيين حکومت اسالمي بود

رئیس قوه قضائیه:
 تقویت نيروي انساني در دستگاه قضا؛ اساسي ترین وظيفه این قوه

رئیس جمهور: 

عدالت، مــوضوع اصلي قضــاست

جهان نما

افتتاح نخستین مركز دیسپاچینگ 
فشار ضعیف در تهران 

طرح ساماندهی بازار تهران 
در مراحل پایانی تصویب
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سرخط

حوادث

• این قانون اساسی را به عنوان مبنای هرگونه حرکت و وحدت بشناسید و مورد احترام و عمل قراردهید، 
مردم ایران کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی خود را تحمل نکنند، در جامعه ای که به قانون اساسی مصوب آن 
ملت بی اعتنایی شود، این خطر وجود دارد که مجدداً استبدادها و دیکتاتوریها در شکلهای جدید و یا ظاهرهای 

زیبای فریبنده در افق ایران آزاد شده رخ بنماید و آزادی، استقالل و مردمی بودن این نظام را به خطر افکند.
• می گویند: روحانیت برود کنار، روحانیت از سیاس��ت جداست! درحالی که هرگز چنین نیست ما یک 

اسالم و یک امت اسالمی داریم که منسجم و همه اش باهم یکی است. آهنگ واقعی توحید همین است.
• امروز زن می تواند پوش��یده، با عفت، پاکدامن، عزیز، سرافراز، سربلند، سرشار از عشق و شور ایمان به 
خدا، ایمان به مکتب، ایمان به مسئولیت در خانواده و درمحل کار در مبارزات اجتماعی، شرکت فعال داشته 

باشد.
• کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امت هستند باید نخست وضع خود و خانواده خود را از 
نظر سطح زندگی روشن کنند. اگر آماده آن هستند که در سطح کم درآمدترین مردمی که در قلمرو زمامداری 

آنهایند، زندگی کنند دراین راه گام بردارند وگرنه، نه.
• با کمال صراحت و صداقت به ش��ما خواهران و برادران اعالم می دارم که آینده انقالب اس��المی ایران، 
آینده ای است بسیار روشن، من شخصاً افق را بسیار روشن می یابم و درمقابل شایعه سازانی که مرتب اعالم 
خطر می کنند و می نویسند خطر نزدیک است و تیتر درشت آن را در روزنامه ها چاپ می کنند، به شما اعالم 
می کنیم خطر اصاًل نزدیک نیست ! این کسانی را که به عنوان خطر به رخ شما می کشانند نیز اینها برای انقالب 

شما خطر نیستند.
• برادرها و خواهرها بدانید شما ملت انقالبی ایران امروز یک شانس دارید. نشان دادن یک الگو و نمونه 

جدید که دنیا دنبال آن می گردد، باور کنید که خود غربیها از نظام حاکم برغرب خسته شده اند.
• در جمهوری اس��المی، حکومت و قدرت برای خدمت اس��ت و تنها حکومت و قدرتی که در جهت 

خدمت خالصانه به مردم باشد مشروعیت دارد.

مردی در حضور قاضی دادگاه با ادعای این که همسرش بسیار ولخرج است خواستار جدایی از او 
شد. به گزارش فارس، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محالتی دادخواستی را به قاضی یکی 
از ش��عب ارائه کرد. این مرد 30 س��اله در حضور قاضی شعبه 236 این مجتمع مدعی شد که همسرش 

بسیار ولخرج است و او دیگر با این وضع نمی تواند کنار بیاید. 
وی ادامه داد: می خواهم از همس��رم جدا ش��وم مهریه همسرم 300 س��که است و من آن را کامل 
پرداخت می کنم به ش��رط آن که دادگاه با طالق و جدایی از همس��رم موافقت کند. وی گفت: همسرم 
دائم در حال خرید و مهمانی دادن اس��ت و او بس��یار پول خرج می کند. زن 29 ساله در دادگاه حضور 
داش��ت و تصری��ح کرد: من هم راضی هس��تم ک��ه در ازای گرفتن مهریه و نفقه ب��ه صورت نقد از او 
جدا ش��وم. مرد بی��ان کرد: من می توانم تمام مهری��ه و نفقه ای که طی این 3 س��اله باید می دادم بدهم 
فقط همس��رم که بسیار ولخرج اس��ت از زندگی ام برود. قاضی رس��یدگی کننده به این پرونده، مرد را 
محکوم به پرداخت مهریه 300 س��که ای زن کرد. الزم به ذکر اس��ت نفقه این 3 س��ال نیز حدود یک 
 میلیون تومان محاس��به ش��د که باید از س��وی مرد پرداخت ش��ود، همچنین حکم طالق توافقی صادر

 شد.

آش��نایی با قوانین و مقررات و اعتماد به نفس از نکاتی اس��ت که می تواند به ناکام گذاشتن مأموران 
قالبی منجر ش��ود. به گزارش فارس، مأمورنماها یا مأموران تقلبی طی س��ال های اخیر مشکالتی را برای 
ش��هروندان به وجود آورده و تحت عناوین مختلف جرائم و تخلفاتی را مرتکب می شوند. برای آشنایی 
شهروندان و تنویر افکار عمومی و پیشگیری از جرائمی که تحت پوشش مأموران تقلبی صورت می گیرد، 
توصیه های پلیس در این زمینه می تواند گره گشای برخی مشکالت باشد. به طور معمول در اخبار حوادث 
رس��انه ها با مواردی روبه رو می شویم که از دستگیری مجرمان تحت پوشش مأموران نظامی، انتظامی و 
دستگاه های دولتی حکایت دارد؛ این تبهکاران عمدتاً با سوء استفاده از شرایط ویژه قربانیان مرتکب انواع 
جرایم از جمله سرقت، اخاذی، کالهبرداری، اعمال منافی عفت و حتی در مواردی قتل به ویژه علیه اتباع 
خارجی می ش��وند. تبعات و پیامدهای جرایمی که این افراد مرتکب می ش��وند، از منظر اجتماعی دارای 
اهمیت زیادی است؛ چرا که این قبیل جرایم باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت عمومی 
را تهدید می کنند. به همین دلیل قانون گذار مجازات مضاعفی را برای مرتکبین پیش بینی کرده است. در 
کنار توجه قانون برای برخورد با این مجرمان، اقدامات پیشگیرانه نیز می تواند تأثیرگذار باشد، به عبارت 
دیگر می بایست با آگاه سازی، آموزش و توانمندسازی قربانیان بالقوه، فرصت ارتکاب جرم را از تبهکاران 
س��لب کرد و آنان را در رس��یدن به اهدافشان ناکام گذاش��ت. در اولین گام الزم است نگاهی اجمالی به 

رایج ترین شگردهای این مجرمان داشته باشیم.
شگردهای مورد استفاده مأموران قالبی:

- مأموران قالبی با آگاهی از نقاط ضعف و تخلفات افراد، وجهی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
طل��ب می کنند تا به اصطالح از اقدام قانون��ی علیه آنان صرف نظر کنند. زنان و دختران بدحجاب، اتباع 
خارجی غیر مجاز، دختران و پس��رانی که بدون موازین شرعی در معابر یا اماکن خلوت ظاهر می شوند، 
کس��به بدون جواز کس��ب و راننده فاقد گواهینامه و... از اصلی ترین طعمه های این تبهکاران محس��وب 

می شوند.
- برخی از مجرمان تحت پوش��ش مأموران، با استفاده از مدارک شناسایی جعلی، با عناوین مختلف 
مانن��د مأمور مبارزه با مواد مخدر، مأمور مبارزه با مفاس��د )برای جم��ع آوری ماهواره( و... به منازل افراد 
مراجعه و اقدام به اخاذی می کنند.- این افراد بعضاً با کس��ب اطالعات مورد نیاز خود در حین صحبت، 
زمینه را برای ارتکاب جرایمی نظیر س��رقت فراهم می  کنند.- بازرسی بدنی از افراد یا بازرسی خودروی 
آنان به بهانه حمل مواد مخدر، سالح و یا کاالی قاچاق، یکی دیگر از شگردهای این مجرمان محسوب 

می شود.
چگونه می توانیم مأموران قالبی را تشخیص دهیم؟ 

- مأموران قالبی در جریان بازرسی، جلب و دستگیری، به انحاء مختلف از ارائه کارت شناسایی یا 
حکم قضایی طفره می روند.

- مجرمان تحت پوشش مأموران معموالً با به نمایش گذاشتن مبالغه آمیز اسلحه، بی سیم و یا دستبند 
همراه خود سعی در ترساندن افراد می کنند.

- مجرمان مأمورنما تالش می کنند تا در سریع ترین زمان ممکن اقدامات خود را انجام داده و از محل 
دور شوند؛  به همین خاطر معموالً دچار عجله و دستپاچگی می شوند.

- مأم��وران قالب��ی معموالً طعمه های خود را تهدید می کنند که در ص��ورت عدم تمکین، آنان را به 
مراکز نظامی و انتظامی خواهند برد و تأکید می کنند که در آن مراکز مجازات و تبعات بسیار سنگین تری 
 در انتظارش��ان خواهد بود؛ ولی جالب این که در صورت پیش قدم ش��دن اف��راد برای مراجعه به مراکز

یاد شده سریعاً عقب نشینی می کنند.
- مأم��وران قالبی معموالً در نقاطی پرت و مکان هایی که کمتر محل تردد گش��ت نظامی و انتظامی 

است، مرتکب اعمال مجرمانه می شوند.
- مأمورنماها برای این که قدرت عکس  العمل را از طرف مقابل س��لب کنند، می کوشند با ایجاد جو 

روانی و خشونت، قدرت تصمیم گیری طرف مقابل را دشوار کنند.
- مأموران قالبی از ارائه کارت شناسایی خودداری کرده یا کارت نامعلومی را فقط در یک آن جلوی 

چشم قربانیان خود می گیرند و هرگز فرصت مالحظه دقیق را نمی دهند.
چگونه فرصت را از تبهکاران سلب کنیم؟

واقعاً در برابر مأمورنماها چگونه باید عمل کنیم که قربانی تبهکاری آنها نشده یا حداقل با شناسایی 
دقی��ق آنها اطالعات الزم را در اختیار مأموران پلیس ق��رار دهیم؟ چند نکته مهم و کلیدی در این رابطه 

وجود دارد که به بیان آن می پردازیم:
 - همواره توجه داش��ته باش��یم که مأموران مس��ئول تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی 

)اخذ مبلغ جریمه و...( به صورت مستقل نیستند.
- قبل از ارائه هرگونه پاس��خ یا توضیح، با حفظ آرامش و خونس��ردی خود، از مأمورانی که به شما 
مراجعه می کنند کارت شناس��ایی بخواهید و به دقت مندرج��ات کارت را مالحظه کرده و ضمن تطبیق 

عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن توجه کنید.
- ب��ا توجه به این که مأموران برای ورود به منزل افراد، باید عالوه بر کارت شناس��ایی معتبر، حکم 
قضایی ورود به منزل )با درج مش��خصات کامل( ارائه کنند، بنابراین به افرادی که بدون حکم و صرفاً با 
نش��ان دادن کارت شناس��ایی، قصد ورود به منزل شما را دارند، اعتماد نکرده و مراتب را سریعاً به پلیس 

اطالع دهید.
- آش��نایی با قوانین و مقررات و اعتماد به نفس از نکات بس��یار دیگری اس��ت که می تواند به ناکام 

گذاشتن مأموران قالبی منجر شود.
- در ص��ورت پیش��نهاد مأموران قالبی برای مراجعه به کالنتری، خودتان پش��ت فرمان بنش��ینید و 
هرگ��ز خ��ودروی خود را در اختیار آنان قرار ندهید. همچنین س��عی کنید ش��ماره پالک خودروی آنان 
 را ب��ه ف��رد دیگری اعالم کنید تا در صورت ب��روز هرگونه اتفاق، امکان ردیابی این افراد وجود داش��ته 

باشد.

زن ولخرج كار را به طالق كشاند

توصیه هاي پلیس براي مقابله با مأموران قالبي

گزیده ای از سخنان شهید آیت اهلل دكتر بهشتی
آیت اهلل س��یدمحمد حسینی بهشتی، در دوم آبان 
1307 در اصفهان متولد ش��د. پدرش س��یدفضل اهلل 
بهش��تی از روحانیون اصفهان ب��ود و جد مادری اش 
حاج می��رزا محمدص��ادق مدرس خاتون آب��ادی از 
شاگردان آخوند خراس��انی و سیدمحمدکاظم یزدی 
بود که از علمای برجس��ته اصفهان به شمار می رفت. 
دوره تحصیل ابتدایی و دو س��ال اول دبیرستان را در 
م��دارس دولت��ی اصفهان طی کرد و در س��ال 1321 
ه.ش که جامعه ایران پس از س��قوط رضاش��اه دوره 
پرتالط��م و پرحادثه ای را آغاز کرده بود در مدرس��ه 
صدر اصفهان به تحصی��ل علوم دینی پرداخت و در 
آنجا ادبیات عرب، منطق کالم و دروس سطح فقه و 
اصل را آموخت و همزمان به آموختن زبان انگلیسی 
پرداخت. در س��ال 1325 ب��رای ادامه تحصیل علوم 
دینی به قم رفت و یک سال بعد در درس خارج فقه 
و اصول اس��تادان مب��رز حوزه علمیه ش��رکت کرد. 
بهش��تی همزم��ان ب��ا تحصیل عل��وم دین��ی در قم 
تحصی��الت دبیرس��تانی ناتمام خ��ود را به صورت 
داوطلب آزاد به پایان رساند و پس از اخذ دیپلم ادبی 
در سال 1327 دانش��جوی دانشکده معقول و منقول 
)الهیات و معارف اس��المی کنونی( ش��د. او از سال 
1330 تدریس در دبیرستان های قم را آغاز و در سال 
1333 دبیرستان دین و دانش قم را تأسیس کرد. البته 
قبل از تأس��یس دبیرس��تان مذکور او در صحن حرم 
حضرت معصومه به تدریس درس مکاس��ب اشتغال 
داشت. تأسیس دبیرستان دین و دانش نخستین تجربه 
عملی آم��وزش و پرورش در یک محیط مذهبی بود 
که پیشگام مدارس اسالمی شد و بعداً تعدادی از آنها 
توس��ط افراد فرهنگی عالقه مند متعهد به وجود آمد. 
ریاست دبیرستان دین و دانش گذشته از امکاناتی که 
در جهت س��اختن و تماس با جوانان فراهم می آورد 
باع��ث به وجود آمدن تماس مس��تمر با فرهنگیان و 
دبیران از یک سو و روحانیونی که در تدریس برخی 
از دروس با مدرس��ه همکاری می کردند شد. آیت اهلل 
گرام��ی نگاهی خ��اص به فعالیت دبیرس��تان دین و 
دان��ش دارد. او در خاطرات خ��ود می گوید: آیت اهلل 
بهش��تی در اواخر حی��ات آیت اهلل بروج��ردی مدیر 
مدرس��ه دین و دانش قم بود و در آنجا جایی درست 
کرده بود که تعدادی از طلبه ها شب ها بروند و علوم 
روز را بخوانن��د. آیت اهلل بهش��تی ش��روع مبارزات 
سیاسی خود علیه رژیم پهلوی را در پیوند با دبیرستان 
دی��ن و دان��ش می داند. وی می گوید: ش��روع به کار 
مبارزاتی- اجتماعی من )فعالیت تشکیالتی- سیاسی( 
به س��ال 1329 )یعنی تقریباً دو سال قبل از ازدواج( 
مربوط می شود. در سال های 1329 و 1330 که تهران 
بودم مقارن با اوج مبارزات سیاسی- اجتماعی نهضت 
ملی نفت به رهبری مرحوم آیت اهلل کاش��انی و دکتر 
مص��دق به صورت ی��ک جوان مصمم مش��تاق در 
تظاهرات و اجتماعات شرکت می کردم. در 26 تا 30 
تیرماه فعالیت داشتم و شاید اولین یا دومین سخنرانی 
اعتصاب که در ساختمان تلگرافخانه بود به عهده من 
گذاش��ته ش��د. به هر حال بعد از کودت��ای 28 مرداد 
جمع بندی کردیم که چ��را اولین نهضت به پیروزی 
نینجامی��د و در این جمع بندی متوجه ش��دیم که دو 
کمبود اساس��ی داریم، یکی س��اخت ایدئولوژیک و 
سیاسی و دیگر کادرها. در آن موقع این طور به ذهن 
می رس��ید که برای س��اختن کادرها یک واحد نمونه 
فرهنگ��ی به وجود بیاوریم و آنجا را آن طور که فکر 
می کنیم و در قم دبیرس��تان دین و دانش را به همین 
منظور تأس��یس کردیم. شهید بهشتی با وجود شروع 
مب��ارزات علیه رژیم و به موازات تحصیل، حضور و 
فعالیت در حوزه علمیه قم تحصیالت دانشگاهی را 
نیز دنبال کرد و در س��ال 1335 دوره دکترا فلسفه را 
در دانش��کده معقول و منقول آغاز کرد که تا سال 53 
ادامه داش��ت و در این سال به اخذ درجه دکترا نایل 
ش��د. از دیگر فعالیت های دکتر بهشتی تا قبل از سال 
1341، تأس��یس کان��ون دانش آم��وزان در قم بود که 
مسئولیت مستقیم اداره این کار را شهید آیت اهلل دکتر 
مفتح برعهده گرفت. البته الزم به ذکر اس��ت که دکتر 
بهش��تی به جز فعالیت در قم، کوشش گسترده ای در 
آموزش جوانان در تهران آغاز کرده بود که مجموعه 
س��خنرانی های وی ضب��ط و پی��اده می ش��د که در 
مجموع��ه آی به نام گفت��ار ماه منتش��ر می کردند. با 
تأس��یس انجمن اس��المی مهندسان در س��ال 1336 
آیت اهلل بهشتی در جلسات این انجمن شرکت می کرد 
و به سخنرانی مذهبی می پرداخت. پس از درگذشت 
آیت اهلل بروجردی در 10 فروردین 1340 و مرجعیت 
یافتن ام��ام خمینی فص��ل جدی��دی از تحوالت و 
مبارزات سیاسی در حوزه علمیه قم و محافل مذهبی 
آغاز ش��د. شهید بهشتی نیز به این مبارزات پیوست. 
فعالیت ه��ای وی در واقع��ه دوم فروردی��ن 1342 و 
پانزدهم خرداد همان سال و دستگیری امام خمینی به 
تفصیل در اس��ناد ساواک آمده است. عالوه بر این در 
همین س��ال ها شهید بهشتی در سازماندهی نیروهای 
انقالبی نقش��ی عمده داشت و در اغلب حرکت های 
اس��المی حضور داش��ت و نی��ز در س��ازماندهی به 

جریانات اس��المی که در دانش��گاه ها و در بین نسل 
جوان و روشنفکران اصیل اسالمی به وجود می آمد، 
در ایجاد پل بین حوزه و دانش��گاه و در عادت دادن 
فضال به شیوه های تحقیق جدید در مسائل اسالمی به 
ایفای نق��ش می پرداخ��ت. یکی دیگ��ر از اقدامات 
آی��ت اهلل بهش��تی و همفکرانش در اعت��الی فکری 
جوانان در راس��تای مبارزه با رژیم پهلوی، تأس��یس 
مدرسه حقانی بود. اگر چه این مدرسه در سال 1341 
آغاز به کار کرد ولی در حوادث پس از خرداد 1342 
نقشی کارساز داشت. در این مدرسه عالوه بر تدریس 
علوم دینی درس هایی چون جامعه شناس��ی، اقتصاد، 
روانشناسی و... تدریس می شد تا طالب این مدرسه 
با علوم جدید بیگانه نباشند. پس از عزیمت آیت اهلل 
بهشتی به آلمان در س��ال 1344 مدیریت مدرسه در 
اختیار شهید قدوس��ی قرار گرفت. اما شهید بهشتی 
کماکان در جریان فعالیت ها و اقدامات مدرس��ه بود. 
در س��ال 1343 آیت اهلل سیدمحمدهادی میالنی که از 
مراجع تقلید و مقیم مشهد بود از بهشتی خواست که 
در اجاب��ت درخواس��ت مس��لمانان و ایرانیان مقیم 
هامبورگ به آلمان عزیمت کند و اداره مرکز اسالمی 
هامبورگ را بر عهده گیرد. با سفر بهشتی به اروپا در 
س��ال 44 که به علت مخالفت های س��اواک خالی از 
دش��واری نیز نبود، افق ت��ازه ای در برابر ذهن پویا و 
نوگرای ش��هید بهش��تی گشوده ش��د. اقامت وی در 
آلمان تا سال 1349 طول کشید. در این مدت ساواک 
به دقت عملکرد او را زیر نظر داشت. در اسنادی که 
در مرکز اس��ناد انقالب اسالمی درباره این شخصیت 
مبارز وجود دارد، به عمق فعالیت های او پی می بریم. 
در یک��ی از پرونده ها به نامه های وی به امام خمینی، 
ارتباط وی با انقالبیون و موارد دیگر برمی خوریم. در 
س��ال 1349 بهش��تی از آلمان به ایران آمد و به دلیل 
فعالیت های��ی که ک��رده بود ممنوع الخروج ش��د. در 
فاصله سال های 1349 تا 1356 بهشتی در تهران و قم 
ب��ه فعالیت علیه رژیم پهل��وی می پرداخت، از جمله 
فعالیت ه��ای مهم وی در ای��ن دوره حضور مؤثر در 
برنامه ریزی در بین تعلیمات دینی وزارت آموزش و 
پرورش و مش��ارکت با روحانیون دیگر مانند شهید 
باهن��ر، گلزاده غفوری و س��یدرضا برقعی در تألیف 
کتاب ه��ای درس دینی مدارس کش��ور ب��ود. با اوج 
مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی فعالیت های 
دکتر بهش��تی وارد مرحله جدیدی ش��د. او در سال 
1357 جزء هس��ته جامعه روحانیت مبارز شد و پس 
از تش��کیل ش��ورای انقالب توس��ط امام خمینی به 
عضوی��ت آن درآمد. وی در برگزاری راهپیمایی های 
مع��روف تاس��وعا و عاش��ورای 1357 در ته��ران و 
شهرس��تان ها بس��یار فعال بود. و با پیروزی انقالب 
اس��المی در 22 بهم��ن ماه 1357، هم��راه با آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای، آیت اهلل موسوی اردبیلی، آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و ش��هید باهنر حزب جمهوری 
اسالمی را به وجود آورد. آیت اهلل بهشتی در انتخابات 
مجلس خبرگان قانون اساسی نقش اساسی داشت و 
در سال 1358 از سوی امام خمینی به ریاست دیوان 
عالی کشور انتخاب شد. بهشتی در دوران نسبتاً کوتاه 
می��ان پیروزی انقالب اس��المی تا زمان ش��هادت،  با 
اندیش��ه و ت��الش بی وقفه درصدد تنظی��م و تدوین 
پش��توانه های نظری و قانونی ب��رای نظام جمهوری 
اس��المی ایران و نیز تش��کیل و تأسیس ارکان اصلی 
حکومت اسالمی بود. در این مدت او از معروف ترین 

چهره های معتقد و مدافع اندیشه های امام خمینی به 
شمار می رفت. وی تحقق اسالم در جامعه را در گرو 
تحقق مفاهیم بنیادین دینی از قبیل استقالل، عدالت، 
 آزادی و مشارکت مردم در امور سیاسی و فعالیت های 
اقتصادی می دانست. داشتن چنین بینشی سبب شده 
بود تا بر قطع تسلط بیگانگان از کشور و لزوم استقرار 
و اس��تقالل قوه قضائیه و تعدیل ثروت در جامعه از 
طری��ق گس��ترش مالکیت ه��ای تعاون��ی و تقویت 
شرکت های تعاونی و اهمیت فعالیت های سیاسی در 
قالب احزاب و همفکری در قالب شوراها تأکید بلیغ 
داش��ته باش��د. بهش��تی در جذب نیروهای جوان به 
فعالیت های سیاس��ی و اجتماعی و تش��ویق آنان به 
سازندگی کشور، توانایی قابل مالحظه ای داشت و از 
این راه به کادر س��ازی برای نظام جمهوری اسالمی 
می پرداخت. ش��هید بهشتی در کنار آگاهی از معارف 
اس��المی، تا حدودی با اندیشه های غربی نیز آشنایی 
داشت و سخنوری توانا و نویسنده ای خوش قلم و در 
نظ��م و انضب��اط و مدیری��ت نمونه ب��ود. مجموعه 
امتیازات فردی و اجتماعی همانطور که او را در مرکز 
توجه ت��وده مردم متدین و عم��وم نیروهای طرفدار 
انقالب اس��المی قرار داده بود،  وی را آماج دشمنی ها 
و تهمت های همه اشخاص و گروه هایی ساخت که 
او را مانعی بر س��ر راه خود می دیدند. دامنه گسترده 
این دش��منی، مخالفت و کثرت تهمت هایی که بر او 
مخصوصاً پس از پیروزی انقالب وارد شد و صبر و 
سکوت وی در برابر این دشمنی ها حیرت آور است. 
دشمنان انقالب اسالمی و در رأس آنها منافقین که از 
ش��ایعه پراکنی و دروغ پ��ردازی درب��اره او از هی��چ 
کوششی فروگذار نکرده بودند، سرانجام در هفتم تیر 
ماه 1360، وی را در محل حزب جمهوری اس��المی 
همراه ب��ا عده ای از یاران و همفکرانش به ش��هادت 
رساندند. این واقعه، مظلومیت وی را آشکار ساخت 
و موج تازه ای از حرکت و آگاهی انقالبی در کش��ور 
ایج��اد ک��رد. در بیانیه امام خمینی )ره( به مناس��بت 
ش��هادت آیت اهلل بهشتی و یارانش چنین آمده است: 
بهش��تی... مظلوم زیس��ت و مظلوم مرد و خار چشم 

دشمنان اسالم بود.
حزب جمهوری اسالمی

حزب جمهوری اسالمی در تاریخ 1357/11/29 
یعن��ی یک هفته پ��س از پیروزی انقالب اس��المی، 
اع��الم موجودیت ک��رد. اعضاء مؤس��س این حزب 
آیت اهلل س��ید محمد حسینی بهش��تی، آیت اهلل سید 
علی حس��ینی خامنه ای، حجت االسالم محمدجواد 
باهنر، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت اهلل سید 
عبدالکریم موسوی اردبیلی بودند. تقابل بین نیروهای 
خ��ط امام )ره( و بنی صدر پس از انتخاب نخس��ت 
 وزیر و کابینه نیز همچنان ادامه یافت و در زمس��تان
1359 دور تازه ای از منازعات ش��روع شد. سازمان 
مجاهدی��ن خلق پ��س از این وقای��ع، در 30 خرداد 
1360، اعالم کرد که فعالیت های این س��ازمان وارد 
فاز نظامی ش��ده است و اعضای این گروه که مسلح 
به انواع اس��لحه های سرد و گرم بودند به خیابان ها 
ریخت��ه و به قتل و جرح مردم و پاس��داران کمیته و 
نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی پرداختند. 
ترورهای کور یکی دیگر از اس��تراتژی های سازمان 
در این زمان بود. موج این ترورها به قدری گس��ترده 
بود که از مردم عادی در کوچه و خیابان تا مس��ئوالن 
مملکتی را در بر گرفت. در ششم تیر ماه سال 1360 

ج��واد قدیری یک��ی از عوامل س��ازمان منافقین در 
مسجد اباذر تهران با بمب گذاری به حضرت آیت اهلل 
خامنه ای س��وء قصد نمود که البته این ترور نافرجام 
ماند. روز بعد یعنی هفتم تیرماه، سازمان توسط عامل 
نفوذی خ��ود محمدرضا کالهی در حزب جمهوری 
اسالمی، دفتر مرکزی حزب واقع در سرچشمه تهران 
را منفجر کردند که به ش��هادت آیت اهلل بهشتی و 72 

تن از پیروان خط امام منجر شد.
هفتاد و دو مهاجر عاشق

در هفتم تیرماه س��ال 1360، دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی، در حالی که جمعی از بلندپایه ترین 
و دلسوزترین مسئوالن نظام، همچون آیت اهللّ  بهشتی 
رئیس دیوان عالی کش��ور، چهار وزیر، دوازده معاون 
وزی��ر و حدود س��ی نماینده مجلس در آن جلس��ه 
حضور داشتند، با بغض منافقان منفجر شد و 72 یار 
 وفادار انقالب و ام��ام، با ذکر خدا بر لب و بدن های

پاره پاره، به دیدار حق شتافتند.
حض��رت امام خمینی رحمه اهلل درباره این حادثه 
جان سوز فرمودند: »ملت ایران در این فاجعه بزرگ، 

72 تن بی گناه، به عدد شهدای کربال از دست داد«.
علل فاجعه

عامل اصلی وقوع فاجعه هفتم تیر، استکبار جهانی 
به سرکردگی امریکا بود. در واقع آنها وقتی نتوانستند 
از پیروزی انقالب اسالمی جلوگیری کنند، به توطئه 
علیه جمهوری اسالمی روی آوردند. البته طرح های 
آنه��ا از جمله حمله نظامی و شکس��ت در صحرای 
طبس، کودتای نوژه، حمله نظامی صدام حس��ین و... 
با شکس��ت مواجه ش��د. در داخل کشور با تصویب 
قانون اساس��ی جمهوری اس��المی، پایه های اصلی 
نظام مس��تحکم و مجلس ش��ورای اسالمی به دست 
نیروهای اصیل انقالبی و متدین افتاد. ارتش و س��پاه 
قدرت یافتند و حزب جمهوری اس��المی نیز صحنه 
سیاسی کشور حضور فعالی داشت. در چنین شرایطی 
که گروهک های داخلی مطرود مردم و مسئوالن شده 
و از بعد خارجی نیز نظام اس��المی منسجم و مقتدر 
شده بود، همه نگاه ها و بغض و کینه ها متوجه حزب 
جمهوری اسالمی و دبیرکل آن آیت اهلل بهشتی شد. 
بنابرای��ن اجرای برنامه ای ب��رای حذف وی و دیگر 
اعضای حزب که اکثراً از مجلسیان و سایر قوا بودند، 
در دستور کار معاندان نظام اسالمی قرار گرفت. البته 
انفجار دفتر حزب جمهوری معلول عوامل چندی بود 
که از دیگ��ر عوامل این فاجعه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1- برکن��اری بنی ص��در از فرماندهی کل قوا و 

ریاست جمهوری.
2- حرکت مسلحانه منافقین.

3- رخن��ه و نفوذ منافقی��ن در نهادها، احزاب و 
ارگان های اسالمی و انقالبی.

4- ک��وتاه��ی در حف��اظ��ت از مس��ئوالن و 
شخصیت های نظام.

5- تأثیر تبلیغات سوء و سانسور فکری بر روی 
اعضاء و هواداران گروهک های محارب.

6- قاطعیت، صراحت و سازش ناپذیری مسئوالن 
و شخصیت های خط امامی.

7- پیروزی های ایران در جنگ تحمیلی
8- موفقیت ه��ای خط امام در عرصه سیاس��ی 

کشور.
امام خمینی رحمه اهلل در بخشی از پیام خود درباره 
هف��ت تیر، در مورد خیانت ه��ای منافقین می فرماید: 
»می خواهید با ش��هادت رساندن عزیزان ما، این ملت 
فداکار را از صحنه بیرون کنید. ش��ما تا توانس��تید به 
فرزندان اسالم، چون ش��هید بهشتی و شهدای عزیز 
مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمت های ناجوانمردانه 
حمل��ه کردید که آنها را از ملت جدا کنید و اکنون که 
آن حربه از کار افتاده و کوس رسوایی همه تان بر سر 
بازارها زده شد، در سوراخ ها خزیده و دست به جنایاتی 
ابلهانه زده اید که به خیال خام خود، ملت شهیدپرور و 
فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید و نمی دانید که 

در واژه شهادت، واژه وحشت نیست«.
مقام معظم رهبری در مورد حادثه هفتم تیر سال 
1360 می فرمای��د: »یک جمله درباره حادثه هفتم تیر 
ع��رض کنیم و آن این اس��ت که ش��اید از همه ابعاد 
متعددی که این حادثه داشت، این بعد جالب تر باشد 
که این حادثه، نش��ان داد ضربه های سهمگینی از این 
قبیل هم حتی نمی تواند به اس��تحکام بنای جمهوری 
اس��المی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده است، 
خللی وارد کند. این حادثه، حادثه کوچکی نبود. چنین 
حادثه ای در هر نقطه دنیا کافی است برای فرو ریختن 
یک نظام. این همه اشخاص مؤثر، مهم، خوش فکر و 
مبارز به دست جنایت کار تروریست ها در یک لحظه 
از بین بروند و نظام آن را تحمل کند و از آن، وسیله ای 
برای اس��تحکام هر چه بیش تر خود به وجود بیاورد. 
این چیز شگفت آوری بود. این برکت حضور و ایمان 
مردم، به برکت استحکام ساخت درونی نظام اسالمی 
بود و به فضل پروردگار، همیش��ه همین طور خواهد 

ماند«.

بهشتــی، يک ملــت بــود

در س��ال 1329 در ش��هرکرد ب��ه دنیا آمد. 
در رش��ته عل��وم تربیتی فارغ التحصیل ش��د و 
در جلسات درسی اس��تاد محمدتقی جعفری و 

درس خصوصی شهید بهشتی حضور یافت. 
زادگاهش  راهپیمای��ی ه��ای  س��ازماندهی 
ب��ا نظ��ارت و هدای��ت او صورت م��ی گرفت 
و ط��ی ی��ک س��ند محرمانه ب��ه عن��وان عامل 
 تحریک دانش آموزان اس��تان به ساواک معرفی 

شد.
 پ��س از پیروزی انقالب، ب��ه عنوان معاون 
و  آم��وزش  کل  اداره  سرپرس��ت  و  آم��وزش 
پرورش اس��تان چهارمحال و بختیاری انتخاب 

ش��د و اندکی بعد با رأی قاطع مردم به مجلس ش��ورای اس��المی راه یافت. او نیز جزء عاش��قان 
اباعبداهلل و شهیدان هفتم تیرماه 60 است.

در س��ال 1331 در اصفه��ان زاده ش��د. فرزند آیت اهلل 
اژه ای از مجتهدی��ن عالیق��در اصفه��ان ب��ود، در حوزه و 
دبیرس��تان تحصیالتش را ادامه داد و لیس��انس روانشناسی 
و فلسفه از دانشگاه اصفهان دریافت کرد. یکی از شاگردان 
خصوصی شهید بهشتی بود و بعدها در مسجد امام علی)ع( 
اصفه��ان به فعالیت پرداخت. »فرص��ت در غروب« و »نقد 
گذرایی بر ش��ناخت« از دس��تاوردهای همی��ن فعالیت ها 
اس��ت. به اتفاق علی اکبر پرورش، ش��هید هاش��می نژاد و 
ش��هید محمد منتظری به لیبی س��فر کرد و ب��ا معمر قذافی 
و چهره های انقالب لیبی آش��نا ش��د. از آث��ار او »ایمان از 
دی��دگاه قرآن«، »صب��ر از دیدگاه قرآن«، »انس��ان از دیدگاه 
ق��رآن«، »دومین رمضان«، »ش��ب ق��در«، »فقی��ه از دیدگاه 

اس��الم«، »توحید برای جوانان«، »روانشانسی و فلسفه« و... را می توان نام برد. نام این استاد ارجمند 
نیز در قاموس شهدای هفتم تیر ثبت شده است. 

شهید حجت االسالم علی اكبر اژه ای شهید رحمان استکی، نماینده مردم شهركرد

ــورد خیانت های منافقین  ــود درباره هفت تیر، در م ــی از پیام خ ــام خمینی رحمه اهلل در بخش ام
می فرماید: »می خواهید با شهادت رساندن عزیزان ما، این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید. 
ــتید به فرزندان اسالم، چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و کابینه با حربه  ــما تا توانس ش
ناسزا و تهمت های ناجوانمردانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنید و اکنون که آن حربه از 
کار افتاده و کوس رسوایی همه تان بر سر بازارها زده شد، در سوراخ ها خزیده و دست به جنایاتی 
ابلهانه زده اید که به خیال خام خود، ملت شهیدپرور و فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید و 

نمی دانید که در واژه شهادت، واژه وحشت نیست«.
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نماینده اصفهان در مجلس گفت: در کش��ور 
ما شیوه انتخاب ش��هردار به صورت غیرمستقیم 
بیش��تر قابل قبول است، چراکه ساختار کشور ما 
برای انتخاب شهردار به صورت مستقیم طراحی 
نش��ده اس��ت. حمیدرضا فوالدگ��ر در گفتگو با 
فارس در اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه نمایندگان 
در اصل تجمیع انتخابات به جمعبندی مشخصی 
رس��یدند، اظه��ار داش��ت: تنها نحوه و ش��کل 
اج��رای این طرح مورد اخت��الف بود که آن هم 
به تصویب رسید. وی افزود: برگزاری انتخابات 
به  صورت م��داوم و با فاصله زمانی کم، معایبی 
چ��ون هزینه ه��ای ف��راوان و کند ش��دن روند 
مدیریتی کش��ور را به دنب��ال دارد. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
با تصویب این طرح قرار ش��د که در اوایل سال 
1392، انتخابات ش��وراها هم زمان با یازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار شود. 
وی با اش��اره به اینکه مدت فعالیت ش��هرداران 

نیز می تواند تمدید شود، خاطرنشان کرد: اختیار 
انتخاب شهردار، با شورای شهر است که در عزل 
یا ابقای ش��هردار تصمیم گیری می کند. فوالدگر 
بیان داشت: در قانون اساسی نفس وجود شوراها 
بیان ش��ده اما نحوه تش��کیل و مدت زمان آن به 
قوانینی که از س��وی مجلس تصویب می ش��ود 
واگذار ش��ده است و بنابراین تصویب این طرح 
مغایرتی ب��ا قانون ندارد. وی با اش��اره به اینکه 

احتمال ای��راد ش��ورای نگهبان به ای��ن مصوبه 
وجود دارد، ادامه داد: این ش��بهه به وجود آمده 
که رأی مردم به اعضای شورا چهار ساله بوده و 
با تصویب این طرح، مدت فعالیت شورا به شش 
سال افزایش می یابد و این مغایر با درخواست و 

رأی مردم است. 
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اسالمی افزود: این طرح در هر صورت به مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ب��از می گردد، چرا که 
اصل تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و 
انتخابات مجلس شورای اسالمی با مجلس خبرگان 
را مجمع تش��خیص مصلحت نظام مطرح کرده 
اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اینکه با اج��رای طرح 
تجمیع، انتخاب ش��هرداران توسط مجلس منتفی 
می ش��ود، گفت: انتخاب ش��هردار ب��ه صورت 
مس��تقیم در کش��ورهایی که ش��هردار امتیازات 
فراوانی دارد و انتخاباتش��ان ب��ه صورت حزبی 

برگزار می شود، کارایی بیشتری دارد.

بزرگترین خ��ط تولید میلگرد کالف صنعتي 
خاورمیان��ه که در نطنز آماده بهره برداري ش��ده 
اس��ت و امروز با حضور رئیس جمهور به بهره 
برداري خواهد رس��ید. به گ��زارش ایرنا ،طرح 
توس��عه مرحله س��وم کارخانجات صنایع فوالد 
نطن��ز به همت متخصصان داخلي و با پیش��رفته 

ترین تجهیزات نصب و راه اندازي شده است.
مدیرعامل ش��رکت صنایع فوالدنطنز گفت: 
دوهزارو700 میلیارد ریال براي ایجاد تأسیسات 
زیربنای��ي، تجهیزات و خرید ماش��ین آالت این 
طرح که عملیات احداث آن نیمه دوم س��ال 85 

آغاز شده، هزینه شده است.
جواد توکلي طرقي ش��روع فعالیت ساخت 
صنایع فوالد نطنز را س��ال 80 ذکر کرد و افزود: 
حجم س��رمایه گ��ذاري این کارخان��ه با در نظر 
گرفتن س��رمایه گذاري زیرساختي و واحدهاي 
تولیدي آن در آینده به س��ه هزار و 100 میلیارد 

ریال خواهد رسید.
وي میزان تسهیالت استفاده شده دراین طرح 
عظیم را 150 میلی��ارد ریال با کمک دولت و از 

محل بنگاه هاي اقتصادي زودبازده بیان کرد.
به گفت��ه وي، این واحد ب��زرگ صنعتي در 
زمیني به وس��عت یکهزار و 200 هکتار احداث 
شده است و 70 هزار مترمربع آن شامل سالنهاي 
تولید و هش��ت هزار مترمربع آن به ساختمانهاي 

اداري، رفاهي و کارگاهي اختصاص دارد.
توکلي، میزان اش��تغالزایي طرح توسعه این 
کارخانه را 700 نفر به طور مستقیم در سه نوبت 
کاري و 10 ه��زار نف��ر به صورت غیر مس��تقیم 

ذکر کرد.
وي تولیدات این کارخانه را انواع فوالدشامل 
مفت��ول ومیلگ��رد م��ورد اس��تفاده کارخانجات 
الکترودسازي، صنایع الستیک سازي،تکنولوژي 
س��اخت پلهاي طویل، کارگاه هاي مفتول سازي 
و غیره نام برد و گف��ت: با راه اندازي این طرح 
با تولید س��االنه 800 هزار تن تا یک میلیون تن 
نه تنها 400 هزار تن کسري مفتولهاي ساختماني 
کش��ور، بلکه نیاز کارخانج��ات تولید مفتولهاي 
صنعتي به ظرفیت 500 هزار تن در داخل تامین 

مي شود.
مدیرعامل مجتمع صنایع فوالد نطنز همچنین 
اف��زود: با راه اندازي ای��ن طرح عالوه بر صرف 
 RS 34-2 جویي اقتص��ادي از واردات پرکرین

ی��ا SMRY ازخارج ازکش��ور جلوگیري و این 
محصوالت در داخل تأمین مي شود.

مجتمع صنایع فوالد نطنز از شرکتهاي بزرگ 
در صنعت تولید فوالد و محصوالت فوالدي در 

کشور است.
این شرکت با داشتن اس��تانداردهاي ملي و 
بی��ن الملل��ي در صنعت فوالد، اکن��ون در تولید 
فوالده��اي ک��م کرب��ن، فوالدهاي س��اختماني 
س��اده، فوالدهاي س��اختماني کربني، فوالدهاي 
پرکربن که داراي کاربرد هاي فراواني در صنایع 
س��اختماني، جوشکاري، تولید خودرو، الستیک 

و میلگرد است، فعالیت دارد.
شهرستان نطنز با حدود 45 هزار نفر جمعیت 

در شمال استان اصفهان واقع است.

رئیس شوراهای حل اختالف اصفهان گفت: 
در سال  جاری شوراهای حل اختالف روستایی 
استان افزایش می یابد. سید مهدی رستگاری در 
گفتگ��و با ف��ارس در تیران و کرون با اش��اره به 
برنامه های س��ال جاری ش��وراهای حل اختالف 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: 313 شعبه شورای 
حل اختالف در اس��تان اصفهان فعال اس��ت که 
امس��ال ش��وراهای حل اختالف روس��تایی نیز 
افزای��ش می یاب��د و امیدواریم با ای��ن اتفاق در 
اس��تان، از این پس تعطیلی ش��عبه های شوراها 
را ش��اهد نباشیم. وی افزود: طبق قانون، حداقل 

مدرک اعضای ش��وراهای حل اختالف ش��هری 
کارشناس��ی اس��ت. معاون قضایی دادگستری و 
رئیس ش��وراهای حل اختالف اس��تان اصفهان 
اضافه کرد: ش��وراهای حل اختالف روستایی و 
شهری به ترتیب مجاز به رسیدگی به پرونده های 
تا 20 میلی��ون ریال و 50 میلیون ریال هس��تند. 
وی تقویت باروری ش��وراهای حل اختالف را 
از برنامه های س��ال جاری دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان بی��ان ک��رد و گفت: آم��وزش اعضای 
ش��وراها و توجه ب��ه امور رفاهی آنه��ا از دیگر 
برنامه های امس��ال برای اعضای ش��وراهای حل 

اختالف است که دنبال می شود.
رس��تگاری وضعیت شوراهای حل اختالف 
اس��تان اصفه��ان در رس��یدگی ب��ه پرونده ها را 
مطلوب اعالم کرد و گفت: وضعیت ش��وراهای 
ح��ل اختالف شهرس��تان تیران و ک��رون هم به 
نس��بت اس��تان وضعیت خوبی در رس��یدگی به 
پرونده ه��ا دارد. وی ب��ا بیان اینکه رس��یدگی به 
پرونده ه��ا در ش��وراهای ح��ل اختالف موجب 
کاهش پرونده ها در دادگاه ها می شود خاطرنشان 
کرد: ش��وراهای حل اختالف باید در راس��تای 

صلح و سازش تقویت شوند.

بورس کاال پیشنهاد فوالد مبارکه مبني بر حل 
سریع مشکل خریداراني که سفارشات آنها ثبت 
و تحویل نش��ده اس��ت را نپذیرفت. به گزارش 
م��وج، فوالد مبارکه پیش��نهاد به بورس کاال داده 
ب��ود ک��ه درصورتي وج��وه خری��داران عودت 
داده مي ش��ود که آنها هیچ گونه ادعایي نس��بت 
ب��ه عدم ثبت س��فارش و تحویل کاال از س��وي 
فوالد مبارکه نداشته باشند. بورس کاال با رد این 
پیشنهاد، اعالم کرده اس��ت که مفاد نامه ارسالي 

از س��وي فوالدمبارکه را نپذیرفته و نامه مذکور 
را به کارگزاران ارجاع نداده اس��ت. این گزارش 
مي افزاید: اقامه دعوا از سوي مشتریان در هیأت 
داوري به عن��وان کوتاه ترین و بهترین راه براي 
دریاف��ت خس��ارت وجریم��ه از فوالدمبارکه از 
سوي کارشناس��ان نام برده شده است. براساس 
اظهارات برخ��ي از فعاالن ب��ورس کاال، تجربه 
نشان داده است کساني که زحمت طي این مسیر 
را کشیده اند، عالوه بر جرایم معمول و پیش بیني 

شده در قانون، سایر خسارات و زیان هاي وارده 
را نی��ز با حکم هی��أت داوري از فوالد مبارکه و 
س��ایر عرضه کنندگان دریافت داش��ته اند. البته 
ب��ورس کاالي ایران تاکن��ون تمامي اهتمام خود 
را بر جلوگیري از اقامه دعوا توسط مشتریان در 
هیأت داوري معمول داشته است به گونه اي که 
حسب گزارش مدیرعامل بورس کاالي ایران در 
مجمع ساالنه این شرکت، بورس کاال هیچ گونه 

پرونده اي در هیأت داوري نداشته است.

مع��اون آبخی��زداري اداره  کل منابع طبیعي 
اس��تان اصفهان از آغاز طرح ایجاد سد در حوزه 
زاین��ده رود در آینده اي نزدی��ک خبر داد. محمد 
آزاد در گفتگ��و ب��ا فارس در تی��ران و کرون با 
اعالم این خبر گفت: طرح ایجاد س��د در حوزه 
زاینده رود آماده شده است و عملیات ساخت آن 
با اعتباري افزون بر 20 میلیارد ریال در آینده اي 
نزدیک اجرا مي شود. وي به استحصال 350 میلیون 
متر مکعب آب در استان اصفهان اشاره کرد و بیان 
داش��ت: استحصال آب در استان اصفهان تاکنون 
هزینه اي بیش از 350 میلیارد ریال در بر داش��ته 
اس��ت. معاون آبخی��زداري اداره کل منابع طبیعي 
اس��تان اصفهان افزود: تاکنون در استان اصفهان 

براي اس��تحصال 350 میلیون مترمکعب سیالب 
و تغذیه منابع آبي، 350 میلیارد ریال هزینه شده 
اس��ت. وي با اش��اره به س��اخت بند خاکي دره 
حش��م شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: این 
س��د عالوه بر اینکه در جهت پیشگیري و کنترل 
س��یالب، تغذیه منابع آب��ي و کنترل آب احداث 
مي ش��ود، براي جلوگیري از ورود گل و الي و 
آلودگي به تصفیه خانه آب اصفهان نیز ضروري 
است. آزاد همچنین از انجام عملیات آبخیزداري 
در منطقه رحمت آباد شهرس��تان تیران و کرون 
خبر داد و بیان داش��ت: عملیات آبخیزداري این 
منطق��ه با اعتب��اري افزون بر ی��ک میلیارد ریال 
انجام مي ش��ود. وي انجام مطالعات ایجاد س��د 

در روس��تاي دره بید و تکمیل س��د ورپشت در 
شهرس��تان تیران و ک��رون را از دیگر طرح هاي 
آبخیزداري سال جاري این شهرستان اعالم کرد. 
مع��اون آبخیزداري اداره کل منابع طبیعي اس��تان 
اصفهان بیان داش��ت: طرح ایجاد س��د در حوزه 
زاین��ده رود آماده ش��ده که عملیات س��اخت آن 
با اعتب��اري افزون بر 20 میلی��ارد ریال به زودي 
اجرا مي شود. وي حمایت مسئوالن از طرح هاي 
بیابان زدایي را خواس��تار شد و گفت: طرح هاي 
بیابان زدای��ي در حفاظت از محیط زیس��ت مؤثر 
اس��ت. آزاد همچنین همکاري مردم در حفاظت 
از پوش��ش هاي گیاه��ي و جلوگی��ري از قط��ع 

درختان و چراي غیرمجاز دام را خواستار شد.

فوالدگر:
ساختار كشور براي انتخاب شهردار به صورت مستقيم طراحي نشده است

رئیس شوراهاي حل اختالف اصفهان:
شوراهاي حل اختالف روستایي اصفهان افزایش مي یابد

بورس كاال پيشنهاد سریع فوالد مباركه را نپذیرفت

معاون اداره  کل منابع طبیعي اصفهان خبر داد:
آغاز طرح ایجاد سد در حوزه زاینده رود

بزرگترين خط توليد ميلگردکالف صنعتي خاورميانه 
در نطنز آماده افتتاح شد

زاینده رود
قبادیان معاون فنی و مهندس��ی اداره آب و فاضالب استان اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار زاینده رود در نشست خبری روز بهینه سازی مصرف آب در مورد پروژه های 
سال 89 در این اداره گفت: پروژه های سال 89، شامل آبرسانی به پیربکران، روستاهای 
اطراف و زیباش��هر، آبرس��انی به نصرآباد و جرقویه، آب رس��انی به مناطق کویری 
استان، آبرسانی به رضوانشهر گلپایگان، حبیب آباد برخوار، منطقه خوانسار و تکمیل 
پروژه های آبرسانی به سمیرم و ونک، دهاقان، شهرضا و چادگان می شود و احداث 
سه تصفیه خانه فاضالب نیز در نجف آباد، بهارستان و شرق اصفهان در دستور کار 
است. وی افزود: آبرسانی به خوانسار از سر رشته های رود دز، شروع آبرسانی به هرند، 
چرمهین، نطنز، اژیه، ویالشهر و منظریه و ساخت تصفیه خانه های آب در این شهرها 
و شهرهای ونک سمیرم، اردستان و عسگران و ساخت مخازن آن نیز جزء برنامه های 
فنی مهندسی و عمران و آبادانی اداره آب و فاضالب استان اصفهان است. معاون فنی 
و مهندسی اداره آب و فاضالب استان اصفهان اعتبارات فاضالب استان را 7 میلیارد 
تومان در سالهای قبل ارزیابی کرد که این رقم با تالش مسئوالن استان با جهش 3/5 
برابری در سال جاری به 25 میلیارد تومان رسیده است و این باعث تقویت عملیات 
انجام پروژه فاضالب در 19 شهر استان توسط بخش دولتی و در 17 شهر توسط بخش 

خصوصی شده است.
قبادیان همچنین نحوه اخذ جریمه مصرف زیاد آب باالی 50 مترمکعب میانگین را 
به صورت تصاعدی و تا 3 برابر نرخ واقعی ارزیابی کرد. وی شهرهای خوانسار، نائین، 
اردستان، تیران، خور و میمه را با الگوی 28 مترمکعب از شهرهای نمونه در مصرف آب 
و اصفهان، فالورجان، نجف آباد، زرین شهر و مبارکه را با 20 متر مکعب مطابق الگوی 
مصرف استان دانست. وی مصرف باالی 40 مترمکعب را زیاده روی و شایان جریمه و 
سرانه و متوسط مصرف جهان را 115 لیتر در روز برای هر نفر از کل امکانات شهری 
و مسکونی و عمومی و این رقم را در ایران 200 لیتر و باالتر از مصرف جهانی برای 
هر فرد دانست. وی تصریح کرد: مصرف آب در تابستان 1/5 برابر زمستان در اصفهان 

بوده و در ساعات گرم نیز 1/5 برابر دیگر افزایش می یابد. 

فرصتهای  بررس��ی  نشس��ت 
تجاری در اصفهان و نیژنی نوگراد 
روس��یه با حضور هیأت تجاری از 
این شهر در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار ش��د.  رض��ا خیامیان عضو 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان 
در این نشست گفت: اصفهان یکی 
از بزرگتری��ن مراک��ز صنعتی ایران 
اس��ت که پتانس��یل مناسبی جهت 
فعالیت تجاری با شرکتهای خارجی 

دارد. وی تأکی��د کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال تعامل با کش��ورهای خارجی 
جهت ایجاد زمینه فعالیتهای مشترک بین شرکتهای عضو اتاق با شرکتهای خارجی 

است. 
 وی تشکیل شرکتهای مشترک و انتقال دانش فنی را نتیجه ارزنده تعامل تجاری 
بین دو طرف برشمرد. گادولف ایگور مدیر روابط خارجی اتاق بازرگانی و صنایع 
نیژنی نوگراد در این نشست گفت: نیژنی نوگراد چهارمین شهر بزرگ روسیه و یکی 
از بزرگترین و مهمترین مراکز اقتصادی، فرهنگی و حمل ونقل روس��یه محسوب 
می شود. وی افزود: این شهر یکی از مهمترین مراکز فن آوری اطالعات در روسیه 
اس��ت و بزرگترین مراکز تولید نرم افزارهای کامپیوتری در این شهر قرار دارد. وی 
این شهر را دارای 25 مرکز تحقیق و توسعه در صنایع فن آوری اطالعات، مخابرات، 
تکنول��وژی رادیویی، فیزیک نظری و کارب��ردی و 33 مرکز آموزش عالی در زمینه 
فناوری اطالعات برش��مرد و گفت: صنایع و خدمات فنی و مهندسی شامل حمل 
و نقل، خودروس��ازی، کشتی سازی، هواپیما سازی و ماشین ابزار مهمترین بخش 
اقتصادی این اس��تان را تش��کیل می دهد و 50 درصد صنایع خودروسازی روسیه 
در این ش��هر قرار دارد.وی تصریح ک��رد: اتاق بازرگانی نیژنی نوگراد با 500 عضو 
و فعالیت با یک هزار ش��رکت صنعتی و خدماتی آماده افزایش س��طح همکاری با 
شرکتهای ایرانی اس��ت. وی حضور هیأت تجاری هفت نفری از  نیژنی نوگراد را 
حرکت اولیه جهت آغاز فعالیتهای مشترک  برشمرد و گفت: امیدواریم در سفرهای 
بعدی با هیأتهای بزرگتر و رشته های مختلفی در شهر اصفهان حضور پیدا کنیم.   وی 
از آمادگی شرکتهای عضو اتاق بازرگانی نیژنی نوگراد در تشکیل شرکتهای مشترک 
با شرکتهای اصفهان جهت پروژه های مشترک اقتصادی خبر داد و گفت: استانداری 
نیژنی نوگ��راد از پروژه های اتاق بازرگانی حمایت می کن��د و اتاق بازرگانی نیز از 
ش��رکتهای عضو در انجام پروژه های مشترک با شرکتهای خارجی حمایت می کند.    
وی افزود: هر ش��رکت ایرانی که خواستار تشکیل نمایندگی در نیژنی نوگراد است 
می تواند از امکانات اتاق بازرگانی این شهر در بخشهای مختلف استفاده کند. وی 
تأکید کرد: هیچ کشور یا شرکت حقوقی نمی تواند اخاللی در فعالیت مشترک بین 
شرکتهای نیژنی نوگراد و شرکتهای اصفهانی ایجاد کند.  الکساندرسوبولکف نماینده 
بازرگانی روسیه در ایران نیز در این نشست گفت: در سه ماه ابتدای سال 2010 حجم 
مبادالت اقتصادی بین روس��یه و ایران 1/1 میلیارد دالر بوده که صادرات روسیه به 
ای��ران 960 میلیون دالر و واردات 140 میلیون دالر بوده. وی پیش بینی کرد حجم 
مبادالت روس��یه و ایران در س��ال 2010 مانند سال 2009 باش��د و گفت: در سال 
2009 این حجم به 30 میلیارد دالر رس��ید که 29/6 میلیارد دالر صادرات روس��یه 
و  400 میلی��ون دالر واردات از ای��ران بود. وی صادرات عمده روس��یه به ایران 
را فلزات، مواد ش��یمیایی، مواد چوبی، ماشین آالت و مواد سوختی اعالم کرد و 
گفت: ش��رکتهای روسیه آماده افزایش سطح همکاری اقتصادی با شرکتهای ایرانی 
در بخشهای مختلف است. وی تأکید کرد: تاجر به دنبال سود است و تحریم های 

اقتصادی نمی تواند تأثیری بر فعالیت آن در تعامالت اقتصادی ایجاد کند. 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از اختصاص 15 میلیارد ریال در سال 
جاری برای احیای مادی های این کالن ش��هر خبر داد و گفت: تاکنون 80 درصد 
نهرهای اصلی شهر اصفهان بهسازی شده است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، منصور باقرصاد با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
ش��هر اصفهان 270 کیلومتر نهر و مادی وجود دارد که از سال 77 با تشکیل کمیته 
و کارگروه مادی ها متش��کل از معاونت های مختلف روند احیای نهرهای شهر با 
فعالیت بیش��تری شروع شد. وی با بیان اینکه ساالنه شهرداری در سطح مناطق 14 
گانه نزدیک به 10 میلیارد ریال برای بهس��ازی، نظافت و الیروبی مادی های سطح 
شهر هزینه می کند، افزود: امسال برای این مهم 15 میلیارد ریال تخصیص یافته که 
تاکنون از 11 نهر بیش از 80 درصد مادی های اصلی این کالن ش��هر ساماندهی و 
بهسازی شده است. معاون خدمات ش��هری شهرداری اصفهان مادی نیاصرم را از 
بزرگترین مادی های شهر و مادی فرشادی نیز جزء طوالنی ترین مادی های شهر 
معرفی و اذعان کرد: تا پایان س��ال جاری از طری��ق GIS میزان نهرهای فرعی که 
بهسازی شده مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شهرداری ساالنه 5 میلیارد 
ری��ال برای نظافت و الیروبی و رفع خطر نقاط حادثه خیز رودخانه هزینه می کند 
خاطرنشان کرد: شهرداری در سه بخش نظافت، علف زنی و الیروبی و رفع خطر 

در رودخانه فعالیت می کند.
باقرص��اد با تأکید بر اینکه ش��هروندان نیز باید در خص��وص الیروبی نهرها و 
رودخانه همکاری الزم را با ش��هرداری داشته باشند، ادامه داد: شهروندان و به ویژه 

کسبه و مهمانان باید از ریختن زباله به داخل نهرها و رودخانه خودداری کنند. 

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: یکی از اقدامات مهم دولت 
و نظ��ام اس��المی اج��رای قانون 
هدفمن��د کردن یارانه هاس��ت. به 
گزارش ایرنا، علی اصغر عنابستانی 
در جمع م��ردم لردگان با اش��اره 
ب��ه هزینه ه��ای کالن دول��ت در 
قالب پرداخ��ت یارانه و هدررفت 
بس��یاری از این هزینه ها به شیوه 
ناعادالنه، افزود: اجرای این قانون 
ب��زرگ، گام��ی در راه برقراری عدالت در جامعه اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه طرح 
هدفمند کردن یارانه ها باید در دولتهای گذشته اجرا می شد، اما این کار بزرگ را 
احمدی نژاد اجرایی کرد، گفت: این قانون نیمه دوم امس��ال اجرایی خواهد شد. 
عنابس��تانی افزود: در یک جامعه والیی باید بین مردم و حکومت ارتباط نزدیک 
وجود داش��ته باش��د که این امر در دولت به طوری جدی مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. وی ادامه داد: در سفر س��وم هیأت دولت تصمیمات خوبی برای توسعه 
مناطق مختلف استان از جمله لردگان اتخاذ شد که طرح گازرسانی به روستاهای 
باالی 80 خانوار یکی از این طرحهاست. وی افزود: در این استان کارهای خوبی 
انجام گرفته و تالش مدیریت اجرایی استان، شتاب روند عمرانی و آبادانی مبتنی 
برعدالت و توسعه متوازن در نقاط مختلف است. امام جمعه لردگان نیز گفت: در 
س��فر سوم استانی دولت طرحهای خوبی در بخشهای راه، پتروشیمی، سدسازی، 
 انتقال آب، امور بهداشت و درمان و گازرسانی به روستاهای شهرستان اتخاد شد. 
حجت االس��الم حسین انصاری، بر لزوم تالش دستگاه های اجرایی برای توسعه 
خدمات عمرانی و زیربنایی در این شهرستان تأکید کرد. شهرستان لردگان با 170 

هزار نفر جمعیت در 160 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع است.

مع��اون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: توس��عه فرهنگ 
کارآفرینی محوری ترین گزینه و نس��خه جایگزین در راس��تای تسکین و حتی 
بهبود معضل بیکاری و توس��عه نیافتگی در کش��ور اس��ت. احمد ایرج پور در 
گفتگو با فارس در شهرکرد با بیان اینکه کار موجب شکوفایی استعداد، توسعه 
و پیش��رفت کشور، پرکردن اوقات فراغت و ایجاد نشاط و انرژی است، اظهار 
داش��ت: ایستادگی و خستگی ناپذیری بهترین راه برای رسیدن به هدف است. 
وی اف��زود: کار عبادت اس��ت چرا که در فرمایش��ات معصومین)ع( نیز توجه 
ویژه به این امر شده است . ایرج پور خاطرنشان کرد: کارآفرینی به معنای ایجاد 
زمینه کار بوده، بنابراین بزرگ ترین عبادت در کارآفرینی اس��ت. معاون عمرانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه کش��ور نیازمند ایجاد اشتغال 
است، گفت: بنابراین همه نهادها به این نتیجه رسیده اند که کارآفرینی می تواند 
مشکالت کشور را حل کند. ایرج پور خالقیت و نوآوری را مهم  ترین شاخصه 
کارآفرینان برش��مرد و گفت: برنامه ریزی براس��اس تفکر و اندیشه، خالقیت و 
نوآوری و ثروت آفرینی در جامعه از مهم ترین شاخصه های افراد کارآفرین در 
جامعه است. وی افزود: کارآفرینان افرادی هستند که فرا گرفته اند چگونه یک 
رویا را به واقعیتی س��ودآور تبدیل کنند. از این رو رس��الت آموزش کارآفرینی 
تربیت افرادی اس��ت که از مناب��ع کم ارزش، ارزش آفرینی کنن��د. ایرج پور به 
ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی تأکید کرد و گفت: کارآفرین به طور عام از 
یک س��و درصد زیادی از جمعیت کش��ور را از زیر بار تکفل خارج و از سوی 
دیگر این قش��ر عظیم را به عنوان منبعی عظیم و ماهر در بس��تر توسعه مستقر 
و زیرس��اخت های صنعتی کش��ور را بهبود می بخشد. وی تصریح کرد: توسعه 
فرهنگ کارآفرینی محوری ترین گزینه و نسخه جایگزین در راستای تسکین و 

حتی بهبود معضل بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور است.
ایرج پور به ش��اخصه های فردی و عمومی کارآفرینان اش��اره کرد و گفت: 
تعام��ل با هم��کاران عالقه مند ب��ه کار گروهی و مش��ارکتی، نگرش مثبت و 
انعطاف پذیری، اعتماد به نفس و سخت کوش��ی، صب��ر و بردباری و تعادل در 
رفت��ار، اخالق مداری، دانش مداری، برخورداری از روحیه توفیق طلبی، احترام 
ب��ه حقوق م��ردم و عدالت محوری از دیگر این ش��اخص های مهم محس��وب 
می ش��ود. وی ادامه داد: اش��تغال زایی، ایجاد و توسعه فناوری، تولید ثروت در 
جامعه، ترغیب و تش��ویق سرمایه گذاری، ایجاد و گس��ترش بازارهای جدید، 
ارتقای رفاه در جامعه، ساماندهی و استفاده اثربخشی از منابع از جمله مهم ترین 
تأثیرات کارآفرینی در جامعه محس��وب می ش��ود. ایرج پ��ور تربیت کارآفرینان 
جدی��د را از مهم ترین اهداف آموزش کارآفرینان اش��اره کرد و گفت: هدایت 
کارآفرینان به س��مت کس��ب مهارت های الزم و ارائه مهارت های الزم به آنان 
در راس��تای افزایش میزان موفقیت آنان در کسب و کارهایی که انجام می دهند 
از مهم ترین این اهداف محس��وب می شود. وی تصریح کرد چنانچه استعدادها 
 ب��ا درون مای��ه تعهدی و مذهبی عجین ش��ود، نتیجه بس��یار مناس��بی خواهد 

داشت.

جهش 3/5 برابری بودجه فاضالب اصفهان 

خیامیان:
اصفهان پتانسیل فعالیت تجاری 

با شركتهای خارجی را دارد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
80 درصد مویرگ های حیاتی شهر زنده شد

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 هدفمندكردن یارانه ها 

جزء مهمترین اقدامات دولت است

معاون استاندار چهارمحال و بختیاري:
كارآفریني بسترساز پیشرفت كشور است

ادامه از صفحه اول
فعالیت  و پویایی افراد جامعه از اهداف اساسی امریکا محسوب می شود.

عنابستانی تهدیدات سیاسی، امنیتی و ملی را از جمله پیامدهای منفی مصرف 
م�واد مخدر در جامعه برشمرد  وگفت: تهدیدهای اقتصادی، سرمایه گذاری هنگفت 
در راستای مبارزه با مواد مخدر، بیکاری افراد جامعه و ایجاد مشکالت در خانواده ها 

از دیگر تبعات سوء مصرف مواد مخدر است.
 وی از معضل م���واد مخ���در به عنوان یک بح���ران اجتماعی نام برد و 
گفت: برهمین اساس دشمن با اشاعه مواد مخدر و با انگیزه های مختلف اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی درصدد اضمحالل نسل جوان و مهار کردن خالقیت و ابتکار 

جوانان است.
عنابستانی بسط و گسترش مواد مخ���در و تغیی���ر آن از حالت سنتی به 
و  برشمرد  کشور  در  دشمن  شوم  عملیاتی  اهداف  دیگر  از  را  صنعتی   شیوه 
گفت: کاهش فاحش هزینه مواد مخدر زنگ خطری جدی برای کشور محسوب 
بلیغ مسئوالن کشوری را در راستای تدوین  اهتمام  امر  این  این رو  از  می شود، 

برنامه های تأثیرگذار در مهار این معضل اجتماعی می طلبد.
استاندار چه��ارمحال و بختی��اری بیکاری را از مهم ترین عوامل گرایش 
جوانان به مواد مخدر عنوان کرد و گفت: برهمین اساس میزان بیکاری جوانان 
در استان بیش از 16/4 درصد است و برطرف کردن این معضل مستلزم تالش 

مجدانه و همه جانبه مسئوالن است.
کردن  پر  راستای  در  مطلوب  و  مناسب  برنامه ریزی  و  تدوین  عدم  وی 
اوقات فراغت جوانان را از دیگر عوامل سوق دهنده جوانان به مواد مخدر بیان 
کرد و افزود: آمارهای موجود حاکی از این است که برای 80 درصد از جوانان 
برنامه اوقات فراغت وجود ندارد و باید در دفع این مشکل برنامه ریزی های 

مناسب صورت می گیرد.
از  را  جوانان  برای  معین  و  مشخص  برنامه  و  هدف  تنظیم  عنابستانی 
جامعه  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  راستای  در  تأثیرگذار  راهکارهای  مهم ترین 
برشمرد و گفت: ارتقای اعتماد به نفس جوانان، اهتمام به اعتقادات مذهبی و 
اسالمی توجه ویژه به ورزش های عمومی و قهرمانی، بهره مندی از ظرفیت های 
مردم و ظرفیت تشکیالت غیر دولتی و ظرفیت های دیگر در عرصه اجتماعی 

از جمله این راهکارها است.
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آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 259/خ کالسه پرونده: 1657 – 88 ح26 

وقت رس��یدگی: شنبه 1389/5/23 س��اعت11 صبح خواهان: خانم مریم 
زلکی فرزند علی فتح

خوان��ده: آقای امید جعفری ش��اه غاز فرزند لطفعل��ی – مجهول المکان 
خواس��ته: طالق  خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. 
م الف/4062              مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
283/خ چون آقای عباس سعیدی و غیره فرزند رسول شکایتی علیه آقای 
سید اکبر منانی مبنی بر بی احتیاطی منجر به فوت حمید سعیدی نیا مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 870724ک105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 
روز 89/5/25 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��د تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

نمود.
م الف/ 4233             مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
323/خ شماره: 2202

چ��ون تحدی��د حدود ش��ش دانگ قطعه زمی��ن مزروعی دش��ت باالراه 
بمس��احت تقریبی 678 مترمربع شماره 4852 فرعی از شماره 11 اصلی واقع 
در وزوان بخ��ش ثبت��ی میمه که طب��ق پرونده ثبتی به نام عباس��علی خیریان 
فرزن��د محمدعل��ی در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضی یا 
متقاضی��ان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 
قان��ون ثب��ت و بر طب��ق تقاضای نامبرده ی��ا نامبردگان تحدی��د حدود ملک 
مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 89/4/30 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع 
و ب��ه عمل خواهد آمد. لذا به موج��ب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می ش��ود در روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیی��ن تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت معترض ظ��رف یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع 
 ذیص��الح قضای��ی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم 

نماید.
م الف/4272                          نوروز – رئیس ثبت اسناد و امالک میمه 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی   
343/خ چون تحدیدحدودششدانگ یک قطعه زمین پي کني نیمه محصور  
پ��الک ش��ماره 862 / 176 واقع در اس��الم آباد بخش یک ثبتي ش��هرضاکه 
طب��ق پرونده ثبتی بنام آقاي الیاس آقایي فرزند یونس  درجریان ثبت اس��ت 
به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت 
اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 29 / 4 / 1389 س��اعت 8 صب��ح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. 
ل��ذا به موجب ای��ن آگهی بکلی��ه مالکی��ن ومجاورین اخطارم��ی گردد که 
درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراض��ات مجاورین وصاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعت��راض خودرابه ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع 
ذیصالح قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 
 باتعطیلی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهد

شد. 
م الف / 204                     میرمحمدی-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

آگهی تحدیدحدوداختصاصی   
344/خ چون تحدیدحدودشش��دانگ یکباب خانه  پالک ش��ماره 215 / 
176 واقع در اس��الم آباد بخش یک ثبتي ش��هرضاکه طب��ق پرونده ثبتی بنام 
آق��اي الیاس آقای��ي فرزند یونس وغیره  درجریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 
قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 29 / 4 
/ 1389 س��اعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این 
آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 

حضوریابند.
 اعتراض��ات مجاوری��ن وصاحب��ان ام��الک مطابق م��اده 20 قانون ثبت 
ازتاری��خ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق 
تبص��ره 2 م��اده واح��ده قان��ون تعیی��ن تکلی��ف پرون��ده ه��ای معترضی 
ثبت،معت��رض م��ی بایس��ت ظرف م��دت یکم��اه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
خودراب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرج��ع ذیصالح قضایی 
اخذوب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواج��ه باتعطیلی 
 پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطی��ل انج��ام خواه��د

شد. 
م الف / 2050                میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی ابالغ
113/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970352900250 

ش��ماره پرونده: 8809980358300936 ش��ماره بایگانی شعبه: 881370 
شاکی: آقای علیرضا نادعلیان به نشانی جرقویه روستای آذرخواران  متهمین: 
1. آقای حجت اله اس��فندیاری به نش��انی مجهول الم��کان 2. آقای روح اله 
ع��رب صالحی 3. آق��ای فتح اله ع��رب صالحی همگی به نش��انی جرقویه 
نصرآباد خ شهید مختار به طرف شهرضا منزل پدری- آقا میرزا اتهام: سرقت 

مستوجب تعزیر
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقایان 1. حجت اله اس��فندیاری فعاًل مجهول المکان 
2. فت��ح اله عرب صالحی فرزند محمد 3. روح اله عرب صالح فرزند محمد 
ه��ر دو مقیم جرقویه نصرآباد خیابان ش��هید مختار به طرف ش��هرضا منزل 
آقامیرزا هر س��ه دائر بر مش��ارکت در سرقت شبانه یک دس��تگاه موتور بنز 
ده تن آب کش��ی چاه کشاورزی در س��ه راهی محمدآباد جرقویه در آذرماه 
1387 موضوع ش��کایت آق��ای علیرضا نادعلی��ان آذرخوارانی فرزند محمد، 
از توج��ه به مفاد کیفرخواس��ت ص��ادره و محتویات پرون��ده و تحقیقات به 
عمل آمده و گزارش��ات مأمورین انتظامی و مفاد اظهارات مطلعین و برادران 
متهمی��ن ردیف دوم و س��وم در مرحله تحقیق و بازجوئی و س��ایر قرائن و 
ام��ارات مضب��وط در پرونده از جمل��ه عدم حضور متهمی��ن جهت دفاع از 
خ��ود در هیچ یک از مراحل دادرس��ی ب��ا وصف ابالغ قانون��ی و اطالع از 
موض��وع پرونده، ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحیه مش��ارالیهم محرز و مس��لم 
بوده دادگاه باس��تناد ماده 656 قانون مجازات اس��المی ه��ر یک از مرتکبین 
 را به تحمل س��ه س��ال حبس و هفتاد و چهار ضربه ش��الق تعزیری محکوم 

می نماید. 
رأی ص��ادره غیابی بوده و ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4447 حاجی زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
114/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354400239 

شماره پرونده: 8809980358600990 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890039 ش��اکی: آقای خلیل سلمانی به نشانی خ 
بزرگمهر- ک ولی عصر- ک طالقانی- پ 18- 2671005 متهم: آقای محمد 
صالحی به نش��انی مجهول المکان اتهام: س��رقت موتورس��یکلت گردشکار: 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رأی می 

نماید.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کایت آقای خلیل س��لمانی فرزند محمدعلی علیه آقای 
محمد صالحی دائر بر س��رقت موتورس��یکلت، موضوع کیفرخواست صادره 
از دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفهان با توجه ب��ه محتویات و مندرجات 
پرون��ده، گ��زارش مرجع انتظام��ی، تحقیقات به عمل آمده و س��ایر قرائن و 
ام��ارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب ب��زه معنونه به متهم 
مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد م��اده 661 قانون مجازات 
اس��المی وی را ب��ه تحمل ش��ش ماه حب��س و هفتاد و چهار ضربه ش��الق 
تعزی��ری در غی��ر مالءعام و بدون اصابت به نقاط حس��اس بدن محکوم می 
نمای��د. در خص��وص رد مال با توجه به صورت جلس��ه م��ورخ 1388/5/4 
مرجع انتظامی مضبوط در صفحه بیس��ت و هش��ت پرون��ده مبنی بر تحویل 
موتورس��یکلت مس��روقه به ش��اکی این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باش��د. 
رأی ص��ادره غیاب��ی و ظ��رف ده روز از تاری��خ اب��الغ واقع��ی قاب��ل 
واخواه��ی در این دادگاه و پ��س از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت 
 روز قاب��ل تجدیدنظر خواه��ی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 4446    خدابنده- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
115/ ت/ 4 اج��رای اح��کام ش��عبه س��وم دادگاه حقوق��ی اصفهان در 
خص��وص پرونده اجرایی 880332 ح ج 3 ل��ه 1- خانم زهره موجودی 2- 
خانم زهرا موجودی 3- خانم مینا معینی و علیه خانم صدیقه حس��ینی مبنی 
بر فروش شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی تحت پ��الک ثبتی 40/1318 
بخ��ش 14 ثبت اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزای��ده ای در تاریخ 89/4/24 
س��اعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه سوم حقوقی واقع در خیابان 
ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری طبقه س��وم اتاق 307 برگزار نماید. 
طالبی��ن خری��د می توانند 5 روز قبل از مزایده از مل��ک واقع در خیابان امام 
خمین��ی کوچ��ه )مادی فت��وت( بوس��تان کاج کوچه مهر بن بس��ت مردداد 
کدپس��تی 44186-81399 بازدید نمایند کس��انی حق ش��رکت در مزایده را 
دارند که 10 درصد مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داش��ته باش��ند مزایده 
از مبل��غ کارشناس��ی ش��روع و برنده فرد یا افرادی می باش��ند ک��ه باالترین 
 قیم��ت را پیش��نهاد نماین��د. مل��ک در تص��رف آق��ای اکبر رحمان��ی پور 

می باشد.
مشخصات ملک و قیمت طبق نظریه کارشناس

پالک موردنظر دارای ح��دوداً 128 مترمربع عرصه و حدود 85 مترمربع 
اعیانی بوده و س��اختمان آن از دیوارهای آجری و س��قف تیرآهن بنا ش��ده 
نمای خارجی س��یمانی ب��ا درب و پنجره های فل��زی و نمای داخلی گچ و 
رنگ با دربهای چوبی و آش��پزخانه و سرویس��های بهداش��تی کاشی با کف 
موزاییک و کابینت فلزی، دارای انش��عابات آب، برق، گاز و تلفن و همچنین 
س��ه جلد س��ند مالکیت که جمعًا ششدانگ بوده به ش��ماره ملک 40/1318 
واق��ع در بخش 14 ثبت اصفهان، ارزیابی شش��دانگ پ��الک فوق با توجه به 
موقعی��ت محل و ش��رایط روز و جمی��ع جهات مؤثر در قضی��ه مبلغ پانصد 
و ده میلی��ون ریال معادل پنجاه و یک میلیون تومان به ش��رح زیر تعیین می 
گ��ردد 1- بهای عرصه پ��الک مبلغ چهارصد و پنجاه و چه��ار میلیون ریال 
مع��ادل چهل و پن��ج میلیون و چهارصد هزار توم��ان. 2- بهای اعیانی پالک 
مبلغ پنجاه و ش��ش میلی��ون ریال معادل پنج میلیون و شش��صد هزار تومان. 
 3- بهای ثمنیه اعیانی پالک مبلغ هفت میلیون ریال معادل هفتصد هزار تومان 

)ششدانگ( 
م الف/ 4445 مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
116/ ت/ 4 کالسه پرونده: 8909980350300223 وقت رسیدگی: شنبه 
89/5/16 ، 9 صبح خواهان: قرض الحس��نه بس��یجیان ب��ا وکالت خانم زهرا 

سعادت خوانده: محمود جزینی خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه س��وم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخری��ن آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
م الف/ 4444            مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
118/ ت/ 4 چون آقای حمید بکتاشیان فرزند حسین شکایتی علیه آقای 
فرش��اد یادگاری فرزند غدیر مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح 
نم��وده که پرون��ده آن به کالس��ه 890036 ک 102 ای��ن دادگاه، ثبت وقت 
رس��یدگی برای روز 89/5/18 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4442  از طرف مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی حصر وراثت
122/ ت/ 4 آقای محمدرضا رس��ا دارای شناس��نامه شماره 369 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 89-1299 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا آقابابائی دس��تگردی 
بشناس��نامه 1651 در تاریخ 89/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر.
1- محمدرضا رس��ا ش ش 369 فرزند متوفی. 2- مهدی رس��ا ش ش 
5097 فرزن��د متوف��ی 3- مرتضی رس��ا ش ش 1959 فرزند متوفی. 4- الله 
علیزاده ش ش 6213 فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک ماه��ی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین 
 آگه��ی ظ��رف یک م��اه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی ص��ادر خواهد

شد.
م الف/ 4227 فانیان- رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 288/خ کالس��ه پرونده: 890466 ح/18 وقت رس��یدگی: 89/6/1 – ساعت 
11:30 صبح خواهان: ثریا حق پرس��تان فرزند فریدون  خوانده: عباس جعفر 
حاجی فرزند داود خواسته: فسخ نکاح  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین  آگهی ظرف یک ماه ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی 
 بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتش��ر و م��دت آن ده روز خواهد 

بود. 
م الف/ 4376             مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

پرسش

زمانی که استبداد در جهان بیداد می کرد، زمانی 
که از حقوق و آزادی های بشری در جهان خبری 
نبود، مجم��وع افرادی که در قلم��رو دولت واحد 
زندگی می کردند و وابس��تگی حقوقی � سیاس��ی 
با همان دولت داش��تند، به نام تبعه یاد می ش��دند. 
این عنوان )تبعه( بر انس��انهایی که در دامان دولت 
مستبد زندگی می کردند و مکلفیتهای شان در برابر 
دولت بیش��تر از حقوق آنان بود، اطالق می ش��د؛ 
انس��انهایی ک��ه تابع مطل��ق دولت مس��تبد بودند. 
دولتهای مس��تبد تا حدی که عالق��ه مند بودند، به 
اتب��اع خویش توجه کرده و حق��وق و امتیازاتی به 
آنه��ا اعطا کردند. رابط��ه بین اتب��اع و دولت یک 
جانب��ه بود و این دولت بود که با اتباع رابطه ایجاد 
می کرد. اتباع مکلف بودند تا مطابق خواست دولت 
عم��ل کنند، هر نوع حرکتی خالف س��لیقه دولت 
 مستبد، جرم دانس��ته شده و قابل مجازات پنداشته 

می شد.
ت��ا قبل از به میان آمدن دموکراس��یهای جدید، 
اتباع کش��ورهای جهان، از حق��وق و آزادی های 
بش��ری برخ��وردار نبودن��د و نقش��ی در تعیی��ن 
سرنوشت خویش نداشتند. برعکس، مکلف بودند 
تا از دولت متبوع حمایت کرده و مطابق دستورات 
و خواس��ته های آن عم��ل کنن��د. با ش��کل گیری 
دولتهای مدرن و رژیمه��ای دموکراتیک، تغییرات 
چش��مگیری در عرصه ه��ای سیاس��ی، فرهنگی، 
اقتصادی و... کش��ورهای جهان ب��ه میان آمد. این 
تغییرات باعث تقویت رژیمهایی ش��د که مردم در 
آن نق��ش مهمی را بازی می کردند. در این رژیمها 
)دموکراسیها( حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد 
و بدین ترتیب از حق م��ردم و حقوق و آزادیهای 
افراد س��خن به میان آمد، که در نتیجه واژه تبعه نیز 
زمینه اس��تفاده خود را از دست داده و از آن پس به 
جای تبعه، واژه »ش��هروند« رواج داده شد. تفاوت 
میان واژه های »تبعه« و »ش��هروند« در این اس��ت، 
ک��ه واژۀ »تبعه« یا »اتباع« در رژیمهای اس��تبدادی 
مورد اس��تفاده قرار می گرف��ت و به مردمی اطالق 
می ش��د که در قلمرو دولت خویش، بدون دست 
داشتن به حقوق و آزادیهای اساسی بشری )حقوق 
بشر( زندگی می کردند و مکلفیتهای شان بیشتر از 
حقوقی بود، که در برابر دولت داشتند. اما شهروند 
واژه ای است که در رژیمهای دموکراتیک استفاده 
می ش��ود و به افرادی اطالق می شود، که با دولت 
دموکراتیکی وابس��تگی حقوقی � سیاس��ی دارند و 
از تمام حق��وق و آزادیهای بش��ری، مطابق قانون 
اساسی و سایر قوانین ملی، برخوردار هستند. تبعه 
یا ش��هروند، اگر در کش��ور خود زندگی نکند، باز 
هم رابطه حقوقی- سیاس��ی اش برقرار بوده و در 
حاالت خ��اص، مورد حمایت سیاس��ی و حقوقی 
کشور خویش قرار می گیرد. پس شهروند واژه ای 

اس��ت منطبق با ارزش��ها و فرهن��گ دموکراتیک و 
تبعه واژه ای اس��ت منطبق با فرهنگ استبدادی. در 
اینجا الزم اس��ت تا به واژه »مقیم« نیز اشاره شود. 
»مقیم« به کس��ی اطالق می ش��ود، که برای مدت 
معین و یا نامعین، در کش��وری که رابطه سیاس��ی 
� حقوقی با آن ندارد )ش��هروند آن نیست( اقامت 
می کند. ش��هروندان هر دول��ت دموکراتیک دارای 
یک سلس��له حقوق و آزادیهایی هستند، که به نام 
»حقوق شهروندی« یاد می شود. حقوق شهروندی 
ماهیت��ی دموکراتی��ک دارد و ب��ه تم��ام حقوق و 
آزادیهای مدنی � سیاس��ی اطالق می ش��ود، که در 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درج بوده 
و توس��ط قانون اساسی و سایر قوانین ملی بازتاب 
داده ش��ده باش��ند. حق رأی، حق محاکمه عادالنه، 
حق دسترس��ی به محاکم، ح��ق حمایت حقوقی و 
سیاس��ی دولت از شهروند، برابری در مقابل قانون، 
آزادی بی��ان، ح��ق دسترس��ی به اطالع��ات، حق 
نامزد ش��دن به پس��تهای مهم دولتی، حق تشکیل 

اجتماعات، حق برخ��ورداری از تأمینات اجتماعی 
ی��ا حق برخ��ورداری از رف��اه و... ش��امل حقوق 
شهروندی می ش��وند. تمام حقوق ش��هروندی از 
ارزش یکس��ان برخوردار هس��تند؛ اما در آن میان 
حق برابری در نزد قان��ون و آزادی بیان از اهمیت 
حیاتی برخوردار هستند. تمام شهروندان حق دارند 
ت��ا از حقوق و امتی��ازات یکس��ان در برابر قانون 
برخوردار باشند. هیچ کس��ی نباید بر اساس زبان، 
قوم، رنگ، دین، پول، نفوذ، منصب و س��ایر موارد، 
از حق��وق و امتیازات ویژه در نزد قانون برخوردار 
باش��د. هرگونه برخورد تبعیض آمیز قوانین در این 
زمینه ناقض حقوق شهروندی بوده و نقض صریح 
حقوق بش��ر دانسته می شود. شهروندان حق دارند 
تا در صورت موجودیت قوانین تبعیض آمیز دست 
به تخلف مدنی )تظاه��رات، تحصنها، اعتصابات، 
تحریمه��ا( زده و زمینه را ب��رای ایجاد تغییرات در 
قوانین مساعد سازند. آزادی بیان نیز یکی از حقوق 
شهروندیست. آزادی بیان، پیش زمینه تحقق آزادی 

عقیده و فکر است. هر شهروند حق دارد تا آزادانه 
بیندیش��د، آزادانه عقایدی را برگزیند و آزادانه آن 
عقای��د را بیان ک��رده و بر آن عمل کن��د. آنچه در 
مورد آزادی بیان مهم اس��ت، این س��ت، که آزادی 
بیان به معن��ای آزادی در بیان اس��ت، نه در عمل. 
در قوانی��ن ملی، برای تحدی��د آزادی در بیان، باید 
تنها از معیارهای عدالت و حقیقت اس��تفاده شود. 
براس��اس یک تقسیم بندی کلی، حقوق شهروندی 
ش��امل س��ه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و 

حقوق اجتماعی است.
ــوق مدنی: ک��ه در حقوق ای��ران با عنوان  حق
حقوق راجع به ش��خصیت نیز ش��ناخته می شود، 
حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است. 
در ی��ک اصطالح دیگر به آن حق��وق عمومی هم 
می گویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق 
به طرفیت دولت و نمایندگان دولت اس��ت تا افراد 
عادی. حقوق مدنی خود ش��امل حقوق مربوط به 
آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط 

به مصونیت افراد می شود. 
حقوق مربوط به مس��اوات شامل مساوات در 
مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات 
در پرداخت مالیات، مس��اوات از لحاظ اشتغال به 
مشاغل دولتی و مس��اوات در خدمت نظام وظیفه 

است.
ــی: گونه دوم حقوق ش��هروندی  حقوق سیاس
است. حقوق سیاس��ی حقوقی است که به موجب 
آن، ش��خص دارن��ده حق می توان��د در حاکمیت 
ملی خود ش��رکت کند. مهمترین حقوق سیاس��ی 
عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق دارا بودن 

تابعیت.
حقوق اجتماعی: سومین نوع حقوق شهروندی 
 اس��ت. ای��ن حقوق به ح��ق طبیعی هر ف��رد برای 
به��ره مند ش��دن از یک حداق��ل اس��تاندارد رفاه 
اقتص��ادی و امنیت مربوط می ش��ود. ب��ه عبارت 
دیگر، حقوق اجتماعی ب��ه خدمات رفاهی مربوط 

می شود. این حقوق شامل:
مانن��د  درآم��دی  و  م��ادی  حمایته��ای   -1  
تأمی��ن مس��کن، تأمین ش��غل، پرداخ��ت حقوق و 
مزای��ای کاف��ی، برخ��ورداری از حداقل دس��تمزد، 
 تأمی��ن اجتماعی )در ص��ورت بیکاری، بیم��اری، از 

کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سوانح(.
 2- برخورداری از آموزش و پرورش رایگان.

 3- برخ��ورداری از بهداش��ت و درمان، مانند 
برخ��ورداری از خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی و 
مراقبته��ای پزش��کی و برخ��ورداری از بیمه های 

درمانی همگانی. 
4- حمایته��ای قضایی، مانند حق برخورداری 
ب��ه  مراجع��ه  و  دادخواه��ی  ح��ق  و  وکی��ل   از 

دادگاه.       

رابطه دولت و مردم در حقوق شهرونديحقــوق شهــروندی چيست؟
اشاره

حقوق ش��هروندي از واژه هایي اس��ت که به تازگي وارد ادبیات سیاسي، اجتماعي و حقوقي ایران 
شده و طي چند سال اخیر گام هاي مهمي براي نهادینه کردن آن برداشته شده است. حقوق شهروندي 
در واقع بیان کننده حقوقي است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است. مصادیق 
حقوق شهروندي بسیار است و از حق برخورداري از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهي 
گرفته تا حقوقي از قبیل حق دادرسي عادالنه را شامل مي شود. اهمیت حقوق شهروندي به حدي است 
که رابطه نزدیکي با جایگاه حاکمیت پیدا مي کند و حتي برخي از کارشناس��ان بر این باورند جامعه اي 
که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل مي شود. اما وضعیت 
کنوني حقوق شهروندي چگونه است؟ حقوق شهروندي جدید داراي دو ویژگي بارز و برجسته است 
که آن را از دیگر مفاهیم حقوقي جدا مي کند. نخس��ت آنکه حقوق ش��هروندي جدید جداي از حقوق 
بش��ر به شمار مي آید و این اس��تقالل به این مفهوم است که باید با نگاهي تازه آن را تعریف و تشریح 
کرد و دیگر آنکه حقوق ش��هروندي جدید بر روابط شهرنش��ینان با یکدیگر و روابط آنها با نهادهاي 
دولتي داللت دارد و از این لحاظ باید آن را تفس��یر خاصي از حقوق ش��هروندي به مفهوم عام به شمار 
آورد. رابطه دولت و مردم در حقوق ش��هروندي جدید، بی��ش از آنکه مبتني بر آمریت دولت و اقتدار 
باشد، برمبناي رابطه متقابل و همکاري است. اگر چه در برخي موارد مهم جنبه حاکمیت دولت اعمال 
مي ش��ود، در بیش��تر موارد حقوق و تکالیف خاصي براي تحقق حقوق ش��هروندي بر دوش دولت و 

مردم قرار مي گیرد.
قانون اساسي و حقوق شهروندي: قانون اساسي به عنوان فقه سیاسي مکتوب شیعه توجه خاصي 
به حقوق شهروندي کرده به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از این حق 
نمي داند و دولت را موظف به رعایت حقوق ش��هروندي براي همه انسان ها مي کند؛ ضمن اینکه قانون 
اساس��ي نه تنها به ذکر نظري حقوق ش��هروندي توجه کافي داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکمیت 
را مدافع این حق قلمداد کرده و س��هم ویژه اي براي قوه قضائیه قائل ش��ده چنانکه در اصل 156، این 
 ق��وه را پش��تیبان حقوق فردي و جمعي یعني پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقي کرده اس��ت. در س��ند 
چش��م انداز بیس��ت ساله هم به عنوان نخس��تین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندي به عنوان آرمان 
دست یافتني به رسمیت شناخته شده است، از نگاه حقوقي نیز تردیدي نیست که رویکرد قوه قضائیه 
به حقوق ش��هروندي به عنوان یک فرهنگ کاربردي اس��ت و همه باید در ادامه این مسیر کمک کنند. 

حقوق شهروندي مورد اشاره در قانون اساسي با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر است:
ــهروندان: در بند ششم اصل س��وم قانون اساسي محو هرگونه  ــي- اجتماعي ش 1- حقوق سیاس
اس��تبداد و خودکامگي و انحصارطلبي و در بند هفتم این اصل تأمین آزادي هاي سیاس��ي و اجتماعي 
و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت مش��ارکت عامه مردم در تبیین سرنوش��ت سیاسي، 
اقتص��ادي و فرهنگ��ي خویش ب��ه عنوان تکالیف مهم دول��ت و حکومت از جمله مواردي اس��ت که 

قانونگذار بنیادهاي حقوق سیاسي و اجتماعي مردم را ترسیم کرده است.
2- حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل.

3- حقوق قضایي: هش��ت اصل از قانون اساس��ي به حقوق قضایي شهروندان تخصیص داده شده 
است. اصول32، 33، 34، 35، 37، 38 و 39 حقوق قضایي شهروندان را تبیین کرده است. هدف اصلي 

حقوق قضایي شهروندان ایجاد امنیت قضایي براي اعضاي جامعه است. 
4- حقوق فرهنگي: گرچه در اصل بیستم قانون اساسي، برخورداري از حمایت قانوني و تساوي 
افراد در همه ابعاد حقوق انس��اني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را با رعایت موازین اسالم به 
عنوان سیاست محوري حقوق شهروندي مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصي جزئیات 
حقوق فرهنگي به طور آش��کار مورد بحث قرار نگرفته اس��ت. از جمله حقوق تصریح شده در قانون 
اساسي بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدني، براي همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش 
عالي تأکید ورزیده است. بر همگاني ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره 
متوس��ط و گس��ترش آموزش هاي دانش��گاهي به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سي ام قانون 

اساسي تأکید شده است.
کالم آخر: وقتي دایره کالن و وس��یع حقوق شهروندي مطرح مي شود باید این واقعیت را در نظر 
بگیریم که محافظت و حراس��ت از حقوق تک تک ش��هروندان بر دوش همه قوا و سازمان هاي دولتي 
اس��ت که باید در این زمینه اقدامات الزم و ضروري براي حراس��ت از حقوق ش��هروندان را در تمام 
واحدهاي اجرایي خود عملیاتي کنند تا حقوق شهروندي در تشریفات اداري و اجرایي و حتي قانوني 

پایمال نشود.
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مــن در حــال نابوديم!

دستکاری ژنتیکی درختان استرالیایی 
برای تولید كاغذ بیشتر

آسمان من زمین من

پيرترین یوزپلنگ جهان در ایران زندگي مي كند

ایتاليا یی هــای دوستــدار محيط زیست
خفــاش ر ا جــانشين حشره كش می كنند

فرخنده احمدی
27 ژوئ��ن عنوان روز جهان��ی بیابان زدایی در 
سراس��ر جهان نام گذاری شده است و این روز در 
کش��ورهای مختلف گرامی داشته می شود. همین 
بهانه کافی بود تا انگیزه ای برای تحقیق و تفحص 
در این زمینه جهت آش��نایی بیشتر با این پدیده ها 
داشته باشیم. پیش��روی بیابانها، فروسایی زمین در 
نواحی خشک، نیمه خشک و مناطق نیمه مرطوب 
را درب��ر می گیرد و عوامل دخیل در پیدایش آن در 
وهله اول فعالیتهای انس��انی و تغییرات آب و هوا 
است. شایان ذکر است که پیشروی بیابانها به مفهوم 
توسعه بیابانهای از پیش موجود نیست. این فرایند در 
حقیقت به این دلیل رخ می دهد که اکوسیستمهای 
نواحی خش��ک که بیش از یک س��وم کره زمین را 
دربر می گیرند ش��دیداً در معرض استفاده بیش از 
حد و عدم بهره برداری صحیح از زمین قرار دارند. 
فقر، جنگل زدایی و تخریب جنگلها، چرای بیش از 
حد دامها و روش��های نامناسب و نادرست آبیاری 
همگی می تواند به کاهش میزان حاصلخیزی زمین 
بینجامد. پیش��روی و توس��عه بیابانها زندگی بیش 
 از 250 میلیون نفر را در سراس��ر جهان مس��تقیمًا

تحت تأثیر قرار داده و در عین حال زندگی قریب  به 
یک میلیون نفر را در بیش از صد کشور به مخاطره 
می اندازد. در این مقاله سعی در آن داریم با مفاهیم 
بیابان- بیابان زایی و بیابان زدایی آشنا شده سپس به 

بررسی پدیده بیابان زدایی در ایران بپردازیم.
:Desert بیابان یا

بیابان یک بیوم )سرزمین( یا یک نوع اکوسیستم 
است که به طور طبیعی در زمره بیوم های کالن کره 
زمین به شمار می آید. این بیوم در کنار سایر بیوم ها 
همانند جنگل های مناطق حاره، بیوم جنگل های 

معتدله، بیوم علفزار و بیوم بوته زار قرار دارد.
:Desertification بیابان زایی یا

بیابان زایی یا بیابانی ش��دن پدیده ای است که 
در اثر عملکرد نادرس��ت انس��ان در طبیعت پدید 
می آید. بیاب��ان زایی یکی از ش��یوه های تخریب 
خاک در مناطق خشک، نیمه خشک و کم رطوبت 
است که بر اثر عوامل مختلف از جمله تغییر آب و 
هوا و فعالیت های انس��انی حادث می شود. شایان 
 ذکر اس��ت، این پدیده یک شش��م جمعیت جهان، 
70 درصد اراضی خش��ک که بیش از 3/6 میلیارد 
هکتار می ش��ود و همچنین یک چهارم مس��احت 
جهان را تحت تأثیر اثرات منفی خود قرار می دهد. 
بیابان زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب 
شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی 

در قرن 21 محسوب می شود.
بیابان زدایی:

ترجم��ه واژه NON-Desertification به 
معنی بیابانی نش��دن و یا جلوگیری از بیابانی شدن 
اس��ت. در توضیح بیابان زدایی بیان این نکته حائز 
اهمیت است که منظور از بیابان زدایی، زدودن و از 
بین بردن بیوم بیابان نیست، چرا که این بیوم همانند 
س��ایر بیوم های طبیعی حاصل فع��ل و انفعاالت 
پدیده های اکولوژیکی اس��ت و شاید انسان هرگز 
قادر نباشد که آن را از مجموعه بیوم های کره زمین 
حذف کن��د. در واقع آنچه که مورد نظر واژه بیابان 
زدایی است، جلوگیری از بیابانی شدن زمین هایی 
اس��ت که در اثر اعمال مخرب انس��ان در معرض 

بیابانی شدن قرار دارند.
بیابان زدایی شامل 3 محور است:

بازدارنده: مشتمل بر برنامه های آگاهی بخشی، 
ترویجی، تشویقی و تنبیهی.

اصالحی: اصالح روش��های شخم زدن، بهبود 
ش��یوه های آبیاری و روش های تن��اوب زراعی، 
اصالح روش های کودپاشی و چگونگی دامداری 

در مراتع.
احیایی: مشتمل بر بذرپاشی، بذرکاری، تولید 
نهال، نهال کاری، احداث بادشکن، مراقبت، آبیاری 

و حفاظت.
بیابان زدایی در ایران:

فعالیت ه��ای بیاب��ان زدایی در ایران، از س��ال 
1344 تاکنون حدود دو میلیون هکتار جنگل های 
دست کاشتی است که در چهار استان کشور پراکنده 
است. نقش عمده این پوشش گیاهی عبارت است 
از حفاظت از روس��تاها، شهرها و زمین های بایر، 
حفظ راه های ارتباطی از یورش ش��ن های روان، 

مراقبت از تأسیس��ات اقتصادی، صنعتی و نظامی، 
کاهش آلودگی هوا، تأمین علوفه و تولید چوب در 

حد مجاز.
راه حل بدیع و مبتکرانه:

بیاب��ان زدایی به منظ��ور تضمین حاصلخیزی 
درازم��دت در مناطق مس��کونی نواح��ی مربوطه، 
ضروری اس��ت. متأسفانه تالش��هایی که در همین 
راستا در گذشته صورت پذیرفته همگی به شکست 
انجامیده و معضل فروس��ائی زمین در سراسر نقاط 
دنیا رو به وخامت گذارده است. به دنبال نیاز به یافتن 
راهکاری تازه و نو، دولتهای 170 کشور جهان، در ماه 
مارس سال 2002 میالدی به کنوانسیون بیابان زدایی 
س��ازمان ملل متحد پیوسته اند. هدف از انعقاد این 
کنوانسیون ارتقاء اقدامات مؤثر از طریق برنامه های 
 محل��ی مبتکرانه و نی��ز همکاری ه��ای حمایتی 
بین المللی است. به موجب این کنوانسیون هرگونه 
تالش در جه��ت محافظ��ت از زمین های مناطق 
خش��ک در درازمدت انجام خواهد گرفت چرا که 
عوامل دخیل در پیدایش این فرایند، متعدد و در عین 
حال بسیار پیچیده است و پهنه گسترده ای را در بر 
می گیرد که مسائلی نظیر الگوهای تجارت جهانی 
و روشهای ناپایدار مدیریت اراضی را در خود جای 
داده است. در این راستا تغییراتی بس شگرف و به 
معن��ای واقعی کلمه چه در س��طح محلی و چه در 

سطح بین المللی می بایست صورت پذیرد.
تجارب ایران در امر بیابان زدایی:

فالت مرکزی ایران یکی ازمعروف ترین مناطق 
خشک جهان محس��وب می ش��ود. این کشور با 
مساحت 165 میلیون کیلومتر مربع در جنوب غربی 
 آس��یا و در نوار خش��ک جهان قرار گرفته اس��ت.
80 درص��د از کل س��رزمین ای��ران از آب و هوای 
خش��ک و نیمه خشک برخوردار اس��ت و به این 
ترتیب در معرض خط فرایند پیشروی بیابانها قرار 
دارد. میانگین ساالنه ریزش باران در بیابانهای ایران 
کمتر از 50 میلیمتر اس��ت این در حالی اس��ت که 
همین میزان در مورد کل کشور به 320 میلیمتر در 
س��ال بالغ می شود. بیابانها و مناطق بیابانی بر روی 
ه��م 34 میلیون هکتار از اراضی ای��ران را در خود 
اختصاص می دهند و 12 میلیون هکتار نیز ماسه ای 
بوده و یا از ش��ن و ریگ روان پوشیده شده است. 
علیرغم اینکه عوامل زیست محیطی، تغییرات آب 
و هوایی و کمبود بارش کافی نقش��ی به سزایی در 
فروس��ایی زمین و پیشروی بیابانها دارند، در برخی 
از موارد فعالیتهای انس��انی را نیز باید در زمره این 
گروه قرار داد. اقدامات مبتکرانه در خصوص تثبیت 
ش��نها و ریگ های روان شامل مراحل و روشهای 
بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی است و فعالیتهایی 
نظیر کاش��ت نهال، بذرافش��انی، محصور س��ازی 
اراضی و اس��تفاده از نفت خام به منظور محافظت 
از ریشه های گیاهان را در برمی گیرد. تاکنون بیش 
از 4 میلیون هکتار از مناطق بیابانی و بایر ایران احیا 
ش��ده اند. در این ارتباط یک��ی از عمده ترین این 
تالش��ها برنامه اجرایی ملی است که در سال 1922 
آغاز ش��د. دست اندرکاران این برنامه در نظر دارند 
تثبیت ریگهای روان و بیابان زدایی 10 میلیون هکتار 
از اراضی فروسایی شده را عملی سازند. فعالیتهای 
ایرانیان در مدت 28 س��ال در زمینه تثبیت ش��ن و 
ریگ روان و بیابان زدایی مجموعه ارزش��مندی از 
تجارب و تخصصهای تکنیکی را به دست می دهد. 
بیابان زدایی مسأله ای جهانی بوده و تنها به مناطق 
جغرافیایی خاص محدود نمی ش��ود. در عین حال 
جمهوری اس��المی ایران فعاالنه با کشورهای متأثر 
از این فرآیند و آژانس های عالقمند به همکاریهای 
دوجانبه، همکاری کرده است. این خود نشان دهنده 
تعهدات ایران علیه فروسائی زیست محیطی باالخص 
بیابان زدایی است. برخی از فعالیتهای بین المللی در 
این زمینه که توسط جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفته است شامل برگزاری کنفرانسهای بین المللی، 
میزبانی جلس��ات منطقه ای در راستای همکاری با 
اسکاپ )ESCAP(، برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد )UNEP(، فائو س��ازمان خوار و بار و 
کشاورزی ملل متحد )FAO(، همکاری سه جانبه 
ایران، کمیس��اریای عالی پناهندگان س��ازمان ملل 
متحد )UNHCR( و صندوق بین المللی توسعه 
کشاورزی )IFAD( به منظور احیای مناطق بیابانی 

شده است.

دس��تکاری ژنتیکی درختان اس��ترالیایی برای 
تولید کاغذ بیش��تر با مخالفت گسترده عالقمندان 
محیط زیس��ت روبه رو شده است. پژوهشگران با 
دس��تکاری ژنتیکی درختان استرالیایی ایده آل برای 
صنعت کاغذ، آنها را برای رش��د در نواحی س��رد 
ش��مال امریکا و کانادا آم��اده کرده اند. اما این کار با 
مخالفت گسترده عالقه مندان محیط زیست روبه رو 
شده است. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون 
مرز، چند ش��رکت بزرگ کاغذس��ازی می خواهند 
درختان اس��ترالیایی را در ایالت های شمالی امریکا 
و کان��ادا بکارن��د. دلیل آنها این اس��ت که درختان 
استرالیایی هم خیلی س��ریع تر رشد می کنند و هم 
آوندهایی دارند که برای کاغذس��ازی کیفیت بسیار 

باالی��ی دارند. اما این درختان به هوای بس��یار گرم 
نیاز دارند. حاال این شرکت ها با دستکاری این نوع 
درخت ها، آنها را در مقابل س��رما و یخ زدگی مقاوم 
س��اخته اند و در حال حاضر، این آزمایش را پشت 
سر می گذارند که تا چه حد می توانند در زمین های 
شمالی پیش بروند. مثل همیشه این اقدام با مخالف 
شدید محیط دوستان مواجه شده است. آنها نگرانند 
که کاش��ت درخت های دستکاری شده در محیطی 
که بومی آن جا نیس��تند،  اکوسیستم و زندگی سایر 
موجودات منطقه را تحت الشعاع قرار بدهد. هرچند 
که به نظر می رس��د مثل اغلب نزاع های صنعت و 
اقتصاد با طبیعت نگری و محیط دوس��تی، نمی توان 

چندان به توقف چنین پروژه ای چشم امید داشت.

س��یاره ای ک��ه آن را خانه خ��ود می نامیم هم 
اکنون بدترین و بهترین روزهای عمر خود را سپری 
 می کن��د، هرگز پی��ش از این عالمیان تا ب��ه این اندازه 
دل نگران سرنوشت جهان نبوده اند. تا به حال، هیچ گاه 
تهدیدهای زیس��ت محیطی تا به این اندازه گسترده 
 و کاوش ب��رای یافت��ن راه حل، این قدر دش��وار و 
 هیج��ان برانگی��ز نب��وده اس��ت. ام��روزه آموزش 
محیط زیس��ت به عنوان یک��ی از مهمترین نیازهای 
آموزشی در سطح جهانی شناخته شده است. مهمترین 
هدف آموزش محیط زیست این است که در هر فرد 
حساس��یتی نس��بت به حوادث و تغییرات فیزیکی، 
زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط زیست به 
وجود آورد و نگرانی هایی نسبت به مسائل ناشی شده 
از آنها و خواستی صمیمانه نسبت به اصالح مشکالت 
انسانی مانند فقر، بی سوادی و بی عدالتی اجتماعی در 
وی ایج��اد کند و مهارتی برای ابداع روش های حل 

مسائل زیست محیطی در او بپروراند.
به طور خالصه فلسفه آموزش محیط زیست را 
می توان چنین بیان کرد: بر هر فرد کاماًل واجب است 
که برای بقای نوع بشر و ارتقاء کیفی زندگی وی، از 
ارتباط آدمی با محیط زیست آگاه شود و آن را درک کند 
و ارزشها و دیدگاه هایی را برای حفاظت محیط زیست 
 بپروراند و به تنهایی یا گروهی در جهت حل مشکالت 
محیط زیس��ت اقدام کند یا از ب��روز آنها جلوگیری 
کند. در این مقاله برآنیم که به آموزش محیط زیست، 
 اه��داف، روش ها و نق��ش افراد در بس��ط مفاهیم 

زیست محیطی بپردازیم.
محیط زیست را باید به عنوان مجموعه ای واحد 
نگریس��ت و مرزهای سیاسی، فرهنگی و فیزیکی را 
نادیده انگاش��ت زیرا هر بخش متأثر از سایر بخشها 
اس��ت. برای مطالعه محیط زیس��ت و قسمت های 
 مرتب��ط و وابس��ته ب��ه آن، برخوردی چن��د جانبه 
 مناس��ب تری��ن روش اس��ت. فراین��د آم��وزش 
محیط زیس��ت در طول عمر ب��رای تمام مکان ها از 
خانه، محل تحصیل و دیگر محیط هاست. برنامه های 
آموزش محیط زیست باید در هر شخص، اخالق و 
یا قانونی برای رفتار ایجاد کند تا او برای توس��عه و 
بهره برداری از منابع طبیعی کمترین مقدار تخریب و 
آلودگی را در محیط زیست داشته باشد. تالش برای 
بهبود کیفیت زندگی برای هر فرد باید از طریق کاستن 
فقر، گرسنگی، بی سوادی، نپذیرفتن توسعه و رشد 
اقتصادی ملتی به بهای نابودی و تحقیر ملت دیگر و 
مصرف بی رویه عده ای در برابر محرومیت عده ای 
دیگر، همچنین جه��ت به کار بردن تکنولوژی برای 
ثبات اقتصادی و بقای نوع بشر در درازمدت نه برای 
منافع شخصی و زندگی تجمالتی کوتاه مدت و در 
نظر گرفتن احتیاجات نسل های آینده هنگام مصرف 
منابع غیر قابل تجدید طبیعت صورت گیرد. از آنجایی 
ک��ه ارزش ها و برداش��ت ها از اخ��الق رفتاری هر 
شخص سرچشمه می گیرد، آموزش محیط زیست 
باید از مرحل��ه درک )یعنی آگاهی و فهمیدن( فراتر 
رفته و به مرحله ارزیابی و ش��کل دادن به نظریه ها 

برسد.
آم��وزش محی��ط زیس��ت بای��د ب��ا در نظ��ر 
 گرفتن مناس��ب تری��ن موقعیت ه��ا و موضوعات 
زیس��ت محیط��ی محلی ش��روع ش��ود و به طرف 
موضوع��ات و موقعی��ت هایی با گس��تردگی ملی، 
منطقه ای و جهانی پیش رود. روش ها باید فرایندی 
دائمی، تمام نشدنی و رش��ته ها، اصول و ارزش ها 

کاربردی عمومی داشته باشند.
آموزش کارکنان: افراد متخصص، دس��تیاران 
و کارشناس��ان بای��د برای آگاهی از محیط زیس��ت 
تربیت ش��وند. چون کار آنها به طور مستقیم یا غیر 
 مستقیم می تواند بر محیط زیس��ت اثر داشته باشد. 
تصمیم گیرندگان در مسائل محیط زیست، برنامه ریزان 
توسعه، طراحان، شهرسازان، افرادی که در بخش های 
 بهداش��ت و درمان، حقوقی و اقتصادی فعال هستند 
هر کدام باید برای کس��ب آگاهی ها و مهارت های 
محی��ط زیس��تی م��ورد ل��زوم خ��ود، دوره محیط 

 زیس��ت را طی کنند. معلمان نظام آموزش رس��می، 
س��ازمان دهندگان آموزش های غیر رس��می، افراد 
گروه مدیریت، برنامه ریزان آموزشی و پژوهشگران 
 نیز احتیاج به آموزش محیط زیس��ت دارند. آموزش 
محیط زیست برای افراد متخصص و کارشناس اساسًا 
به معنی جهت دادن به عالئق محیط زیستی آنهاست. 
این آموزش می تواند منجر به توسعه آزمایش طرق 
جدید حل مسائل، آماده سازی و اشاعه اطالعات برای 
محیط زیست شود. متخصصان زمینه های گوناگون، 
تمام گروههای شغلی، همه طبقات اجتماعی اقتصادی 
که به نحوی از محیط زیست سود می برند، می توانند 
دانش ها، مهارت ها و بینش ه��ای ویژه خود را که 
ممکن است برای حل مس��ائل محیط زیست مؤثر 
باشند در این امر شرکت دهند. این فعالیت در عمل 
 به معنای یک ارتباط بین رش��ته ای اس��ت. آموزش 
محیط زیس��ت در کنار آموزش دیگر علوم، غنی تر 
می ش��ود. درک عملی فرآینده��ای طبیعی و فعل و 
انفعاالت موجود بین محیط های زیس��ت طبیعی و 
مصنوعی، پیدا کردن راه های بهتری جهت مقابله با 

اثرات پیش بینی نشده را به دنبال دارد.
وضعیت محیط زیست: روزگاری سیاره زمین را 
کره ای متشکل از سنگ و آب می دانستند که تا دنیا 
دنیاست برای استفاده مهیاست. اما امروزه، آن را به دید 
اکوسیستمی منحصر به فرد و آسیب پذیر می نگرند.

ــت:  نقش افراد در بهبود وضعیت محیط زیس
شما می توانید با انتخاب ها و عملکردهای خود، در 
بهبود وضعیت جهان مؤثر باشید. هیچ کس انتظار ندارد 
شما از آسایشی چشم بپوشید یا پول هنگفتی خرج 
کنید. اما تقریباً هر فردی می تواند اصالحات بسیاری 
انجام دهد. اگر شمار فراوانی از مردم تغییرات کوچک 
فردی به وجود آورند، می توانند تأثیر شگرفی بر جای 
بگذارند. مشکالت زیست محیطی ممکن است آنقدر 
پیچیده جلوه کند که به نظرتان برسد در این باره کمک 
چندانی از شما ساخته نیست. این فکر نادرست است. 
دنیا را می توان بهتر ساخت. کار آسانی نیست، اما همه 

باید نقش خود را در این امر ایفا کنند.
شیوه هایی برای حفاظت از محیط زیست

1- کاستن از تقاضا برای انرژی و منابع طبیعی 
و کاهش زباله

- در هوای سرد به جای افزایش درجه بخاری از 
ژاکت، جوراب یا دیگر لباس های گرم استفاده کنید.

- از المپ های کم مصرف استفاده کنید. استفاده 
بهین��ه از انرژی، یک گام مؤثر در راس��تای حفاظت 
از محیط زیست اس��ت. هنگامی که در اتاق نیستید 
یا کاری در آن ندارید تمام وس��ایل برقی )تلویزیون، 

ضبط، رادیو، چراغها( را خاموش کنید.
- برای شستن لباس ها، ظروف و سایر چیزهایی 

که به آب گرم نیاز ندارد، از آب سرد استفاده کنید.
- خرید اقالم یکبار مصرف را محدود کنید. مانند: 

تیغ های یکبار مصرف، ظروف یکبار مصرف و...
- در فروش��گاههای مواد غذایی، کیس��ه های 
پالس��تیکی کمتر اس��تفاده کنید. مگر این که کاماًل 

ضروری باش��د. این اقدام می توان��د گامی مؤثر در 
جهت کاهش زباله باشد.

2- آلودگی هوا: تا آنجا که می توانید از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کنید. درصد عمده ای از آلودگی 
هوای ش��هرها از تردد وسائل نقلیه شخصی حاصل 

می شود.
- از اتومبیل هایی که در هر کیلومتر بنزین کمتری 

مصرف می کند استفاده کنید.
- همیشه از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

- س��رعت اتومبی��ل خود را در ح��د مجاز نگه 
دارید.

- در صورت توقف اتومبیل بیش از یک دقیقه، 
موتور اتومبیل را خاموش کنید.

3- ایمنی صدا: خانه خود را با استفاده از پرده، 
فرش و وس��ائل پرحجم ضد صدا کنید. زیر ماشین 
لباسش��ویی و دیگر وس��ائل پرس��روصدا، زیرانداز 
الستیکی بیندازید. درزهای اطراف درها و پنجره ها را 
عایق بندی کنید. اگر مجبورید در مناطق پرسروصدا 
زندگ��ی یا کار کنید از محافظ گوش اس��تفاده کنید. 
تصور نکنید گذاش��تن پنبه یا دس��تمال کاغذی در 
گوش محافظ مناس��بی است. اس��فنج یا گوش گیر 
پالستیکی نرم می توانند مؤثر باشد. اگر از استریوهای 
نوع واکمن اس��تفاده می کنید، باید احتیاط به خرج 
دهید. اگر ارتعاش��ات ص��دا را حس می کنید، صدا 
بیش از اندازه بلند اس��ت. تماس خود را با صداهای 
بلند محدود کنی��د. به نظر می رس��د چندین مورد 
سروصدای کوتاه مدت نسبت به یک مورد طوالنی، 
کم ضررتر است. گسترده ترین شکل آلودگی زیست 
محیطی به صورت نامرئی اس��ت یعنی س��روصدا. 
 تم��ام تالش خ��ود را برای مه��ار آلودگی صوتی به 

کار برید.
ــت: بازیافت به معن��ای جمع آوری،  4- بازیاف
عم��ل آوردن دوباره، بازاریابی و اس��تفاده از موادی 
اس��ت که زمانی زباله محس��وب می شدند. استفاده 
مج��دد از اقالم روزمره، به دالیل متعددی به صورت 
 ضرورت در آمده است: دیگر محلی برای دفن تمامی 
زباله هایی که تولید می کنیم وجود ندارد؛ دفن زباله 
غالباً بهترین روش دفع زباله محس��وب نمی ش��ود. 
بازیافت از دفن کردن یا س��وزاندن ارزانتر اس��ت و 
خالصه این که بازیافت به ذخیره انرژی و منابع طبیعی 

کمک می کند.
5- ترک سیگار برای همیشه: اگر شما فردی 
س��یگاری هس��تید، روان شناس��ان توصیه می کنند 
ک��ه آن را به ص��ورت قاطعانه، ناگهانی و کامل ترک 
کنید. باید س��عی کنید، در یک روز و یک لحظه، از 
کشیدن سیگار به طور کامل دست بکشید. افرادی که 
با این روش عمل کرده اند، نسبت به ترک تدریجی، 
از موفقیت بیش��تری در ترک س��یگار بهره مند بوده 
اند. بس��یاری از افراد اس��تعمال دخانیات را به علت 
خطرهای همراه با مصرف نیکوتین و به این دلیل که 
 سیگار کشیدن رفتار اجتماعی ناخوشایند است، ترک 

کرده اند.

مدیر پ��روژه حفاظ��ت از یوزپلنگ آس��یایی 
گفت: براساس بررسی های به عمل آمده تصاویر 
ثبت ش��ده از پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس 
پیرترین یوزپلنگ جهان با 12 س��ال سن در ایران 
زندگ��ی می کند. علیرضا جورابچیان در گفتگو با 
ایرنا افزود: در حالی که عمر متوسط یوزپلنگ ها 
در طبیعت 6 تا 7 س��ال و در اس��ارات حدود 10 
سال است عکس های گرفته شده با دوربین های 
تل��ه ای از ی��ک یوزپلن��گ 12 س��اله در پناهگاه 
حیات وحش نایبندان موجب ش��گفتی بس��یاری 
از کارشناس��ان ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: با 
نصب 70 دوربی��ن تله ای در این منطقه در مدت 
س��ه ماه تنها 12 تصویر از یوزپلنگ به دست آمده 
که بررس��ی ها نش��ان می دهد این تصاویر متعلق 
به س��ه یوزپلنگ اس��ت که یکی از آنها یوزپلنگی 
اس��ت که در س��ال 80 نیز در همی��ن منطقه از او 
عکس��برداری شده اس��ت. جورابچیان گفت: سن 
این یوزپلنگ در سال 80، بین 3 تا 4 سال تخمین 
زده ش��د ولی اکنون و با گذش��ت 8 س��ال از آن 

زمان، این یوزپلنگ 12 ساله به نظر می رسد. مدیر 
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: نخستین 
عکسی که از یوزپلنگ ایران با دوربین های تله ای 
گرفته ش��د در س��ال 1380 و در منطق��ه نایبندان 
طبس و متعلق به همین یوزپلنگ نر بوده اس��ت. 
وی تأکید ک��رد: با توجه به ثب��ت تصاویر جدید 
و مقایس��ه خال های پای ای��ن یوز با عکس های 

قدیمی مطمئن ش��دیم که این یوز همان یوز سال 
80 اس��ت که همچنان در پناه��گاه حیات وحش 
نایبندان زندگی می کند. به گفته وی، مس��ن ترین 
یوزپلنگ آفریقایی که تاکنون به ثبت رسیده عمری 
حدود 12 سال داش��ته که با این حساب پیرترین 
یوزپلن��گ جهان در ای��ران و در منطق��ه نایبندان 
طبس زندگی می کن��د. جورابچیان گفت:  برآورد 
جمعیت یوزپلنگ در این منطقه همچنان ادامه دارد 
و امیدواریم با نصب این دوربین ها در نقاط دیگر 
این منطقه نیز بتوانیم به برآورد جمعیت نس��بی از 
یوزپلنگ ها دست پیدا کنیم. پناهگاه حیات وحش 
نایبندان طبس با وسعتی بالغ بر یک میلیون و 500 
هزار هکتار بزرگترین پناهگاه حیات وحش کشور 
به شمار می رود که در دوران 8 ساله اجرای پروژه 
یوز، بیش��ترین گزارش و تصاویر یوزپلنگ از این 
منطقه دریافت ش��ده است. براساس اعالم رسمی 
دبیرخان��ه پ��روژه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی، 
جمعیت یوز در ایران بین 70 تا 120 قالده تخمین 

زده شده است.

ایتالیایی های دوس��ت محیط زیس��ت برای 
مبارزه با حش��رات م��وذی در فصل تابس��تان و 
اس��تفاده کمتر از حش��ره کش ها، ب��ه نگهداری 

خفاش روی آورده اند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ب��ا اینک��ه ایتالی��ا یکی 
و  ان��واع س��موم  تولیدکنن��دگان  بزرگتری��ن   از 
حش��ره کش ها است اما مردم این کشور کمتر از 
این مواد به ویژه برای از بین بردن حشره استفاده 

می کنن��د و بر این نکته تأکی��د می کنند که مواد 
ش��یمیایی افزون بر آسیب زدن به محیط زیست و 
الیه ازن، سبب تولید نسل بیشتر و افزایش مقاومت 
حشرات می شوند. آنها از خفاش ها برای مبارزه 
با حش��رات در بالک��ن منازل ی��ا در حیاط ها و 
باغ ها استفاده و همانند یک حیوان خانگی از آنها 
نگهداری می کنند. همچنین مدت زیادی اس��ت 
جعب��ه ای مخصوص به ن��ام »Bat box« )جعبه 

خفاش( در برخی فروشگاه ها عرضه شده که این 
حیوان به راحتی در آن اس��تراحت کرده و ش��ب 
هنگام، بدون ایجاد مزاحمت برای انس��ان ها، به 
شکار حش��رات می پردازد. یک خفاش در فصل 
گرما می تواند در طول یک شب حدود 10 هزار 
حش��ره یا 2 هزار پشه ش��کار کند که کارشناسان 
استفاده از این حیوان را بهترین ضدحشره طبیعی 

برای طبیعت می دانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان 
گفت: پس از س��پری ش��دن مراحل قانونی و کس��ب 
مجوزهای الزم، گش��ت هوایی مناطق حفاظت ش��ده 
استان فعال شد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، احمدرضا الهیجان زاده در نشست رسانه ای با 
خبرنگاران حوزه محیط زیست کشوری، اظهار داشت: 
با وسعت زیادی که مناطق حفاظت شده این اداره کل 
برخوردار هستند، الزم بود تا با راه اندازی گشت هوایی 
زمینه برای حفاظت بیشتر از مناطق تحت مدیریت مهیا 
ش��ود که با طی مراحل قانونی و کسب مجوز این امر 
صورت گرفت. وی افزود: هواپیمای گش��ت اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت از نوع هواپیمای فوق سبک 
فجر 22 اس��ت که به امکاناتی نظیر دوربین عکاسی و 
فیلمبرداری پیش��رفته مجهز خواهد ش��د. ضمن آنکه 
سیستم ارس��ال آنالین تصاویر تهیه ش��ده توسط این 
هواپیمای گش��ت نیز به زودی خریداری و نصب می 
شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به 
پوشش 300 کیلومتری مناطق تحت مدیریت این اداره 
کل توسط هواپیمای گشت یاد شده اشاره کرد و افزود: 
با توجه به محدودیت نیروی انسانی در حوزه حفاظت 
از محی��ط طبیعی، می توان با اس��تفاده از فناوری های 
مختلفی که در کشور موجود است از مناطق حفاظت 
شده استان حراست بیشتری صورت بگیرد، در همین 
راستا دوربین های شکاری فوق پیشرفته با فاصله دید 
10 کیلومتری و نمایشگر مانیتوری در منطقه کاله قاضی 
نصب شده و به زودی در دیگر مناطق تحت مدیریت 
نیز این طرح اجرایی می شود. الهیجان زاده با بیان این 
مطلب که سازمان حفاظت محیط زیست باید همیشه 
یک گام از متخلفان ش��کار جلوتر باشد، افزود: وجود 
بیش از س��ه هزار س��الح غیرمجاز در استان کار ما را 
در مناطق حفاظت ش��ده و شکار ممنوع، دشوار کرده 
است. وی از افزایش اعتبارات حفاظت محیط زیست 
اس��تان خبر داد و افزود: در دور دوم و س��وم سفرهای 
ریاست جمهوری بیشترین جذب اعتبارات در حوزه 
حفاظت از محیط زیس��ت صورت گرفت که صرف 
توسعه زیرساخت های این حوزه شد. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
نزدیک به 48 درصد از حیات وحش کش��ور در حوزه 
قوچ، میش، کل، بز و آهو در استان اصفهان زیست می 
کنند که حفاظ��ت از این گونه ها با محدودیت نیروی 
انسانی کار دشواری اس��ت، اما با تالش های صورت 
گرفته، جمعیت حیات وحش در زیستگاه های تحت 
مدیریت، به تعداد قابل توجهی افزایش یافته است. وی 
درباره خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی، اظهار 
داشت: به دلیل خشکسالی سه سال اخیر در استان، این 
تاالب متحمل ضررهای جبران ناپذیری شد که از دست 
ما خارج بود، در اس��تان اصفهان اولویت آب به ترتیب 
تأمین آب شرب مصرفی، صنعت و کشاورزی است و 
به همین دلیل میزان آبی که به تاالب گاوخونی می رسد 
ناچیز است، با این حال حق آبه این تاالب تعیین شده که 

امیدواریم با همیاری مسئوالن تأمین شود. 

ظرف دو ماه آینده، 60 میلیون بش��که نفت روانه 
خلیج مکزیک خواهد شد. به گزارش خبرگزاری محیط 
زیست ایران به نقل از پایگاه اینترنتی امریکن فری پرس، 
مهندسان نفت از سراسر دنیا برای توقف روند جریان 
نشت نفت چاه بی.پی در خلیج مکزیک به منطقه آمده 
اند و از هر روش ممکن استفاده می کنند تا روند نشتی 
را متوقف سازند  اما، تا کنون، تنها نتیجه به دست آمده 
این بوده است که تا دو ماه آینده، 60 میلیون بشکه نفت 
روانه خلیج مکزیک خواهد شد و سواحل لوئیزیانا تا 
می سی سی پی، آالباما و فلوریدا را آلوده خواهد کرد. 
شرکت بی.پی و دولت امریکا امیدوارند با کتمان کردن 
ابعاد و عواقب واقعی نش��ت نفت، فعالً از این معضل 
رهایی یابند و در انتظار معجزه برای توقف نشت نفت 
هس��تند. اما، واقعیات ناگفته در این مورد فروان است. 
طبق اعالم بسیاری از متخصصان، نفت با فشار بین 30 
ه��زار تا 70هزار پوند در هر اینچ مکعب وارد اقیانوس 
می شود. با توجه به این قضیه نمی توان مانع نشت نفت 
شد و در نتیجه، منطقه با شرایط مخربی مواجه است. به 
ادعای کارشناسان، هر روز حدود 60 تا 80 هزار بشکه 
نفت با فشار فراوان از کف اقیانوس فوران می کند اما، 
نشت نفت، تمام مشکل نیست زیرا عالوه بر آن، مشکل 
و خطر انتش��ار گازهای س��می، پرتاب شن و ماسه و 
سنگ های کف اقیانوس نیز به اطراف وجود دارد. این 
وضعیت باعث ماسه زدایی و تخریب چاه اصلی خواهد 
ش��د که خود به بزرگ تر و عمیق تر شدن چاه و حتی 
خروج جریان بیشتر نفت منتهی می شود.به گفته دست 
اندرکاران و متخصصان امر، در شرایط کنونی حتی اگر 
بتوان روی چاه اصلی را با وسیله ای پوشاند، نمی توان 
جریان نفت را متوقف کرد. نفت اکنون به جریان خلیج 
رسیده و در حال رسیدن به جریان های اقیانوسی است 
که قدرتی، چهار برابر بیشتر از جریان های خلیج دارند. 
به نوشته امریکن فری پرس، این امر، در واقع به معنای 
روانه ش��دن نفت به کل دنیا طی 18 ماه آینده از طریق 
جریان های اقیانوسی است. دانشمندان هشدار داده اند 
که به خاطر ترکیب نفت نشتی با گازهای سمی مانند 
بنزن و س��ایر گازها، اکنون اکس��یژن آب تمام شده و 
زیست بوم اقیانوس به مخاطره افتاده است. تعبیه سوپاپ 
ها و ش��یر فلکه هایی برای کنترل و کمک به کاهش و 
خروج فش��ار، دو ماه طول می کش��د و در صورتی که 
روند ماسه زدایی و تخریب فروکش نکند، حفره سوراخ 
ش��ده در زمین از زیر چاه اصلی بزرگ تر می ش��ود و 
بستری را که چاه در آن واقع شده، ضعیف می کند و در 
نتیجه، فشار فراوانی از ناحیه حفره به چاه وارد می شود 
که باعث خروج جریان نامحدود نفت خواهد بود. در 
نهایت، بعد از نشت چندین میلیارد بشکه نفت، تشکیل 
حفره عظیمی زیر س��طح اقیانوس امری عادی است و 
آب به طور طبیعی امکان این را می یابد که جای نفت را 

در داخل چاه بگیرد. 

مجوز گشت هوایی محیط 
زیست استان صادر شد

خلیج مکزیک در حال تبدیل 
شدن به فاجعه جهانی 

محیط زیست

بیابان زایی یا بیابان زدایی...؟؟؟
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ورزشی

اولين جشنواره فرهنگی ورزشی المپياد ملی عشایر كشور

حواشی جشنواره فرهنگی ورزشی المپياد ملی عشایر كشور

ارغ��وان رضای��ی تنی��س ب��از ایران��ی االصل 
مقی��م فرانس��ه ب��ا شکس��ت براب��ر کالرا زاکو از 
جمه��وری چ��ک از دور پیکاره��ای تنی��س آزاد 
ویمبل��دون انگلیس حذف ش��د. در ای��ن دوره از 
مس��ابقه ها ک��ه در زمین های تنی��س حومه لندن 
برگ��زار می ش��ود؛ رضایی ب��ا نتیج��ه 2 بر یک و 
ب��ا امتی��ازات 5 ب��ر 7 ؛ 6 بر 3 و 6 ب��ر 3 مغلوب 
 حریف خود شد و نتوانست به مرحله سوم صعود 

کند.
 در دیگ����ر دیداره��ای مه��م بخ��ش زنان ؛ 
س��ره نا ویلیامز امریکایی در دو ست متوالی بر آنا 
چاکوتاذره از روس��یه غلبه کرد و نا کی از چین با 
همین نتیجه مقابل کورومی نارا از ژاپن به پیروزی 
رس��ید. همچنین در آغ��از دور دوم بخش مردان؛ 
رافائل نادال بخت شماره دو کسب عنوان قهرمانی 
به سختی با نتیجه 3 بر2 از سد روبین هاسه از هلند 

به برتری دست یافت. 
 دیوی��د ف��رر اس��پانیایی ب��ا نتیج��ه 3 بر یک 
فلورت س��را از فرانس��ه را مغلوب ک��رد و خاویر 
مالی��س از بلژیک با همین نتیجه جولین ریس��تر از 
آلمان را پشت س��ر گذاشت. پیکارهای تنیس آزاد 
ویمبل��دون انگلیس، )س��ومین گرند اس��لم بزرگ 
س��ال میالدی( قدیمی ترین رقابت های این رشته 
ورزش��ی در جهان اس��ت ک��ه از س��ال 1877 در 
حومه لندن برگزار می ش��ود. در پایان این دوره از 
مسابقه ها به نفرات برتر بیش از 13 میلیون و 500 

هزار یورو اهدا خواهد شد.

اخالل در پخش مسابقات 
جام جهانی از سوی مصر

دولت مصر از متهمان اصلی ارس��ال پارازیت 
برروی پخش بازی های جام جهانی از ش��بکه های 
مختلف الجزیره اسپورت قطر شناخته شد. به گفته 
منابع رس��انه ای در کویت؛ مصر با استفاده از کانال 
گسترده نیل ست از ارس��ال پارازیت برروی امواج 
ش��بکه گس��ترده الجزیره اس��پورت قطر که محور 
اصلی پخش های زنده مسابقات جام جهانی است، 

بهره می برد.
 اکنون مشخص ش��ده مصر به دلیل عدم بهره 
مالی گس��ترده از این پخش های زنده و به حاش��یه 
رفتن ش��بکه های تلویزیونی این کش��ور، عمداً به 
این کار دس��ت زده است. به دلیل روابط ویژه قطر 
با مصر مس��ئوالن دو کش��ور به صالح دیده اند این 

مسأله علنی نشود. 
دولت مصر با دس��تور به مس��ئوالن نیل ست به 
آنها تأکید کرده اس��ت با ش��بکه الجزیره اسپورت 
قطر همکاری کنند. ازسوی دیگر شبکه تلویزیونی 
الجزیره اس��پورت که تدارک وسیعی برای پوشش 
جام جهانی دیده اس��ت از هفته پیش تاکنون اخبار 
موضوع ارس��ال پارازیت ها را متوقف کرده است. 
قطری ها با ولخرجی های س��نگین نه تنها به اولین 
ش��بکه جهانی برای پخش زنده مسابقات ورزشی 
تبدیل شده اند بلکه با این سرمایه گذاری ها از طریق 
رس��انه به سودهای هنگفتی دس��ت یافتند ازجمله 
اقدام��ات تلویزی��ون الجزیره اس��پورت درخالل 
برگزاری ج��ام جهانی دع��وت از چهره های برتر 
فوتبال جهان برای گزارش و تفس��یر این مسابقات 
اس��ت. اریگو س��اچی و چزاره مالدینی سرمربیان 
س��ابق تیم مل��ی ایتالیا، دی بوئر ملی پوش س��ابق 
تی��م ملی هلن��د، مایکل الدروپ ملی پوش س��ابق 
تی��م ملی دانمارک، علی بوس��یم و جمال ش��ریف 
داوران س��ابق بین الملل��ی فوتبال، لوت��ار ماتئوس 
فوتبالیس��ت برجس��ته تیم ملی آلمان، آرسن ونگر 
مربی سرش��ناس فرانس��وی تیم آرس��نال انگلیس، 
به ب��ه تو گلزن بیادمادنی تی��م ملی برزیل و جمعی 
از چهره ه��ای سرش��ناس فوتبال جه��ان عرب از 
 جمله کارشناس��ان هم��کار این ش��بکه تلویزیونی

هستند.

تیم ملی گلبال ایران پنجش��نبه ش��ب در ادامه 
مسابقات جهانی شفیلد )انگلیس( با شکست برابر 
چین قهرمان بازیهای پارالیمپیک پکن به دیدار رده 
بندی راه یافت. تیم ملی گلبال کشورمان ابتدا برزیل 
را با حساب سه بریک تسلیم کرد و به مرحله نیمه 
نهایی رس��ید. اما در این مرحله مقابل تیم قدرتمند 
چی��ن با نتیجه 9 بر 4 مغلوب ش��د و به دیدار رده 

بندی راه یافت. 
تی��م ایران پیش��تر و در مرحل��ه گروهی مقابل 
چی��ن قهرمان بازیهای پارالیمپی��ک پکن به برتری 
رسیده بود. به این ترتیب تیم ملی گلبال ایران روز 
جمعه در دیدار رده بندی به مصاف امریکا می رود 
که در ص��ورت برتری جواز حض��ور در بازیهای 
پارالیمپیک 2012 لندن را به دس��ت خواهد آورد. 
در دیدار پایانی، تیم های چین و لیتوانی به مصاف 
هم خواهند رفت. 3 تیم نخس��ت مسابقات جهانی 
ش��فیلد راهی بازیه��ای پارالیمپیک لن��دن خواهند 

شد.

سکوت پالتیني، سیاست كاري یا فرار از واقعیت

ویا، بهترین گلزن اسپانیا در جام جهاني

   کربکندي:
وقتي تقویم فوتبال را دیدم سردرد گرفتم!

بخشی زاده:
 جایگزین مرادی در لیست داوران الیت

  حذف رضایی از تنیس 
ویمبلدون

تیم ملی گلبال ایران
به رده بندی جهانی رفت

تحقیر فرانس��ه در بزرگترین جش��نواره فرهنگی، 
سیاس��ی و ورزش��ی جهان کوچکترین واکنش��ی را 
از س��وی رئیس فرانس��وی یوفا در پی نداشته است. 
ب��ه گزارش ف��ارس و به نقل از ال اکیپ فرانس��ه، در 
حالی که 6 حزب اصلی حاکم بر کرسی های پارلمان 
 فرانس��ه بر س��ر افتضاح پیش آمده در فوتبال به جان 
رئیس جمهور این کشور افتاده اند و مقامات فدراسیون 
فوتبال فرانس��ه هر روز صبح خ��ود را برای مبارزه با 
سؤال کنندگان در مجلس آماده می کنند، هیچ واکنشی 
از میشل پالتینی دیده نمی شود. دفتر ریاست جمهوری 
فرانس��ه تا کنون دو بار پالتینی را دعوت کرده اما وی 
هر بار به دالیل کاری این دعوت را رد کرده اس��ت. دخالت پالتینی در فوتبال فرانس��ه بر کسی پوشیده 

نیست اما گویا در این زمان بهتر است هیچ ارتباطی با فوتبال کشورش نداشته باشد.

مهاجم جدید بارسلونا با درخشش در بازی های 
اخیر خود، بهترین گلزن اسپانیا در تاریخ جام جهانی 
لقب گرفت. به گزارش موج به نقل از آس اس��پانیا، 
داوید ویا گل ش��ماره 99 ج��ام نوزدهم و اولین گل 
اسپانیا برابر شیلی را وارد دروازه حریف کرد. مهاجم 
گلزن اسپانیا در کنار بزرگانی چون بوتراگنیو، ایه رو، 
مورینتس و رائول با 40 گل زده درخشید و به خاطر 
س��ن کمت��ر و تعداد ب��ازی ملی پایین تر نس��بت به 
س��ایرین در صدر جدول گلزنان تاریخ فوتبال اسپانیا 

در جام جهانی ایستاد.
 ال گواخه )پس��ر کوچک(، لقب مهاجم تازه وارد بارس��لونا اس��ت که جهان هنوز او را در لباس 

خفاش های والنسیا به یاد می آورد.

وقفه هاي31 روزه، 27 روزه و 15 روزه براي تیم ها کشنده است. وي افزود: در تقویمي که سازمان لیگ 
ارائه کرده در یک ماه یک بازي انجام مي شود و در یک ماه 6 بازي )مرداد( که این بسیار سخت است. امسال 
مسابقه هاي جام ملت هاي آسیا، بازي هاي آسیایي و باشگاه هاي آسیا را پیش رو داریم. از دید باشگاه ها اجتناب 
ناپذیر است که طبق برنامه پیش نرویم. سال بسیار سختي را پیش رو داریم و تیم ها باید خود را براي یک 
فصل بسیار سخت آماده کنند. سرمربي تیم فوتبال راه آهن با بیان این که در رابطه با تقویم پیشنهادي سازمان 
لیگ نمي توان نظر خاصي ارائه کرد، گفت: زماني مي توان پیشنهاد داد که در اردوهاي تیم ملي و زمان آنها 
تغییر ایجاد کرد. وقتي نمي توان روي اصول و مبناي برنامه  تغییر ایجاد کرد پیشنهاد دادن فایده اي ندارد. ما 
باید طبق تقویم بازي هاي خود را انجام دهیم چون مجبوریم. وي ادامه داد: فکر نمي کنم در هیچ کجاي دنیا 
چنین برنامه اي ارائه شود و تیم ها مجبور باشند چنین بازي هایي را انجام دهند. اینها مسائلي است که در ایران 
اتفاق مي افتد. سازمان لیگ روي برنامه ارائه شده مطالعه زیادي کرده است و طور دیگري نمي شد برنامه ریزي 
کرد. کربکندي با اشاره به افزایش مصدومیت بازیکنان به خاطر فشردگي مسابقات، گفت: بازیکنان ما هنوز 
حرفه اي نیستند و تفکر حرفه اي ندارند. قطعاً این آسیب دیدگي ها که به لحاظ روحي و رواني است ممکن 
است افزایش پیدا کند چرا که آنها فکر مي کنند نمي شود در یک هفته سه بازي انجام دهند. شاید تا دو سال 
دیگر آنها به تفکر حرفه اي برسند که مي توان هر سه روز بازي انجام داد. در تقویم سازمان لیگ به جز ماه اول 
که شش مسابقه با فاصله دو، سه روزه را پیش رو داریم در بقیه مواقع فاصله ها زیاد است و این شاید مشکل 
ساز شود. سرمربي تیم فوتبال راه آهن همچنین در مورد وضعیت این تیم گفت: از هفته قبل تمرینات خود 
را ش��روع کردیم و تنها مشکلي که پیش رو داریم جذب نکردن بازیکنان مدنظر کادر فني است. هم اکنون 
تمرینات خود را با 14 نفر انجام مي دهیم. بازیکنان خارجي هم جذب نشده اند. این یعني این که بازیکنان 
همزمان به آمادگي یکس��ان نمي رس��ند و برنامه بدنسازي تیم دچار مشکل مي شود. وي گفت: 16 تیرماه به 
اردوي 10 روزه ترکیه مي رویم که امیدوارم نفرات مورد نظر در آن اردو همراه تیم باشند. اگر این طور نباشد 

آماده سازي تیم دچار اشکال خواهد شد.

رئیس کمیته داوران فدراس��یون فوتبال از جایگزینی س��عید بخش��ی زاده به جای مسعود مرادی در 
فهرس��ت داوران الیت و برگزیده آس��یا خبر داد. به گزارش مهر، مس��عود مرادی پس از11 سال حضور 
مس��تمر در لیس��ت داوران بین المللی دی ماه سال جاری به سن بازنشستگی خواهد رسید و از فهرست 
داوران الیت کشورمان خارج خواهد شد. مرادی که از جمله داوران با سابقه فوتبال آسیا به شمار می رود 
احتماالً پس از بازنشس��تگی در قضاوت دیدارهای بین المللی از س��ال2011 ب��ه عنوان ناظر و مدرس 
داوری، هم��کاری خود را با AFC آغاز خواهد کرد. مس��عود عنایت رئی��س کمیته داوران با بیان اینکه 
بخشی زاده گزینه اصلی ما برای قرار گرفتن درلیست داوران الیت AFC است گفت: قصد داریم برنامه 
قضاوت های بخش��ی زاده در لیگ را برای AFC ارسال کنیم تا در صورت کسب نمرات الزم از سوی 

ناظران کنفدراسیون، وی از 11 دی ماه برای حضور در لیست بین المللی به AFC معرفی شود.
 رئیس کمیته داوران با اشاره به اینکه مسعود مرادی جزء سرمایه های داوری کشور است و فعاًل از 
وجود وی در قضاوت مس��ابقات لیگ استفاده خواهیم کرد، اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی، داوران 
می توانند در صورت برخورداری از آمادگی بدنی و پزش��کی تا سن 48 سالگی در مسابقات به قضاوت 
بپردازند و با این ش��رایط قصد داریم همچنان از مس��عود مرادی درقضاوت مسابقات لیگ استفاده کنیم. 
عنایت درعین حال تصریح کرد: البته این به خود مس��عود مرادی بس��تگی دارد که پس از بازنشس��تگی 
از قضاوت مس��ابقات بین المللی بخواهد به عنوان ناظر و یا مدرس AFC با کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
همکاری کند. وی با بیان اینکه س��عید بخش��ی زاده جایگزینی مناس��ب برای مسعود مرادی است گفت: 
بخش��ی زاده داور37 ساله کش��ورمان از دو سال گذشته در فهرست داوران بین المللی کشومان قراردارد 
و در صورتی که بتواند در چند رویداد مهم داخلی و آس��یایی از س��وی ناظران داوری آسیا نمرات الزم 
را کس��ب کند می تواند در فهرست داوران الیت ایران قرار بگیرد. رئیس کمیته داوران در پایان گفت: با 
جایگزین ش��دن بخش��ی زاده به جای مسعود مرادی، 6 سهمیه ایران در فهرست داوران الیت آسیا حفظ 

خواهد شد.

احتمال یک فینال زودرس

برزيل بـه مصــاف هلنــد می رود
پژمان سلطانی 

از مرحل��ه ی��ک هش��تم نهایی 
مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای 
جنوب��ی ام��روز س��اعت 18:30 در 
ورزشگاه دوربان تیم هلند صدرنشین 
گروه پنجم به مصاف اس��لواکی تیم 
دوم گ��روه شش��م م��ی رود. یاران 
روبن ک��ه در دور مقدماتی با اقتدار 
به این مرحله صعود کردند تیم های 
دانم��ارک، ژاپن و کامرون را از پیش 
روی برداش��تند و با 9 امتیاز پای به 
مرحله حذفی گذاشتند در آن سوی 
می��دان اس��لواکی در گروه��ی قرار 
داشت که اکثر کارشناسان با حضور 
تیم های صاحب نامی چون پاراگوئه 
و ایتالیا هیچ شانسی برای صعود این 
تیم قائ��ل نبودند، ام��ا والدمیرویس 
دس��ت به کار بزرگی زد و تیم خود 
را روانه این مرحله کرد. اسلواکی در 
دور مقدمات��ی این رقابته��ا در بازی 
نخست مقابل زالندنو به تساوی یک 
بر یک رس��ید و ب��ازی را با دو گل 

به تیم اول ج��دول پاراگوئه واگذار 
کرد و در بازی آخر مقابل ش��اگردان 
لیپ��ی با یک بازی ج��ذاب و دیدنی 
3 ب��ر 2 زمین مس��ابقه را با پیروزی 
ترک کردند. دیدار هلند و اس��لواکی 
مثل بازی ایتالیا و اس��لواکی نخواهد 
ش��د و هلندی ه��ا از بازیکن های 
ش��اداب و دارای تکنیک و تاکتیک 
خاص در تیمش��ان بهره می برند و 
از حاال نارنجی پوش��ان را باید یکی 

از 8 تی��م برتر جام جهانی دانس��ت 
اگر اتفاقات عجیب در این مس��ابقه 
رخ نده��د. پس از این مس��ابقه تیم 
برزی��ل س��اعت 23 در ورزش��گاه 
ژوهانس��بورگ با تیم ش��یلی مقابله 
می کن��د. ش��اگردان کارلوس دونگا 
در مرحله اول مسابقات تیمی نشان 
ندادند که مدعی قهرمانی باشند آنان 
در دی��دار اول خود ب��ا یک پیروزی 
ضعیف از س��د کره ش��مالی گذشته 

و ب��ازی دوم خود را با اش��تباهات 
داوری از س��احل عاج با نتیجه 3 بر 
یک پیروز شدند و همچنین در بازی 
مقابل یاران رونالدوی پرتغالی بدون 
گل متوقف شدند اما تیم های دیگر 
ک��ه ادعای قهرمان��ی دارند از جمله 
هلند و آرژانتین ب��ا امتیاز کامل پای 
به این مرحله گذاش��تند. تیم ش��یلی 
که در ب��ازی مقابل اس��پانیا فرناندز 
را ب��ه علت محرومی��ت در خدمت 
نداش��ت، در بازی مقابل یاران کاکا 
ای��ن بازیکن به هم��راه گونزالس و 
جان لوس��یو می تواند برای مدافعان 
برزیل خطرساز شود. برنده بازی این 
دو مسابقه روز یازدهم تیرماه ساعت 
18:30 در ورزش��گاه نلس��ون ماندال 
ب��ه مصاف هم خواهند رفت و پیش 
بینی می ش��ود که هلند و برزیل در 
مرحله یک چهارم نهایی با هم دیدار 
کنند. گفتنی است برزیل صدرنشین 
گروه هفتم و تیم شیلی تیم دوم گروه 

هشتم در دور مقدماتی هستند.  

زاینده رود
ای��ن روزه��ا در جه��ان ورزش 
صحبت ج��ام جهان��ی فوتب��ال در 
آفریق��ای جنوب��ی اس��ت. در حین 
مس��ابقه حس��اس دو تیم پرتغال و 
برزی��ل که در ورزش��گاه دوربان در 
حال برگ��زاری بود در کش��ورمان، 
اس��تان اصفهان، شهرس��تان سمیرم 
منطقه ییالقی نص��رت آباد مهرگرد 
اولین جش��نواره فرهنگی ورزش��ی 
المپیاد ملی عش��ایر کشور افتتاح شد 
و در این مراسم بیش از 20 هزار نفر 
تماشاگر حضور داشتند. این رقابتها 
به مناس��بت میالد باس��عادت موالی 
متقی��ان عل��ی )ع( از روز 3 تیرماه تا 
5 تیرماه انجام ش��د. این مسابقات با 
حضور عش��ایر بیس��ت و سه استان 
از سراسر کش��ور برگزار و تیم های 
اصفهان، کهکیلوی��ه و بویر احمد و 
فارس در بخش بانوان اول تا س��وم 
شدند، در بخش آقایان ایالم به مقام 
نخست رس��ید و تیم اصفهان گردن 
آوی��ز نقره را کس��ب و کهکیلویه و 

بویراحمد به مقام سوم بسنده کرد. 
ــنواره فرهنگی  خدابخش: جش

ورزشی عشایر ثبت خواهد شد
در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره 
فرهنگی ورزشی المپیاد ملی عشایر 
کش��ور خدابخش مدی��رکل تربیت 
بدنی اظهار داشت: قبل از هر صحبتی 

تشکر و قدردانی می کنیم از مهدی 
اسدی رئیس هیأت روستایی عشایر 
اس��تان اصفهان، جعفری سرپرست 
فدراسیون روستایی و عشایری  دیگر 
عزیزان که در برگزاری المپیاد به این 
وس��یعی تالش خ��ود را کردند و به 
نحو مطلوب این مسابقات انجام شد. 
وی ادامه داد: عش��ایر کشور غیوران 
و سلحشورانی هس��تند که از مرز و 
بوم کشور اس��المی ایران محافظت 
می کنند باید آنها را در همه زمینه ها 
ب��ه خص��وص ورزش ک��ه موجب 
نش��اط و ش��ادابی در بی��ن عزیزان 
می ش��ود حمایت کنیم. عشایر ذاتًا 
سوارکار هس��تند و این المپیاد شور 
و ش��وق را به عشایر کش��ور هدیه 
داد و این رویداد ثبت خواهد ش��د. 
خدابخش در پایان پیرامون اس��تقبال 

تماش��اگران افزود: استقبال بی نظیر 
از این رقابت ها موجب شد که این 

رویداد به اوج خود برسد.
مهدی اسدی: هیجان و شادابی 

نزد عشایر بیش از اندازه بود
و  روس��تایی  هی��أت  رئی��س 
عش��ایری اس��تان اصفهان در جمع 
خبرن��گاران پیرامون ای��ن رقابت ها 
توضیح داد: اولین جشنواره فرهنگی 
ورزشی و المپیاد ملی عشایر کشور با 
حضور 435 ورزش��کار در قالب 23 
تیم از سراسر کش��ور در 6 رشته در 
بخش آقایان و 6 رش��ته برای بانوان 
برگزار شد. وی ادامه داد: پیش بینی 
نمی کردیم که بیش از بیس��ت هزار 
نفر تماش��اگر از این رخ��داد دیدن 
کنن��د و همی��ن عش��ایر غیورند که 
حامی والیت فقیه و کش��ور اسالمی 

هس��تند، اسدی به هدف از برگزاری 
این مس��ابقات اش��اره کرد و گفت: 
بی نظمی در این مسابقات دیده نشد 
بلکه هیجان و شادابی که نزد عشایر 
بود موجب شد مراس��م افتتاحیه به 
طور دلخواه برگزار شود. وی هیأت 
روس��تایی و عشایری استان اصفهان 
را هیأت اولین ها دانس��ت و گفت: 
پنجم آذر س��ال گذش��ته مس��ابقات 
فرهنگی ورزشی روستاییان استان را 
به طور مطلوب ب��ه میزبانی اصفهان 
برگزار کردیم که آن موقع دوس��تان 
به ما گفتند چرا مس��ابقات عش��ایر 
را برگ��زار نمی کنید م��ا قول به آنها 
دادیم اوائل تیرم��اه این رقابت ها را 
اس��تارت بزنی��م که خوش��بختانه به 
قول خود عمل کردیم نه در س��طح 
استان بلکه برای عشایر اکثر استانهای 
کش��ور برگ��زار کردیم و چون س��ه 
چهارم عشایر کشور به ییالق سمیرم 
کوچ می کنند روس��تای مهرگرد این 
شهرس��تان را برای میزبانی مناس��ب 
دیدیم. در سی سال اخیر انجام چنین 
مس��ابقاتی برای غیور مردان و زنان 
عش��ایری بی سابقه بود و این باعث 
همبستگی بین عشایر کل کشور شد 
و همی��ن وح��دت و همدلی باعث 
شده که دشمنان کش��ورمان جرأت 
نکنند چش��م داش��تی به خاک میهن 

اسالمی ایران کنند.  

زاینده رود
1 – رش��ید خدابخش مدیرکل 
تربیت بدنی استان اصفهان، علیرضا 
غیور مع��اون خدابخ��ش، جعفری 
سرپرس��ت فدراس��یون روستایی و 
عشایری کشور، مهدی اسدی رئیس 
هیأت روس��تایی و عش��ایری استان 
اصفه��ان و مهن��دس صدیق رئیس 
س��ازمان عش��ایر کش��ور در مکان 

مسابقه حضور داشتند.
2 – دکت��ر رش��ید خدابخش و 
علیرض��ا صدرایی)مجری برنامه( به 
همراه مدعوین دیگر لباس قشقایی 

بر تن کردند.
3 – در حی��ن مراس��م افتتاحیه 
مرتضی مهتاریان از اس��تان فارس و 
بادانی از مرودش��ت به س��وارکاری 
پرداختند و حرکات نمایش��ی انجام 

می دادند.
4 – موسیقی محلی ایل بختیاری 
م��ورد توج��ه ش��رکت کنن��دگان، 
تماشاگران، عکاس��ان و خبرنگاران 

قرار گرفت.
5 – بای��د ب��ه مهدس اس��دی، 
عل��ی صفایی دبیر هیأت روس��تایی 
 و عش����ایری اس��تان اصفه����ان، 
حس��ن اس��ماعیلی دبیر اجرایی این 
هیأت و هادی دادفر دس��ت مریزاد 
گف��ت که این مس��ابقات را به طور 

وسیع به سرانجام رساندند.
از  نف��ر  ب��ه 30  نزدی��ک   –  6
خبرنگاران و عکاس��ان شهرس��تان 

اصفه��ان برای پوش��ش خبری این 
رویداد به روس��تای مهرگرد س��فر 

کردند.
7 – س��رداروها نصراهلل احدی، 
فرشاد خدارحمی و نرگس پرورش 
در مس��ابقات س��ه گان��ه در ای��ن 

رقابت ها بودند.
8 – در رقابتهای کش��تی با شال 
در وزن 75- کیلوگرم ابراهیم ولیان 
از خراس��ان ش��مالی به گردن آویز 

طال رس��ید و اس��ماعیل حس��ین از 
س��میرم و مهدی صفرنژاد از گیالن 
به ترتیب دوم و س��وم ش��دند و در 
وزن 85- صادق پ��اک دامن از تیم 
بوش��هر، احم��د ش��یرزاد از ایالم و 
روح اهلل عزی��زی از لرس��تان اول تا 

سوم شدند.
9 – در تیراندازی انور اس��المی 
)ایالم( به مقام اول دس��ت یافت و 
علی الهی خواه )فارس( دوم ش��د و 
وحید قراریان از خوزس��تان به رتبه 

سوم رسید.
10 – در دال پالن بانوان تیم های 
س��میرم، کهکیلوی��ه و بویراحمد و 
چهارمح��ال و بختی��اری مقام های 

اول تا سوم را کسب کردند.
 11 – در تیران���دازی بان���وان 
مریم رئیسیان )سمیرم( مقام نخست 
را کس��ب کرد و فرخن��ده روئین تن 
)لرس��تان( ب��ه مق��ام دوم رس��ید و 
 صغری سردش��تکی از بوشهر سوم 

شد.

كیانوش رستمي چهارمین وزنه بردار 
برتر دنیا شد

اسپري هاي جادویي و سرطان زا 
در جام جهاني 2010

وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم کشورمان به عنوان چهارمین وزنه بردار برتر 
مسابقات قهرماني جوانان جهان برگزیده شد. به گزارش موج به نقل از روابط 
عمومي فدراسیون وزنه برداري، کیانوش رستمي که با بلند کردن وزنه هاي 
160 کیلوگ��رم در یک ضرب و 187 کیلوگ��رم در دو ضرب، با اقتدار هر 3 
مدال طالي این وزن را به گردن آویخته بود، در رده بندي نهایي وزنه برداران 
ش��رکت کننده در سي و شش��مین دوره رقابتهاي قهرماني جوانان جهان در 
صوفیه بلغارستان، با کسب 435 امتیاز، پس از وزنه برداراني از روماني، روسیه 
و چین به عنوان چهارمین وزنه بردار برتر مسابقات انتخاب شد. در این رده 
بندي که از س��وي کمیته فني مسابقات اعالم شد، بهادر موالیي دیگر وزنه 
بردار شایسته کشورمان که مدال برنز حرکت دوضرب دسته فوق سنگین را 
به خود اختصاص داده بود، با 396 امتیاز در مکان سي و هفتم قرار گرفت. 
رده بندي 6 وزنه بردار برتر سي و ششمین دوره مسابقات قهرماني جوانان 

جهان در صوفیه بلغارستان به شرح زیر است:
1- مارتین راوان از روماني با 455 امتیاز )نفر اول دسته 69 کیلوگرم(
2- آپتي اوخادوف از روسیه با 443 امتیاز )نفر اول دیته 85 کیلوگرم(
3- دیشانگ تانگ از چین با 439 امتیاز )نفر دوم دسته 69 کیلوگرم(

4- کیانوش رستمي از ایران با 435 امتیاز )نفر اول دسته 77 کیلوگرم(
5- آریماس دیبالیس از لتوني با 427 امتیاز )نفر اول دسته 94 کیلوگرم(
6- توماس ژیلنسکي از لهستان با 424 امتیاز )نفر دوم دسته 94 کیلوگر

گوی��ا اس��پری های بی ح��س کننده نس��ل جدید در 
فوتبال، برای درمان مصدومیت باریکنان تأثیر بس��یار 
جادوی��ی و عجیب دارند. به گزارش فارس و به نقل 
از اسوش��یتد پرس، این روزها یک��ی از صحنه هایی 
 ک��ه بس��یار زی��اد در فوتب��ال ب��ه چش��م می خورد 
آس��یب دیدگی یک بازیکن و سپس دویدن یک تیم 
پزش��کی با کیفی جادویی به س��مت وی است. چند 
ثانیه بعد بازیکن آس��یب دیده در ابری س��فید غرق 
می ش��ود و عضو آس��یب دیده چنان زیر فش��ار گاز 
اسپر های جادویی این پزشکان قرار می گیرد که پلیس 

ضد ش��ورش یونان نیز این گونه با گاز اش��ک آورش ب��ه جان معترضان نمی افتد. به راس��تی رمز این 
اسپری های جادویی چیست که پزشکان تیم های فوتبال قبل از هر چیزی بدون آنکه لحظه ای فکر کنند 
به سرعت به سراغ آن می روند؟ از این اسپری ها معموالً در هنگام دردناک شدن مچ، ساق یا زانو استفاده 
می شد اما اخیراً در هنگام مصدومیت پیکه بازیکن خط دفاعی اسپانیا برای جلوگیری از خونریزی لب 
این بازیکن نیز مورد استفاده قرار گرفت. خونریزی شدید لثه و لب پیکه بالفاصله پس از اولین مرحله 
برخورد گاز اسپری از بین رفت و ورم شدید لب باالیی پیکه نیز بالفاصله خوب شد. این اسپری ها به 
ش��دت خطرناک هستند و بازیکنان متوجه اوج ضرر این اسپری ها نبوده و معموالً از پزشکان خود نیز 
تش��کر می کنند. ضریب باالی کلرید اتیل در این اس��پری ها هر چند قدرت خنک کنندگی و بی حسی 
بس��یار عجیبی دارند اما سرطان زایی آنها آنقدر شدید اس��ت که پزشکان حتی یک بار استفاده از آن را 
بس��یار خطرناک می دانند. این اسپری ها به صورت موضعی سلول های پوست را در بیهوشی کامل فرو 
می برند به طوری که اگر در لحظه ای قبل از آن خونریزی وجود داش��ته باش��د دیواره س��لول چنان یخ 

می بندد که دیگر حتی بعد از بازگشت به شرایط طبیعی قادر به انجام امور ابتدایی حیات نیز نیست.

شیپور ووووزال عکس تمبرها شد
با چاپ تمبر ویژه و استفاده 
از نماد شیپور ووووزال، این 
ساز پرطرفدار در بازي هاي 
جام جهاني آفریقاي جنوبي 
ب��ه تاریخ جهاني پیوس��ت. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، تمبر 
ش��یپوره��اي  مخص��وص 
ب��ه چاپ رس��ید  ووووزال 
ک��ه این تمبر با اس��تفاده از 
تصویر شیپورهاي ووووزال، 

تبدیل به یکي از تمبرهاي کلکسیوني جام جهاني فوتبال 2010 آفریقاي 
جنوبي شده است. 

ش��یپورهاي ووووزال که بیش از 12 روز اس��ت با صدایي کر کننده در 
ورزش��گاه هاي کشور آفریقاي جنوبي حضوري فعال داشته اند، یکي از 
نمادهاي فرهنگي قبایل آفریقاي جنوبي بودند. این ش��یپورها با حجم 
بس��یار وسیعي در ورزشگاه هاي کش��ور آفریقاي جنوبي مورد استفاده 
تماشاگران و عالقه مندان تیم هاي مختلف قرار مي گیرند. پیش بیني هاي 
 اولیه حاکي اس��ت، بیشترین اس��تقبال از مجموعه 15 نمادي تمبرهاي 
 جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي مربوط به تمبرهاي شیپور ووووزال خواهد 

بود.
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
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فکس : 0311-7866099
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قیمت طال )تومان(
31280 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
318000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

311000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10451048  دالر امریکا

1296  1292  یورو

278282 ریال عربستان

284286 درهم امارات

کالم نور
امام علی)ع(:

بترس از خدا بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گویی آمرزیده 
است.

زينب)س( شيــرزن کــربال 

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

34 °

 19 °

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

زین��ب)س( نم��ودار ح��ق، مجاه��د راه خدا 
و نگهدارن��ده ایم��ان و عقی��ده، قهرم��ان دلیری 
 و ش��جاعت، جل��وه فصاح��ت و بالغت، ش��عله 
س��تیزه جوی باطل و آتش انس��ان ح��ق در برابر 
نیروهای س��تمگر و کوبنده دژخیمان زورگوست. 
او تجس��م زه��د، ورع، عل��م، عفاف و ش��هامت 
اس��ت و ف��داکاری در راه خدا و چش��م پوش��ی 
از همه چی��ز را در راه برافراش��تن پرچم حق، بر 
همه آموخت. حض��رت زینب)س( در روز پنجم 
جمادی االولی س��ال پنجم هجری قمری در شهر 
مدینه منوره متولد شد و جهان را به قدوم خویش 
مزین فرمود. در آن زمان نام فرزند متولد ش��ده را 
بزرگ خانواده انتخاب می ک��رد، جبرئیل امین بر 
پیامبر)ص( نازل ش��د و عرض کرد: یا رسول اهلل 
حق تو را س��الم می رس��اند و می فرماید نام این 
مول��ود را »زینب« بگذار، چرا ک��ه این را در لوح 
محفوظ نوش��ته ایم. پیامب��ر)ص( قنداقه آن مولود 
گرامی را طلبید و به س��ینه چس��بانید و بوس��ید و 
نامش را زینب نهاد و فرمود: به حاضران و غایبان 
امت وصیت می کنم که حرمت این دختر را پاس 
بدارن��د، همانا که او به خدیجه کبری)س( ش��بیه 
اس��ت. کلمه زینب از دو بخ��ش زین یعنی زینت 
و اب یعنی پدر تش��کیل شده است و زینب یعنی 
زینت پدر و به راس��تی که زینب)س( برای پدر و 
مکتب و مرام او مایه زینت و آبرومندی بی نظیری 
بوده است. کنیه گرامی ایشان ام الحسن و ام کلثوم 
و القاب آن حضرت نیز عبارتند از: صدیقه صغری، 
ولیه اهلل العظمی، ناموس الکبری، شریکه الحسین 
و عالمه غیر معلمه اس��ت. حضرت زینب)س( با 

فرزند عمویش، عبداهلل فرزن��د جعفربن ابوطالب 
که به ش��جاعت و مروت و کرامت مش��هور بود، 
ازدواج کرد و حاصل این ازدواج مبارک فرزندانی 
شایسته به نام علی، عون، محمد، عباس و ام کلثوم 
بود. دو فرزند ایشان به نام محمد و عون در واقعه 
کربال جان خویش را نثار کردند. زندگی حضرت 
زینب)س( همواره مملو از ارزش های واالی الهی 
و انس��انی بوده و علم دانش، عبادت و پرستش دو 
ارزش واالی ش��خصیتی ایشان است. بیان سخنان 
و خطبه های عالمانه ایش��ان همراه با اس��تدالل به 
آیات قرآن کری��م در کربال، ب��ازار کوفه، مجلس 
عبیداهلل زیاد و دربار یزید هر یک شاهد گویایی بر 
توانایی علمی و دانش آن بزرگوار است. در هوش 
و ذکاوت آن بزرگوار همین بس که خطبه طوالنی 

و بلندی را که حضرت صدیقه کبری)س( در دفاع 
از حض��رت علی )ع( و غصب ف��دک در حضور 
اصح��اب پیامبر)ص( ای��راد فرمودن��د، حضرت 
زینب)س( با توجه به سن کمی که داشتند، روایت 

کردند.
حض��رت زینب)س( ش��یرزن دش��ت کربال 
س��رانجام پس از عمری دفاع از طریق حق والیت 
و امامت در  15رجب س��ال  63 هجری قمری در 
ضمن سفری که به همراه همسر گرامیشان عبداهلل 
بن جعفر به ش��ام رفت��ه بودند، وفات یافت و بدن 
مطه��ر آن بانوی بزرگوار در همان جا دفن گردید. 
مزار ملکوتی آن حضرت در دمشق )سوریه( اینک 
زیارتگاه عاش��قان، محب��ان و ارادتمندان اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( است. 

نمایش��گاه فرهنگ��ی ای��ران با ن��ام لبیک از   
12 ت��ا   19 تیرم��اه در کربال و در ج��وار بارگاه 
اباعب��داهلل الحس��ین)ع( و اباالفض��ل العباس)ع( 
برپا می ش��ود. به گزارش ایرنا از سازمان فرهنگ 
و ارتباط��ات اس��المی، ای��ن نمایش��گاه با هدف 

معرف��ی دس��تاوردهای فرهنگی ای��ران و تعمیق 
 رواب��ط فرهنگ��ی و دوس��تانه دو مل��ت برگزار 

می شود. 
در این نمایش��گاه که توسط سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اس��المی برپا می شود، توانمندی های 

 مختل��ف ای��ران در زمین����ه فرهنگ��ی، هن��ری، 
رس��انه ای، علمی و پژوهش��ی ارائه خواهد شد. 
حض��ور ناشران برجسته ایران، مؤسسات قرآنی، 
فرهنگ��ی و هنری و س��ازمان های م��ردم نهاد از 

ویژگی های این نمایشگاه است.

دبی��ر کارگروه م��د و لب��اس وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی پیش��نهاد داد که اتاق مستقلی 
دور از تم��ام هیاهوه��ا در مدت ش��ش ماه مجال 
بررس��ی های تخصصی و ارائ��ه یک طرح مدون 
را داش��ته باش��د ک��ه در آن از مرحل��ه قان��ون تا 
 مرحله تولی��د محصول نهایی یک س��یکل کامل 
برنامه ریزی شده باش��د. علیرضا حسین زاده در 
گفتگو ب��ا ایرنا گفت: در طرحی که در قالب یک 
بس��ته پیشنهادی به مراجع ذی صالح ارسال شده 
است برای رس��یدن به یک مدیریت موزون با در 
نظر گرفت��ن تمامی متغیرهای مؤثر یعنی هر آنچه 
ک��ه به هر نحوی در محص��ول نهایی به نام رفتار 
همراه با عفاف و حجاب مؤثر است راهکارهایی 

ارائه شده است. 
اکن��ون ک��ه عزم ج��دی ب��رای س��اماندهی 
بدحجابی شکل گرفته الزمه اش این است که یک 
نسخه عملی مؤثر برای اتخاذ یک روش مدیریتی 
 کارآم��د که ب��ه تأیید کارشناس��ان برس��د، ارائه 

شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد مشخص این 
اس��ت که در کنار همه تالش های ارزشمند یک 
اتاق مستقلی دور از تمام هیاهوها در مدت شش 
م��اه مجال بررس��ی های تخصص��ی و ارائه یک 
طرح مدون را داش��ته باش��د ک��ه در آن از مرحله 
قانون تا مرحله تولید محصول نهایی یک س��یکل 
کامل برنام��ه ریزی و مدیریت کام��ل پیش بینی 
شده باش��د. وی بیان داشت: این اتاق فکر باید با 
حضور متخصصان و کارشناسان مشرف به اصول 
برنامه ریزی تش��کیل و ب��ه برنامه ریزی دقیق در 
این رابطه پرداخته و نقاط قوت و ضعف قانون و 
مواضع ضروری تحول در س��اختارها را شناسایی 
کنند. حسین زاده اظهار داشت: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی دارای معاونت ها و سازمان های 
تابعه بس��یاری است از این رو باید فرد مشخصی 
با جایگاه حقوقی مش��خص که به مس��ائل عفاف 

و حجاب در این وزارتخانه اش��راف کامل داشته 
باش��د جوابگو باش��د که متأس��فانه اکنون معلوم 

نیست چه کسی در این وزارتخانه متولی است.
وی بیان داش��ت: میزان پیشرفت امور مربوط 
ب��ه عفاف و حج��اب وابس��تگی ت��ام و تمام به 
حرک��ت هماهنگ و منس��جم هم��ه نهادها دارد 
و بدون این هماهنگی و انس��جام دس��تاوردی به 
معن��ای واقعی حاصل نمی ش��ود. به گفته وی در 
حال حاضر نمی توان مدعی شد دستگاهی موفق 
عمل کرده و دس��تگاه دیگری در این رابطه ناکام 
بوده اس��ت چون تحقق اهداف این طرح در گرو 
حرکت مبتنی بر برنامه همه دس��تگاه ها و نهادها 
اس��ت و اصوالً جزیره ای کار کردن دس��تگاه ها 

 

 ب��زرگ تری���ن انح����راف از مس��ی�ر صحی��ح 
است.

 حس��ین زاده اضافه کرد: پس از واگذاری پی 
گیری طرح عفاف و حجاب به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بارها به نحوه مدیریت این موضوع 
انتقادات��ی وارد ش��د و ب��ه رغم تذکرات بس��یار، 
ایرادات رفع نش��د و بعد از گذش��ت دو سال به 
جای حل مس��أله صورت مسأله پاک شد و بدون 
آنکه هیچ تحول محتوایی و س��اختاری در نحوه 
اجرا اتفاق افتاده باش��د اجرای ط��رح به وزارت 

کشور سپرده شد. 
وی اظهار داش��ت: وزارت کشور هم اکنون با 
جدیت پی گیر موضوع است اما بدون تجدید نظر 
اساس��ی در روش ها نمی توان ب��ه نتایج ماندگار 
ای��ن تالش ها خوش بین ب��ود. وی ابراز نگرانی 
کرد، فش��ارهایی ک��ه خود به مثاب��ه یک موهبت 
می توانند برای پیش��برد طرح مفید باشند مانع از 
تش��خیص عمیق درد و درمان اساسی آن شوند و 
صرفًا موجی از فعالیت های نمادین را در مقطعی 

از زمان به راه بیندازد. 
حسین زاده اظهار داش��ت:  تا زمانی که ذائقه 
عموم��ی مردم به س��مت اس��تفاده از طرح هایی 

نباش��د که تأمین کننده حجاب اس��ت نمی توان 
انتظار داش��ت این مشکل رفع شود. دبیر کارگروه 
س��اماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی افزود: باید دید آیا ذائقه ها به درس��تی 
مدیریت می ش��ود تا جوان و نوجوان ما در منظر 
م��ردم لباس معقول و پوش��یده به ت��ن کند. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت این ذائق��ه را باید در 
س��ینما، تلویزیون، مطبوعات، آموزش و پرورش 

و دانشگاه ها جستجو کرد. 
حس��ین زاده ادامه داد: مدیریت ذائقه ها تنها 
ب��ه عهده یک نفر نیس��ت بلکه باید یک س��امانه 
هماهنگ در دس��تگاه های مدیریت کننده مستقر 
ش��ده و نتیجه عملک��رد آنان این باش��د که ذائقه 
 مردم به سمت ارزش ها گرایش یابد. وی تصریح 
ک��رد: اکنون با فرض اینک��ه ذائقه ها با ارزش ها 
س��ازگار اس��ت و مردم خواس��تار چادر و لباس 
پوشیده هستند باید جایی باشد تا این ایده تبدیل 
 به طرح شده و پس از تولید در سطح جامعه عرضه 

شود.
 وی بیان داش��ت: دستیابی به این مهم نیازمند 
 ارتب��اط زنجی��ره ای مجموع��ه عل��ل و عوام��ل 
ش��کل دهنده به سامانه ملی تولید و عرضه با یک 
تعریف بومی در کش��ور اس��ت. دبی��ر کار گروه 
س��اماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی خاطرنشان کرد: اکنون هر تولید و طرحی 
با قیمت و اشکال متفاوت در بازار عرضه می شود 
 و هیچ قاعده مش��خصی ب��رای انتظام بازار اعمال
نمی شود. وی خاطرنش��ان کرد: در وضعیت نابه 
س��امان فعلی طراحان با چ��ه تضمینی می توانند 
طرحی را ارائه کنند که مورد استقبال تولیدکنندگان 
قرار گیرد. وی ادامه داد: ما طراحان و تولیدکنندگان 
بس��یار خوبی داریم اما هیچ تضمینی وجود ندارد 
که طرح��ی پیش از آنک��ه وارد بازار ش��ود کپی 
 برداری نش��ود و س��ود آن به جی��ب عده خاصی 

نرود.

رئی��س س��ازمان فرهن��گ و ارتباط��ات 
اس��المي گفت: تا پایان سال همت مضاعف و 
 کار مضاعف نهج البالغ��ه به 10 زبان ترجمه
مي ش��ود. مهدي مصطفوي در گفتگو با موج 
با بیان این مطلب اظهار داش��ت: درسال همت 
مضاعف و کار مضاعف یکي از اقداماتي که در 
دستور کار سازمان قرار گرفت، ترجمه تفاسیر 
قرآن اس��ت. وي افزود: ترجمه نهج البالغه به 
10 زبان و صحیفه سجادیه به 15 زبان از دیگر 
اقداماتي اس��ت که تا پایان سال جاري محقق 

خواهد شد.
 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
تصریح کرد: حدود 100 کتاب با 100 موضوع 
را ب��راي ترجمه در اولویت ق��رار داده ایم که 
توسط کارشناسان سازمان شناسایي شده است. 
وي خاطرنش��ان کرد: ت��الش مي کنیم تا 100 
موض��وع ف��وق را در اولویت ترجمه و نش��ر 
 براي دس��تگا هها قرار دهیم. مصطفوي اظهار 
داش��ت: امیدواریم بتوانیم با مس��اعدت مراکز 
مختلف و دستگاههاي مختلف به ترجمه آثار 

مورد نظر بپردازیم. 

قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ای��ران برای 
نخس��تین بار به همت رایزنی فرهنگی کشورمان، به 
زبان قرقیزی در قرقیزستان ترجمه شد. به گزارش ایرنا 
از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، رایزن فرهنگی 
ایران در قرقیزستان اظهار داشت: با انتشار این کتاب 
در آینده نزدیک مردم قرقیزستان با اصول و محورهای 
مهم نظام جمهوری اس��المی ای��ران و ویژگی های 
این قانون از جمله جایگاه و حدود قدرت سیاس��ی 
و تعیین و تضمین حقوق شهروندان آشنا می شوند. 

محمدحسین عابدینی افزود: قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران که در 14 فصل و 177 اصل تدوین و با 
رأی مستقیم مردم با 99/5 درصد آرا در سال 1358 به 
تصویب رسیده است، همراه تاریخچه مراحل تدوین 
و بازنگری آن، توسط نورالن بالتابایف استاد دانشگاه 
علوم انسانی و مترجم سفارت ایران ترجمه و اکنون 
در آس��تانه چاپ قرار دارد. قرار است، این کتاب در 
انتشارات بین المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اسالمی به چاپ برسد.

حامد حقی 
کتاب »ریش��ه هاي رمانتیزم« نوشته آیزایا برلین 
اس��ت. برلی��ن در این میان متفکران ده��ه 60 و 70 
غربي از قبل تکلیف خود را مشخص مي کند و در 
دیدارهایش با روشنفکراني مانند آخماتوا و پاسترناک 
بر آنچه مي اندیشیده، مصمم تر مي شود. در حالي که 
حتي ژان پل س��ارتر را هم به سوي خود مي کشد. 
آثار برلین در دهه 1960 در غرب منتشر شد. نکته اي 
که از حیث تاریخي اهمیت دارد، ش��ناخت اهمیت 
جای��گاه برلین در  این دوره خ��اص غرب و جهان 
اس��ت. بعد از جنگ جهاني دوم یک موج بس��یار 
بزرگ به سبب پیامدهاي جنگ جهاني، جهان را فرا 
گرفت و اتحاد جماهیر ش��وروي یکي از مهم ترین 
سنگرهایي شد که در مقابل فاشیسم دفاع کرد و مانع 
رش��د جغرافیاي فاشیسم و فتوحات بعدي آن شد. 
بعد از جنگ، طبیعي بود ک��ه هم در اروپا و هم در 
کشورهاي استعمارزده، ایدئولوژي روسیه شوروي 
جذابیت هاي بسیاري پیدا کند و طبیعي بود در تمام 
این کش��ورها، چنین تحرکاتي با الهام از ایدئولوژي 
غرب دامن گیر شود. البته کشور ما نیز از این حیث 
مستثني نبود. اما برلین هرگز حاضر نمي شود اصول 
فلس��فه را به موج هاي ناپایدار دهه 60 غرب آلوده 
کند؛ این در حالي اس��ت که در این میان خردمندانه 
ایس��تادگي کردن دس��تاورد مهمي براي او به شمار 
مي آید. برلین در این کتاب نشان مي دهد که چگونه 
مارکسیسم و اندیشه هاي فاشیستي، ناسیونالیستي، از 

تعارضات دروني رمانتیزم زاده شده اند؛  در حالي که 
جوانه هاي این مکتب از آلمان آغاز شد. چرا که آلمان 
بعد از جنگ با نوعي نیاز به گریختن از دنیاي برون 
و تأمل در درون دست و پنجه نرم مي کرد؛ همانطور 
که یکي از معناهاي رمانتیزم، خود را کاویدن است. 
این کتاب نیز مانند بسیاري دیگر از کتاب هاي برلین، 
از س��خنراني هاي او بوده. برلین همانطور که حرف 
مي زند، ارجاعات خودش را افزایش مي دهد و مانند 
داستان هاي مثنوي، جمالتش به نوعي تودرتو هستند 
و ترجمه متن هاي او با این شیوه بسیار مشکل پیش 
مي رود. »ریشه هاي رمانتیزم«، نوشته آیزیا برلین، از 
سوي نشر ماهي روانه بازار کتاب شد. این کتاب از 
س��ال 85 تاکنون به چاپ هاي متعدد دوم و سوم و 
چهارم رسیده است و توسط عبداهلل کوثری ترجمه 

شده است.

بزرگترین طرح س��نجش ک��ودکان و نوجوانان 
مس��تعد برای تالوت قرآن کریم، با عنوان جشنواره 
قرآن��ی ترنم باران تابس��تان س��ال جاری در ش��هر 
اصفهان برگزار می ش��ود. به گزارش روابط عمومی 
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه، در این جشنواره 
 ک��ه از ابتدای تیرماه آغاز و ت��ا نیمه مردادماه به طول 
می انجامد پس��ران 7 تا 15 سال، پس از دریافت یک 
بسته آموزشی که حاوی قطعه کوتاهی از تالوت آیات 
قرآن کریم به مدت دو دقیقه است، درطی یک ماه به 
تمرین و تقلید از آن قطعه پرداخته و تالش می کنند 
همانند آن به تالوت قرآن کریم بپردازند. پس از اتمام 
زمان تمرین افراد شرکت کننده تا بیستم مردادماه 89 
فرصت دارند تالوتهای خود را به وسیله نوار کاست، 
لوح فشرده، فلش مموری، بلوتوث و ... به دبیرخانه 

جش��نواره تحویل داده و یا از طریق تماس با شماره 
گوی��ای 2647964 در همان زمان ب��ه تالوت آیات 
مذکور بپردازند. بنابر این گزارش، به منظور موفقیت 
هر چه بیشتر ش��رکت کنندگان در جشنواره، عالوه 
بر لوح فشرده آموزشی، برای تمامی داوطلبان، استاد 
راهنما در نظر گرفته شده که به شکل حضوری و یا 
از طریق تماس تلفنی، پاسخگوی کودکان و نوجوانان 
قرآن آموز خواهند بود. عالقه مندان به شرکت در این 
جشنواره می توانند  برای دریافت بسته آموزشی، همه 
روزه، به غیر از روزهای تعطیل از س��اعت 9 الی 13 
و 18 الی 20 به مؤسسه فرهنگی قرآنی و عترت بینه 
واقع در خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان گلزار مراجعه 
کرده و یا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 

2250424 تماس حاصل کنند. 
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... توصیه می کنم شما را به جهاد در راه اسالم و انشاءاهلل خداوند توفیق کوشش و تالش و حرکت 
ب��ه س��وی الی اهلل را به همه عنایت کند. برادران عزیز و خواه��ران گرامی که پیرو خط امام و در خط 
اس��الم قرار گرفته اید آیا می دانید وظیفه ش��ما در قبال خون ش��هدا چقدر سنگین است، آیا می دانید 
فردای قیامت از ش��ما پرس��ش و سؤال خواهد شد و می گویند چرا سستی کردید در قدم برداشتن به 
سوی خدا و انشاءاهلل خداوند توفیق قدم برداشتن در راه خودش را بدهد. برادر عزیز سالح مرا بردار 

و در راه حسین )ع( حرکت کن.

شهید ایرج نیکبخت

قــانون اساسي ایـران براي نخستین بـار
به زبان قرقیزي ترجمه شد

»ریشه هاي رمانتیزم« نوشته آیزایا برلین

درتابستان جاری صورت می گیرد:
اجرای بزرگترین طرح شناسایی افراد مستعد 

برای تالوت قرآن كریم در اصفهان

روزی بود...

نمایشگاه فرهنگی ایران با نام لبيک در كربال برپا می شود

تشکيل اتاق فکــر براي ارائه طــرح مــدون 
مدیریت و مهندسي فرهنگ پوشش

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي خبر داد:

نهج البالغه به 10 زبان 
ترجمه مي شود


