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وزي��ر کش��ور از راه اندازي 
آسان«  ازدواج  سامان  »کميته 
در سراس��ر کشور خبر داد و 
گف��ت: عالوه ب��ر اين کميته 
قرار است بنياد خيريه توسط 
خيران در ته��ران راه اندازي 

شود تا کل بنيادهاي خيريه در سراسر کشور را بر اين امر...
سراسري/ صفحه 2

همزمان با بیستمین جشن گلريزان؛
رهبر معظم انقالب، 70 ميليون تومان
به ستاد  ديه كمك كردند

رئیس مجلس: 
هيچ راه مشتركی با امريکا برای مذاكره نداريم  

مدير کل محیط زيست 
چهارمحال و بختیاري:

اليروبي قنوات در مناطق 
مختلف انجام شد

 وزير کشور:
 كميته سامان ازدواج آسان در 

سراسر كشور راه اندازی مي شود

مديرکل محيط زيست چهارمحال و بختياری 
گفت: اليروبی قنوات به منظور جلوگيری از 
آسيب خشکسالی و تأمين آب حيات وحش 

در مناطق مختلف استان انجام شد. 
 »داود ش��يوندی« در گفتگ����و با ايس��نا در
چهارمح��ال و بختي��اری، اف��زود: اليروبی 
قن��وات ضم��ن صيان��ت از مناب��ع آبی در 
اس��تخرها، موجب ذخيره آب در قنات ها و 
انتقال به وس��يله سيس��تم لوله کشی به آب 

شرب می شود. 
وی تصريح کرد: اين حرکت و استفاده بهينه 
از آن موج��ب پاي��داری حي��ات وحش در 
منطقه و جلوگي��ری از خروج آنان از منطقه 

خواهدشد. 
شيوندی به بارش های خوب بهاره، اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: امسال رس��تنی ها در مراتع 
اس��تان به دليل بارش بس��يار خ��وب بهاره 
مناسب بود و تراکم گياهان مرتعی به شدت 
افزايش يافت، بنابراين بايد در س��طح استان 

حفاظت بيشتری از مراتع انجام شود. 
وی اظهار داش��ت: برای حراست و حفاظت 
از محيط زيس��ت اس��تان از اوايل مرداد ماه، 
 سيس��تم گشت کنترل در استان افزايش يافته

است. 
مديرکل محيط زيست چهارمحال و بختياری 
 گف��ت: ب��رای محافظ��ت بيش��تر از مناطق 
صعب العبور و کوهستانی کليه مناطق استان 
ب��ه ماش��ين های کم��ک دار صحرايی مجهز 
شده اند. شيوندی خاطرنشان کرد: برای تجهيز 
مناطق به ماشين های کمک دار يک ميليارد و 
 400 ميليون ريال اعتبار ملی اختصاص يافته 

است.

و  مس��کن  س��ازمان  رئي��س 
شهرسازي استان اصفهان گفت: 
 در آين��ده اي نزدي��ک با س��فر 
وزير مس��کن و شهرس��ازي؛ 
حدود 6 هزار واحد مس��کوني 
طرح مسکن مهر در اين استان، 

به درخواست کنندگان تحويل داده مي شود. محمود محمودزاده ... 
شهرستان/ صفحه4

علی کريمی بازيکن باش��گاه 
اس��تيل آذين تهران ب��ه دليل 
برخ��ی تخلف��ات و تمکي��ن 
نک��ردن در اج��رای مقررات، 
 از اي��ن باش��گاه اخراج ش��د. 
به گزارش مهر، متن بيانيه صادر 

شده از سوی روابط عمومی باشگاه استيل آذين در رابطه با تخلفات 
کريمی و اخراج اين بازيکن از استيل آذين به اين شرح است...

ورزش/ صفحه 7

علی كريمی از استيل آذين 
اخراج شد

رئیس سازمان مسكن اصفهان خبر داد:
تحويل 6 هزار واحد مسکوني طرح 

»مسکن مهر«  در اصفهان

آدرس هــای شهر اصفهــان 
الکترونیــکی می شود

صفحه 2

س
فار

س: 
عك

با استفاده منطقي و بخردانه از برق در شكوفايي 
اقتصادي جامعه سهیم باشیم.

طرح سفره هاي آسماني
دفاتر کمیته امداد امام خمیني )ره( استان در ماه مبارك رمضان آماده دريافت کمك هاي 

نقدي و غیرنقدي امت روزه دار جهت برپايي سفره هاي افطاري ايتام مي باشد

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( 
استان چهارمحال و بختياري

سازمان همیاري شهرداري هاي استان در نظر دارد عملیات حمل قیر و Mc2 خود از 

پااليشگاه اصفهان به کارخانه آسفالت سازمان واقع در سیرك و نوآباد هفشجان را 

جهت سال 89 از طريق مناقصه به پیمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد.

واجدين شرايط مي توانند جهت اطالع بیشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 89/5/27 

لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 89/6/3 به دبیرخانه سازمان مراجعه 

نمايند.

»آگهي مناقصه شماره 89/1«

سيد منوچهر مرتضوي
مديرعامل 
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 ياسمین محبي
مهمتري��ن  از  يک��ي  ع��راق  کش��ور 
همسايگان ايران و چالش برانگيزترين 
موقعيت  اس��ت.  منطق��ه  کش��ورهاي 
حس��اس عراق ب��راي ايران ب��ه دليل 
کشمکش ها و اختالفات گذشته و نيز 
حضور بيگانگان در اين کش��ور باعث 
ش��ده اس��ت تا روند تح��والت عراق 
مورد توجه ايران قرار گيرد. براي درك 
بهتر اين که چرا عراق پس از گذش��ت 
چندين ماه هنوز در گيرودار کشمکش 
ايج��اد ي��ک دول��ت ائتالفي اس��ت، 
شناخت س��ران و احزاب کشور عراق 
ضروري به نظر مي رس��د. خاستگاه و 
حامي��ان هر يک از گ��روه هاي درگير 
در تش��کيل دولت عراق و نيز احزاب 
وابسته به آن به خوبي چگونگي کندي 
روند ايجاد دولت اين کشور را آشکار 
مي سازد. اگر چه نمي توان فقط افراد 
و نامزده��اي اح��زاب ع��راق را عامل 
اين چندگانگي داش��ت و به طور حتم 
عواملي چون دخالت س��اير کش��ورها 
 در مس��ائل سياس��ي ع��راق، حض��ور 
پ��ر رنگ همس��ايگان در اين کش��ور، 
وجود دو طيف گس��ترده مذهبي يعني 
»ش��يعه و سني« و نيز وجود خط کشي 
هاي قوم��ي پر رنگ در ع��راق مانند: 
»کرد و عرب« و نيز ايجاد نوعي نيروي 
راديکال و ش��اخه اي از طالبان که بعد 
از اش��غال در اين کشور رو به افزايش 
گذاشت، در کنار وجود نيروهاي حزب 
بعث که اگر چه در سايه اند ولي نسبتًا 
قدرتمند به کار خ��ود ادامه مي دهند. 
باعث ش��ده ت��ا عراق صحن��ه حضور 
گروه��ا، دس��ته ها و عقاي��د گوناگون 
باش��د. در اين نوشته بنا داريم تا چهار 
گروه اصلي قدرت در عراق که در طي 
انتخابات اخير اين کش��ور بهترين آراء 
را کس��ب کردند مورد نقد و بررس��ي 
قرار داده و خاستگاه هر يک را ارزيابي 
نمائيم اين چهار حزب شامل: فهرست 
العراقيه به رياست »اياد عالوي« ائتالف 
دولت قانون به رياست نوري المالکي، 
حزب ملي عراق به رياست سيد عمار 
حکيم و نيز حزب ائتالف کردستان به 
رياس��ت جالل طالباني است. هر يک 
از احزاب نمايندگان يک طيف، دس��ته 
و يا گروه مذهبي و قومي اس��ت که به 
خوب��ي مي توان با مطالع��ه هر يک به 

علل ش��کاف موجود در اين کشور پي 
برد.

فهرست العراقیه
رهبر اين فهرس��ت اياد عالوي اس��ت 
وي که سابقه همکاري با سرويس هاي 
جاسوس��ي آمريکا و انگلي��س را دارد 
ج��زو بعثياني بوده اس��ت که به علت 
تالش براي ترورش به جرگه مخالفان 
صدام پيوست و تا زمان سرنگوني وي 
ب��ه فعاليت عليه او ادامه داد. عالوي به 
عنوان يک فرد شيعه و يکي از اعضاي 
ح��زب بع��ث توانس��ت محبوبيتي در 
بين مردم عراق کس��ب و با بيش��ترين 
رأي در انتخاب��ات به پيروزي برس��د. 
اختالفات اساس��ي، فکري و سياس��ي 
که وي با نوري المالکي نخس��ت وزير 
 دولت پيش��ين عراق داش��ت، از جمله 
اساس��ي ترين عوامل تأخير در تشکيل 

دولت کنوني عراق است.
»عالوي« به عن��وان نماينده حزب بعث 
در تشکيالت سياس��ي عراق در صحنه 
بين المل��ل و منطقه بيش��تر از حمايت 
کشورهاي عربي مانند عربستان و مصر 
برخوردار اس��ت. حمايت آشکار پادشاه 
عربس��تان از عالوي در جريان انتخابات 
عراق مؤيد اين امر است. ليست العراقيه 
ائتالفي از گروه هاي سکوالر و ملي گرا 
است که شامل: دو طيف سني و شيعه مي 
شود. وابستگي برخي از افراد اين ائتالف 
به حزب بع��ث، موجب ايجاد مخالفت 
هايي با حضور اي��ن افراد در رأس کادر 
سياسي عراق شده است. فهرست العراقيه 
در انتخابات اخير توانس��ت از نارضايتي 
م��ردم در مقول��ه امني��ت و صدمات و 
جراحاتي که از حوادث تروريس��تي بر 
جامعه عراق وارد آمده استفاده کنند و از 

حزب حاکم پيشي بگيرد.
اگرچ��ه »ع��الوي« را مي ت��وان نماينده 
 قشر وس��يعي از جامعه عراق دانست اما 
نقطه هاي تاريک گذش��ته وي به همراه 
حساس��يت هايي که در مورد وابستگي 
بعض��ي از افراد ائت��الف عراقيه به حزب 
بع��ث وجود دارد؛ تنگناهايي را براي وي 
ايجاد کرده است. اگر چه او تالش دارد با 
اتکا به حمايت اعراب و در رأس آن مصر 
بر آن فائق آيد اما اين مسأله همچنان تابويي 
براي رس��يدن به قدرت، در عرصه کشور 

عراق براي وي محسوب خواهد شد.
ادامه دارد

بررسي روند تشکيل دولت در عراق )قسمت اول(

ايراننصف النهار

رئيس مجلس شورای اسالمی خطاب به مقام هاي 
امريکايی گفت: ما هيچ راه مشترکی با شما نداريم 
که بخواهيم مذاکره کنيم. به گزارش واحد مرکزی 
خب��ر؛ » الريجانی« در آغاز جلس��ه علنی مجلس 
شورای اس��المی با تبريک فرا رسيدن ماه مبارك 
رمضان، رواياتی از ائمه در خصوص شأن اين ماه 
عظيم بيان کرد و افزود: ماه رمضان ماهی است که 
در روز ششم آن تورات و در روز سوم يا دوازدهم 
آن انجيل و در روز هجدهم آن، زبور و در ش��ب 
قدر، قرآن کريم نازل ش��د يعنی همه کتاب های 
بزرگ آس��مانی در اين ماه نازل ش��دند و در روز 
ش��انزدهم اين ماه، معراج رسول اکرم)ص( روی 
داد. وی با اشاره به تالقی اين ماه با تابستان گفت: 
پيامبر گرامی اس��الم)ص( فرمودند: روزه گرفتن 
در گرما، جهاد اس��ت. الريجان��ی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب اسالمی فرمودند که، روزه پلکانی به 
س��مت تقوا و وسيله ای برای تأمين آن در وجود 
و دل و جان شماست. نماينده مردم قم در بخش 

ديگری از سخنانش، قيل و قال های زياده از حد 
امريکا و صهيونيس��ت ها پس از صدور قطعنامه 
را نش��انه مکری دانست که براس��اس آن، تصور 
واهی آنه��ا در ميل به زياده خواهی ش��ان ارضاء 
 شود. وی ادامه داد: آنها به خيال رخنه در صفوف 
عالقه مندان انقالب، هر زمان رندانه بابی را مفتوح 
می کنند و از مذاکرات سخن می رانند و اين برای 
امريکايی که رياکاران��ه پس از صدور قطعنامه از 
مذاکره سخن می گويد رسوايی است.  الريجانی 
افزود: ح��اال خانم کلينتون، منت م��ی گذارد که 
حاضر اس��ت در افغانس��تان با ايران مذاکره کند. 
شما در افغانس��تان جنايت کرده ايد، ما با اصل و 
فرع تجاوز امريکا و ناتو در افغانس��تان و ظلم بر 
ملت افغان مخالفيم و راه مش��ترکی با شما نداريم 
که مذاکره کنيم. رئيس مجلس گفت: اينجاست که 
معنای دقيق س��خنان رهبر فرزانه انقالب در سال 
گذشته دقيقاً مفهوم می شود که فرمودند: در پس 
اين دست های دراز شده مخملين، ماهيت چدنی 

آن دي��ده می ش��ود. الريجان��ی، حرکت مجلس 
شورای اس��المی در مصوبه اخير پس از قطعنامه 
و الزام دولت به مقابله به مثل را اقدامی تحس��ين 
برانگي��ز و به موقع خوان��د و تصريح کرد: امريکا 
بداند مجلس شورای اس��المی، رفتارهای آنان را 
به دقت رصد خواهد کرد. رئيس مجلس، خطاب 
به مقام��ات امريکايی گفت: تصور نکنيد با القای 
الف��اظ متفاوت می توانيد ب��ار خيانت خود را به 

ملت ايران سبک کنيد.
   رئي��س مجل��س ش��ورای اس��المی در ادام��ه 
سخنانش در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
 گف��ت: آنچه امروز بيش از هر زم��ان ديگر برای 
دس��ت اندرکاران انقالب اهميت دارد، تمرکز بر 
توسعه کش��ور و رفع مش��کالت اقتصادی ملت 
اس��ت چرا که دشمن مقصد خويش را در مشکل 

آفرينی در اين بخش قرار داده است. 
علی الريجانی در ادامه افزود: دولت، مجلس و قوه 
قضائيه با مش��ورت و رايزنی در سطوح مختلف، 
بايد زمينه فراخ و آسان شدن برای سرمايه گذاری 
و تولي��د را فراه��م کنن��د و از واردات بی رويه 
 پرهيز ش��ود. الريجانی گفت: با اين سمت گيری، 
تحريم ها به فرصت استقالل اقتصادی کشور بدل 
خواهد شد و استقامت ملی در پناه چنين سياستی 
محقق می ش��ود. وی افزود: دس��ت ان��درکاران 
انق��الب بايد با پرهيز از ام��ور اختالفی جزئی و 
طرح مباحث بی خاصيت، انحرافی و يا متشابهات، 
مسير وحدت ملی کشور و همگرايی مسئوالن در 
چارچ��وب رهنموده��ای رهبر معظ��م انقالب و 
قانون را مهيا کنند. رئيس مجلس شورای اسالمی 
گفت: قان��ون تعريف روش��نی دارد و آنچه پس 
از تصوي��ب مجلس در ش��ورای نگهبان و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام تأييد شود، قانون است 
و ديگر مجالی در اين زمينه برای برداشت وجود 
ندارد. الريجانی افزود: مجلس ش��ورای اسالمی 
اين مبانی روش��ن را مبن��ای همگرايی و وحدت 
می داند و ان ش��اء ا... با سعه صدر و دورانديشی، 

رهرو اين طريق خواهد بود.

تع��دادی از اعضای کميته محله محوری مديريت 
برنامه ريزی و توسعه شهری معاونت شهرسازی 
با جمعی از کارشناس��ان سام )GIS( سازمان فاوا 
و مديريت فاوا ش��هرداری اصفهان در خصوص 
 )SDI( مباحث زيرس��اخت اطالعات مکان مند
و س��امانه آدرس دهی استاندارد )GNAF( شهر 
اصفهان؛ به بحث و تب��ادل نظر پرداختند. به نقل 
از روابط عمومی س��ازمان فاوا، در اين نشس��ت 
مشاور س��ازمان فاوا و رئيس دپارتمان )SDI( و 
مديريت زمين دانش��گاه ملبورن استراليا و رئيس 
انجم��ن جهانی )GSDI( که ب��ه صورت ويدئو 
حضور داش��تند؛ مباحث مربوط به ايجاد س��امانه 
آدرس دهی اس��تاندارد )GNAF( شهر اصفهان 
در راس��تای ايجاد ش��هر الکترونيکی ارائه ش��د. 
الزم به يادآوری اس��ت، آدرس اس��تاندارد ملک 
از س��ه قس��مت ش��ماره پالك، نام نزديک ترين 
معب��ر و نام محل��ه ای که مل��ک در آن قرار دارد 
تشکيل می ش��ود. گفتنی است، آدرس های درج 
 ش��ده اش��خاص در پايگاه های داده دستگاه های 
خدم��ت رس��ان ش��هری )ش��هرداری، آب، گاز، 
مخابرات، ثبت، پست و...( از طريق خوداظهاری 
افراد ثبت ش��ده و معموالً ب��ه گونه های مختلف 
ارائه شده و جستجو و بازيابی آن ها مشکل است، 
بنابراي��ن ضرورت تعريف يک آدرس اس��تاندارد 

برای هر ملک احساس می گردد.

مجلس شورای اس��المی، شهرداری ها 
را مکل��ف ک��رد هنگام ص��دور پروانه 
س��اختمان برای هر واحد، شناس��نامه 
فنی مس��تقل با ذکر مش��خصات کامل 
و ملحق��ات و ديگر حقوق با ش��ماره 
مسلسل صادر و به متقاضی تسليم کنند. 
در ادامه بررس��ی اليح��ه پيش فروش 
ساختمان، مقرر ش��د: عالوه بر صدور 
پروانه برای س��اختمان، برای هر واحد 
آن ني��ز شناس��نامه فنی مس��تقل صادر 
شود. همچنين مشاوران امالك مکلف 
شدند پس از مذاکرات مقدماتی با پيش 
فروشنده و پيش خريدار ساختمان، دو 
طرف را برای تنظيم س��ند رس��می قرارداد پيش فروش، به يکی از دفاتر اس��ناد رسمی، 
داللت کنند. بر اين اساس، مشاوران امالك نمی توانند رأساً به تنظيم قرارداد پيش فروش 
مبادرت کنند؛ در غير اين صورت، بار اول تا يک س��ال و بار دوم تا دو سال تعليق پروانه 
کس��ب، و بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.  بر اساس يکی ديگر از مواد 
اين اليحه، حل همه اختالفات ناش��ی از تعبير، تفسير و اجرای مفاد قرارداد پيش فروش 
بر عهده هيأت داوران است. اين هيأت داوران متشکل از يک داور از طرف خريدار، يک 
داور از جانب فروش��نده و يک داور مورد رضايت دو طرف خواهد بود. در صورتی که 
خريدار و فروشنده بر سر داور مورد رضايت دو طرف به توافق نرسند، يک داور با معرفی 
رئيس دادگستری شهرستان مربوط تعيين خواهد شد. در صورت نياز، داوران می توانند از 
نظر کارشناسان رسمی محل استفاده کنند. آيين نامه اجرايی اين ماده را وزارت مسکن و 
شهرسازی و وزارت دادگستری تهيه خواهند کرد و به تأييد هيأت وزيران خواهند رساند. 
داوری موضوع اين قانون تابع مقررات آيين داوری دادگاههای عمومی و انقالب خواهد 
بود. بر اس��اس ماده ديگری از اين اليحه، پيش فروش��نده بايد قبل از هر گونه اقدام برای 
تبلي��غ و آگاهی پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههای اطالع 
رس��انی و ديگر رس��انه های گروهی و نصب در اماکن،  مجوز انتش��ار آگهی را از مراجع 
ذيصالح که در آيين نامه اجرايی اين قانون مشخص می شود، اخذ و ضميمه درخواست 
آگهی را به مطبوعات و رس��انه های ياد شده ارائه کند. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در 
آگهی درج و به اطالع عمومی رس��انده شود. مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت مجوز 
ياد شده حق درج و انتشار آگهی پيش فروش را ندارند؛ در غير اين صورت به توقيف به 
مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در صورت 
تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. آيين نامه اجرايی اين قانون در مدت سه ماه 
از تاريخ تصويب، در وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك کشور تهيه خواهد شد و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب 

هيأت وزيران خواهد رسيد.

الريجانی: 
هیچ راه مشترکی با امریکا برای مذاکره نداریم  

شهرداری ها به صدور شناسنامه فنی مستقل 
ساختمان، مکلف شدند

جهان نما

االزهر محكوم کرد:
دعوت گستاخانه كشيش امريکايی 

برای آتش زدن قرآن 
در يازده سپتامبر 

»االزه��ر«  ش��ورايعالی 
گس��تاخانه  دع����وت 
کشيش امريکايی، برای 
آت��ش زدن ق��رآن، در 
11 س��پتامبر آين��ده را 
محکوم کرد. به گزارش 
ف���ارس، ش��ورايعالی 
کشيش  دعوت  االزهر، 
تعيين  ب��رای  امريکايی 
آينده،  سپتامبر  روز 11 
به عنوان روز جه��انی 
س��وزاندن ق�����رآن و 

دعوت ه��ای ديگر را به ش��دت  محکوم کرده و اع��الم کرد: اين دعوت 
مشکوك است. اين شورا، اعالم کرده است: قرآن کريم قرن ها باقی مانده 
است و تا روز قيامت ماندگار خواهد بود. اين شورا با محکوميت شديد 
س��خنان کشيش امريکايی تأکيد کرده اس��ت: اين دعوت از روی جهل، 
به آيين رحمانی اس��الم صورت گرفته است و موجب تحقير و رد ديگر 

اديان الهی است. 
»محم��د رفاعه الطهطاوی« س��خنگوی االزهر هم گف��ت: احمد الطيب، 
بياني��ه ای را ص��ادر ک��رده و از همه کليس��اهای مص��ری و غيرمصری، 
خواس��ته؛ اين دعوت ها را محکوم کنند. »تيری جونز« کش��يش افراطی 
مس��يحی، چندی پيش از همه آمريکايی ها خواس��ته بود تا در س��الگرد 
حمالت 11 س��پتامبر، در مقابل کليس��ای فلوريدا نس��خه هايی از قرآن 
 را آت��ش بزنن��د. وی همچنين اس��الم و مس��لمانان را مس��ئول حوادث

11 سپتامبر اعالم کرده است. 

پرداخت كمك ميليوني از طرف 
صدام به رهبر راستگراي اتريش  

درياف��ت  موض��وع 
دالر  ميليون ه������ا 
پ��ول نق��د، توس��ط 
هايدر« رهبر  »يورگ 
راستگرای اف���راطی 
ص��دام  از  اتري��ش، 
حس��ين، رئي�����س 
جمه��ور مخل����وع 
ع��راق، ني��ز مح��ور 
رس��انه های  تمرکز 
اتريش بود. هفته نامه 
يک   Profil پروفيل 
هفته پيش، بر وجود 

س��ندی تأکيد کرده بود دال بر اين که: وزارت کشور عراق، از پرداخت 
اي��ن کمک ها به رهبر راس��تگرای افراطی اتريش خب��ر می داد. اين در 
حالی اس��ت که پاي��گاه اينترنتی روزنامه دای پ��رس Die Presse در 
ش��ماره ش��نبه خود، اين خبر را تکذيب کرد. نمايندگان وزارت کش��ور 
در پاس��خ به س��ؤال روزنامه دای پرس، گفته اند: هرگز چنين سندی را 
رويت نکرده اند. هفته نامه پروفيل، در نس��خه دوش��نبه آينده خود نيز، 
که در اينترنت قابل دسترس��ی است متن مصاحبه با يک تبعه اتريشی را 
منتش��ر کرده است که از سی سال قبل تاکنون، در عراق به سر می برد و 
تأييد می کند که »يوگ هايدر« مبالغ قابل توجهی پول از ديکتاتور عراق 

دريافت کرده است. 
اين تبعه اتريش��ی، با وجود اين، گفته اس��ت: درب��اره مطلب موجود در 
س��ند وزارت کش��ور، در ارتباط ب��ا پرداخت اين مبالغ از س��وی صدام 
ب��ه يورگ هايدر چيزی نمی داند و در زم��ان ديدارهای هايدر و صدام 
حسين در سال 2010 در عراق حضور نداشته است. از دو هفته پيش تا 
کن��ون موضوع ميليون ها دالر پول »يورگ هايدر« به محور يک پاورقی 
رس��انه ای تبديل شده است. به گزارش فرانسه از وين، رهبر راستگرای 
افراط��ی اتريش در اکتبر 2008 و در س��ن 58 س��الگی، طی يک حادثه 
رانندگی درگذشت. تاکنون هيچ مقام قضايی نتوانسته است وجود مبالغ 

دريافتی از سوی يورگ هايدر را تأييد کند. 

روسيه گزارش آمريکا در باره 
تروريسم را مغرضانه خواند  

وزارت امور خارجه روس��يه با انتش��ار بيانيه ای: گزارش ساالنه وزارت 
خارجه امريکا، درباره وضع تروريس��م در جهان، )که در آن روس��يه به 
ع��دم مبارزه با تروريس��م در قفقاز و کنترل ناکافی ب��ر مرزهای خود با 
مناطق آبخازيا و اوس��تيای جنوبی متهم شده است( را مغرضانه دانست. 
به گزارش ايرنا از مس��کو، وزارت خارجه روس��يه اع��الم کرد: امريکا 
در اي��ن گزارش س��االنه، با ابراز نگران��ی ادعا کرده اس��ت: با توجه به 
عدم کنترل گرجس��تان بر مرزهای روس��يه با آبخازيا و اوستيای جنوبی، 
افراد و محموله های خطرناك، به دو طرف مرز منتقل می ش��وند. بيانيه 
می گوي��د: اين گزارش امريکايی، بدون اس��تناد به واقعي��ت ها، تنظيم 
ش��ده و واشنگتن، روس��يه را به صدور تروريس��م، متهم کرده است که 
بيانگر سياس��ی ش��دن، مس��أله مبارزه با چالش های جديد، می باش��د. 
روس��يه همچنين از اينکه در گزارش امريکا درباره تروريسم، گرجستان 
نمونه ای از کشور مبارزه کننده، با تروريسم معرفی شده، انتقاد کرد. در 
بيانيه وزارت خارجه روس��يه در اين باره آمده است: امريکا به عمد اين 
اطالعات را که تفليس در قبال سازمان های تروريستی، پنهانی در منطقه 
قفقاز شمالی روسيه بازی دوگانه انجام می دهد را ناديده گرفته و اين در 
حالی است که سازمان های اطالعاتی روسيه بارها شواهد انکار ناپذيری 
ب��رای اثبات اين واقعيت ارائه کرده اند. وزارت خارجه روس��يه با تأکيد 
بر اينکه آبخازيا و اوس��تيای جنوبی، از مدت ها پيش، مس��تقل شده اند 
و امريکا اين واقعيت را ناديده گرفته اس��ت، خاطرنشان کرد: عدم تمايل 
مؤلف��ان گزارش امريکايی برای پذيرفتن واقعيت های ژئوپليتيکی جديد 
منطقه قفقاز، مانع ش��د که آنها بی معنی بودن مس��أله کنترل گرجس��تان 
بر مرزهای اوس��تيای جنوبی و آبخازيا را بپذيرن��د و البته چنين کنترلی 

هيچگاه وجود نخواهد داشت. 
وزارت امور خارجه روس��يه، اخيراً هم در بيانيه گزارش ساالنه وزارت 
امور خارجه امريکا درباره وضع حقوق بش��ر در جهان که بخشی از آن 
به وضع حقوق بشر در روسيه اختصاص يافته بود، را مورد انتقاد شديد 
ق��رار داده و آن را دور از واقعيت دانس��ت. وزارت خارجه روس��يه در 
ادامه بيانيه خود خاطرنش��ان کرد: گزارش حقوق بش��ر امريکا در وهله 
اول برای حل مس��ائل داخلی اين کشور و نيز ايجاد زمينه، برای استفاده 
از حقوق بش��ر برای پيشبرد منافع کاخ سفيد در عرصه سياست خارجی 

تهيه شده است. 

همزمان با بیستمین جشن گلريزان؛
رهبر معظم انقالب، 70 میلیون تومان، به ستاد  دیه کمك کردند

رهبر معظ��م انقالب اس��المي،   هفتصد ميليون 
ريال به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، کمک 

کردند . 
به گ��زارش ف�����ارس ب��ه نق������ل از پايگاه 
 اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت 
آي��ت ا... خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 

همزمان با بيس��تمين جشن گلريزان )ويژه کمک 
به آزادي زندانيان نيازمند کشور(، هفتصد ميليون 

ريال، به ستاد ديه کمک کردند . 
جش��ن گلريزان، هر س��ال به همت ستاد مردمي 
رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند، 

برگزار مي شود.

GNAF يك گام نزديكتر به ايجاد شهرداری الكترونیك با سامانه

آدرس های شهر اصفهان الکترونیکی می شود

 وزير کشور:
 كميته سامان ازدواج آسان در 

سراسر كشور راه اندازی مي شود
وزير کشور از راه اندازي »کميته سامان ازدواج آسان« در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: عالوه بر اين کميته قرار اس��ت بنياد خيريه توس��ط خيران در 
تهران راه اندازي شود تا کل بنيادهاي خيريه در سراسر کشور را بر اين امر 

مقدس هدايت و راهبري کند. 
ب��ه گزارش ايرنا، به نقل از پايگاه اطالع رس��اني وزارت کش��ور، مصطفي 
محمد نجار، افزود: کميته س��امان ازدواج آس��ان، با مس��ئوليت فرماندار و 
با حضور ائمه جمعه، مس��ئوالن ش��هر و خيراني که تماي��ل دارند در اين 
 زمينه فعاليت کنند، در تمام اس��تان ها و شهرس��تان هاي کش��ور، در حال 
راه اندازي است. وزير کشور توضيح داد: جلساتي با حضور رئيس سازمان 
ملي جوانان و افراد خير در وزارت کشور به منظور راه اندازي کميته سامان 
ازدواج آس��ان برگزار شده اس��ت. نجار افزود: دو تصميم در اين جلسات 
اتخاذ و مقرر ش��د: متولي اين کار س��ازمان ملي جوانان باش��د و اقدامات 

مربوط به آن را دنبال کند.

کمیسیون تلفیق تصويب کرد:
تشکيل كارگروه براي احياي 

الگوهاي معماري و شهرسازي 
اسالمي - ايراني

سخنگوي کميسيون تلفيق اليحه برنامه پنجم توسعه گفت: به منظور احيا و ترويج 
الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي - ايراني، کارگروهي متشکل از نمايندگان 
دس��تگاه هاي مرتبط و صاحب نظران معماري و حوزه علميه در ش��وراي عالي 
معماري و شهرسازي تشکيل مي شود. به گزارش ايرنا، »محمدمهدي مفتح« در 
جمع خبرنگاران به تشريح آخرين مصوبات اين کميسيون پرداخت و اظهار داشت: 
در راستاي تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي �  ايراني شوراي 
عالي معماري و شهرسازي کارگروهي مرکب  از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط، 
صاحب نظران و متخصصان در رشته هاي معماري و شهرسازي و صاحب نظران 
حوزه علميه تش��کيل مي دهد. مفتح افزود: اين کارگروه موظف است در زمينه 
الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي - ايراني پژوهش هاي کاربردي را به عمل 

آورد، سياستگذاري هاي الزم را انجام دهد و ضوابط را ابالغ کند.
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آسيب شناس��ی، به هر نوع عمل فرد يا جمعی 
اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی 
و قواعد عام عمل جمعی )رسمی يا غيررسمی( 
جامعه، محل فعاليت کنشگران قرار نمی گيرد و 
در نتيجه با منع قانونی قبح اخالقی و اجتماعی 

روبه رو می شود. 
ب��ه همين دليل کجروان س��عی دارند کجروی 
خ��ود را از ديد ناظ��ران قانون، اخالق عمومی 
و نظ��م اجتماعی پنهان کنن��د، زيرا در غير اين 
صورت با تعقيب قانونی، تکفير اخالقی و طرد 

اجتماعی مواجهه می شوند. 
آس��يب  اجتماعی از جمله واژه هايی اس��ت که 
بس��ياری، آن را در مفهومی مترادف با کجروی 
به کار برده اند و تعبير آسيب شناس��ی اجتماعی 
هم بر همين اساس، به عنوان رايج برای مطالعه 

علمی و اجتماعی اين پديده بدل شده است. 
اما به نظر برخی محققان، انتخاب اين واژه برای 
اشاره به کجروی، ريشه در مشابه انگاری جامعه 
با جسم انس��ان دارد و ناهمسازی های موجود 
در جامعه را در تعبيری مشابه با ناهمسازی در 
کارکردهای اعضای بدن، »آسيب« نام نهاده اند. 
اين ايده همچنين س��بب ش��ده اس��ت به تبع 
علوم زيستی که ميان آنها آسيب  شناسی وظيفه 
ريشه يابی بيماری های تنی را به عهده دارد، در 
قلمروی جامعه شناس��ی نيز نام آسيب شناس��ی 
اجتماع��ی ب��ر ح��وزه مطالع��ه بی نظمی ها و 

نابسامانی های اجتماعی نهاده شود. 
آس��يب های اجتماعی پديده هايی متنوع، نسبی 
و متغيرند. پرخاش��گری و جنايت، خودکشی، 
اعتي��اد و قاچ��اق موادمخ��در، روس��پيگری، 
جراي��م مالی، اقتصادی و س��رقت، نمونه هايی 
از آس��يب های اجتماعی جامعه امروزی ايران 
هس��تند که کم و کيف آنها بر حس��ب زمان و 
مکان )يعنی، حال نسبت به گذشته و در شهرها 
نسبت به روستاها( تغيير می کنند، بنابراين آنچه 
امروز در يک جامعه ضامن آس��يب يا کجروی 
تلقی می ش��ود، ممکن اس��ت ف��ردا در همين 
جامع��ه يا همين امروز، ولی در جامعه ای ديگر 

آسيب يا کجروی شناخته نشود. 
آس��يب  های اجتماعی با وجود برخورداری از 
تنوع و نس��بت، پديده هايی واقعی و قانونمند 
هستند. جهل نس��بت به آنها، نافی آنها نيست. 
قانونمن��د بودن آس��يب ها کنترل پذي��ری آنها 

را ممک��ن می س��ازد، 
بنابراي��ن آس��يب های 
اجتماع��ی قابل درمان 

و پيشگيری اند. 
از  پيش��گي�����ری 
آس��يب های اجتماعی 
جامع��ه ای  ه��ر  در 
موک��ول به ش��ناخت 
و  ويژگی ه��ا  علم��ی 
حاکم  قانونمند ی های 
در  آسيب ها  تحول  بر 
جامع��ه و به کارگيری 
يافته ه��ای علم��ی در 
برنامه ري��زی  فرآين��د 
اس��ت.  اجتماع��ی 
از  يک��ی  اين مس��أله 
چالش ه��ای اساس��ی 
بيش��تر  ک��ه  اس��ت 
در  ويژه  ب��ه  دولت ها 
جوامع در حال گذار، 
ب��ا آن  اي��ران  چ��ون 

روبه رو هستند. 
مي��زان موفقي��ت هر کش��ور در پيش��گيری از 
آس��يب های اجتماع��ی مع��رف کاراي��ی نظام 
اجتماعی  غالب در آن جامعه اس��ت. در ايران 
امروز، جرم و کجروی مسئله ای اجتماعی تلقی 
می شود، نه مشکلی اخالقی مربوط به افراد. از 
اين روس��ت که س��ازمان های تخصصی جهان 
و پژوهشگران رش��ته های علمی مثل: حقوق، 
جرم شناس��ی، روان شناس��ی، جامعه شناسی و 
حتی گاه اقتصاد و مديريت کوش��يده اند آن را 

مورد جستجوی علمی قرار دهند. 
در هم��ه جای جه��ان، دولت ها با اين مس��ئله 
روبه رو هس��تند و برای برخورد با آن دس��ت 
ياری به س��وی متخصص��ان دراز کرده اند. در 
اين ميان متخصصان و جامعه شناس��ان همواره 
نق��ش واالي��ی در مطالعات مرب��وط به جرايم 
و کجروی ها داش��ته اند و کوش��ش های علمی 
زي��ادی در س��طح فرد و کالن برای ش��ناخت 
انگيزه ه��ا و فرآيندهای مجرم ش��دن وعوامل 

متنوع مؤثر بر آن صورت گرفته است. 
کجروی چیست؟ 

بيش��تر مردم، بس��ياری اوقات ب��ا هنجارهای 

اجتماع��ی همنوا هس��تند، اما نمی ت��وان انکار 
کرد همان ق��در که اعضای جامع��ه از هنجار 
پي��روی می کنند، به همان ميزان هم س��رپيچی 
از قواع��د اجتماعی وجود دارد و اين واقعيت، 
همه جا يکس��ان است. انديش��مندان اجتماعی 
هم��واره تأکي��د دارند ک��ه تصوي��ر واقعی و 
کامل از يک جامعه انس��انی، ه��م دربرگيرنده 
همنواي��ی با مق��ررات رفت��ار اجتماعی و هم 
 نمايش��گر ش��کل های مختلف هنجارش��کنی 

است. 
آنان ش��کل گيری کج��روی را اين گونه تحليل 
می کنند که؛ گرد آمدن انسان در کنار يکديگر و 
نياز آنان به کنش متقابل در يک محيط، تضادهای 

ميان منافع فردی را فعليت می بخشد. 
افزون بر اين، هنجاره��ا و مقررات اجتماعی، 
اف��راد را مقيد و محدود می س��ازد و از آزادی 
آنان برای دسترس��ی ب��ه آن مناف��ع می کاهد؛ 
بنابراين چندان دور از انتظار نيست که افراد يا 
گروه هايی برای عملی کردن تمايالت شخصی 
يا گروهی، منافع ش��خصی ديگ��ران يا مصالح 

جمعی جامعه را زيرپا بگذارند. 

تعريف جرم 
به نظر برخی جامعه شناسان، کاربرد مترادف 2 
واژه ج��رم و کج��روی را در جوامعی می توان 
مشاهده کرد که در آنها قوانين مکتوب و مدرن 
وجود ن��دارد، اما در خص��وص جوامع ديگر، 
کارب��رد واژه جرم معموالً ب��ه مواردی محدود 
می ش��ود ک��ه قانون ي��ا هنجارهای رس��می و 
مکتوب جامعه، آن را منع کرده است و ارتکاب 
آن، اين نوع هنجار را نقض می کند. گاه تفاوت 
ميان گستره اين 2 واژه با تعابيری از اين دست 
بيان می ش��د که هر چند بعضی انواع کجروی 
محسوب نمی ش��ود؛ عبور نکردن از خط کشی 
عاب��ر پي��اده در خيابان، جرمی اس��ت که افراد 

بی شماری آن را مرتکب  می شوند. 
ج��رم را می توانيم هر فعل يا ترك فعلی بدانيم 
که مطابق قانون ب��رای حمايت از عموم مردم 
وضع شده و براساس يک فرآيند قضائی معين 
قابل مجازات اس��ت، هر چند بيشتر نظام های 
حقوقی ج��رم خصوصی و عموم��ی را از هم 
ج��دا می کنند، ام��ا وقتی دس��تگاه حکومتی و 
نهاد قضائی برای مهار و مجازات جرم پا پيش 

می گذارن��د، ارتکاب عم��ل مجرمانه تجاوز به 
نظم عمومی تلقی می ش��ود و ن��ه صرفاً زير پا 

گذاشتن نظم اخالقی يا حقوقی اشخاص. 
گونه های متفاوت کجروی 

دورکيم در 2 تصوير مجزا اما مرتبط با يکديگر، 
مفه��وم کجروی را با تأکي��د بر 2 عنصر نقض 
احساس��ات جمعی و غلبه خواسته های فردی 
در زمان ضعف اقت��دار جمع توضيح می دهد؛ 
در تصوير اول، به وضعيت جامعه و بيمارگونه 
ب��ودن يا نب��ودن آن توجهی ن��دارد و کجروی 
نقض احساس��ات جمع��ی قلمداد می ش��ود؛ 
تعبيری که در عين حال نشان دهنده حاکميت 
يافتن خواسته های فردی است. در تصوير دوم، 
مفهوم کج��روی در وضعيت بيم��اری جامعه 
 م��ورد توج��ه قرار می گي��رد. با توج��ه به اين
 2 نکته، دورکيم کجروی را متوجه ش��کل های 

زير می دارند: 
کج��روی زيس��تی و روان��ی ک��ه حاک��ی از 
 غلب��ه خواس��ته های فردی بر اث��ر ويژگی های 
نابه هنجار فردی و آن هم در مواردی است که 

جامعه کامل و بی عيب و نقص است. 
کج��روی انقالب��ی يا 
رفتارهايی که شکننده 
موج��ود  هنجاره��ای 
است، اما آن را افرادی 
برخوردار از توانايی ها 
برجس��ت���گی های  و 
متعال��ی و ب��ا ه��دف 
متحول کردن جامعه ای 
بيمار ي��ا رو به  تکامل 
بر ي��ک جامعه عادی 
می دهن��د.  ص��ورت 
کجروی چوله که براثر 
خودخواهانه  توس��عه 
فرد شکل می گيرد؛ اما 
در يک جامعه بيمار و 
نابودي  وضعي��ت  در 
حاکميت اقتدار جمع، 

بر رفتارهای اعضا. 
نتیجه گیری 

آس��يب  اجتماع��ی به 
عنوان کنش��ی مغاير با 

اصول و قواع��د عام عمل جمعی، مورد توافق 
اکثريت م��ردم جامعه محل فعاليت کنش��گر، 
پديده ای اجتماعی، چندوجهی، نسبی، متغير و 
قانونمند است. افزايش آسيب های اجتماعی در 
يک جامعه نه تنها شاخص توسعه نيست بلکه 
نش��انه بحران اس��ت؛ نوعی آنتروپی يا انرژی 
هرز رفته ای اس��ت که نظام اجتماعی بحران زا 
و ناکارآم��د به م��ردم جامعه تحمي��ل می کند؛ 
هزينه ای اس��ت که مردم جامع��ه برای آن نوع 

نظام های اجتماعی می پردازند. 
طرح صحيح مس��ائل و آس��يب های اجتماعی 
در هر جامعه موکول به ش��کل گيری نهادهای 
مدنی و رش��د حوزه عمومی است، فضايی که 
تحت آن اصحاب فکر و انديشه بتوانند آزادانه، 
خردمندانه و به دور از هر نوع سلطه با پذيرش 
استلزامات و منطق گفتگو مسائل و آسيب های 

اجتماعی عمده را مطرح  کنند. 
همان طور که ذکر شده آسيب  اجتماعی به نوع 
کنش ف��ردی يا جمعی اطالق می ش��ود که در 
چارچ��وب اصول و قواعد ع��ام عمل جمعی 
جامعه محل فعاليت کنش��گر ق��رار نمی گيرد. 
بنابراين کجروی پديده ای چند وجهی اس��ت. 
عالوه براي��ن، کجروی امری نس��بی، متغير و 

قانونمند است. 
چارچ��وب و ضوابط اخالق��ی و اجتماعی که 
به حس��ب آن کجروی از راس��ت روی متمايز 
می ش��ود، نسبی است و برحسب زمان و مکان 
تغيي��ر می يابد. اين تغييرات قانونمند اس��ت و 
برحسب ش��رايط فکری، فرهنگی، اجتماعی، 
سياس��ی و اقتص��ادی تغيير می ياب��د. بنابراين 
کج��روی، قاب��ل کنت��رل، درمان و پيش��گيری  

است. 
کنترل کجروی های اجتماعی موکول به شناخت 
قانونمندی های حاکم بر فرايند پيدايش و تحول 
آسيب  ها و استفاده از قانونمندی ها و يافته های 
علمی در فرآين��د برنامه ريزی ه��ای اجتماعی 
اس��ت. اين امر يکی از چالش های رو در روی 
حکومت هاس��ت. ميزان موفقيت هر کشور در 
مقابله صحيح با آسيب های اجتماعی و کاهش 
هزينه های توس��عه؛ معرف کارايی آن حکومت 
در س��اماندهی نظ��م و مديري��ت تضاده��ای 

اجتماعی است. 

 شهرام صانعی
زمي��ن، از آغاز زندگی بش��ر تاکن��ون، به صحنه 
نمايش��ی می ماند که هر ک��س می آيد و نقش 
خ��ود را بازی می کند و م��ی رود و خيلی از ما 
ب��دون آنکه بدانيم و باور کنيم، در پيوس��تگی با 
زندگی ديگ��ران قرار داريم. ه��م، نقش ديگران 
در کيفيت زيس��ت ما مؤثر اس��ت و هم نقش ما 
در زندگ��ی ديگران اث��ر دارد. تفاوت نقش های 
زندگی، با نمايش در آن اس��ت که هنرآفرينی در 
زندگی کاماًل جدی اس��ت. اگر حس بگيری، آن 
را تصنع��ی نگرفته ای. از اين صحنه جز با مرگ 
خارج نمی ش��وی. بخواهی يا نخواهی، تا پايان 
بايد بمانی و تواناي��ی و هنر خود را عرضه کنی 
و در انتظار قض��اوت خالق و خلق بمانی. مردم 
به حکم سليقه و منافع نظر می دهند و نمره ای 
 را نس��بت به هر يک از م��ا در کارنامه مان ثبت 

می کنند. 
بعض��ی، همه يا اغل��ب نمره هايی ک��ه از مردم 
می گيرند خوب اس��ت. بعضی، هم نمره خوب 
دارند و هم بد و برخی نيز در سياهه کارنامه شان 
جز نمره بد نمی بينند. تفاوت نقش های زندگی 
در آن اس��ت که در جريان کار می توانی به طور 
نس��بی از داوری بينن��دگان آگاه ش��وی و بر آن 
اس��اس، ضعف هايت را اصالح و جبران نمايی 
و اجازه ندهی که کارنامه پايان عمرت قابل قبول 
 نباش��د. زير نظر کارگردانی کار کن که خيرت را 

می خواهد.  
نسبت به سرنوشتت نظر سوء ندارد يا بی تفاوت 
نيس��ت. به توصي��ه هايش خوب گ��وش کنی. 
ميزانس��ن ها را رعايت کنی. از حد خود نگذری 
و به حريم ديگران تجاوز نکنی. نه آنقدر آهسته 
س��خن بگويی که کس��ی حرفت را نشنود و نه 
آنقدر بلند، که آلودگی صدايت ديگران را بيازارد. 

نه  آنق��در مخف��ی 
بازی کنی و گوشه 
چشم ها  که  گير، 
پيداي��ت نکنند و 
نه آنقدر در وسط 
که  بمانی  مي��دان 
برای  حض��ورت 
ايج��اد  ديگ��ران، 
مزاحم��ت کن��د. 
هرگ��ز از لب��اس 
و نقاب��ی که تو را 
غير از آنچه هستی 
می دهد،  نش��ان 
نکن��ی.  اس��تفاده 
تنگ  خيلی  لباس 
و خيل��ی گش��اد 
به تن��ت نکنی. نه 
آنقدر فاخر بپوشی 
ک��ه جانت بی بها 
شود و نه آن مقدار 
ژنده پوش باش��ی 
به  بينن��دگان،  که 
عقلت  س��المت 

شک کنند. 
بهترين  که  روزی 
را  بازيگ������ران 
می کنند  انتخاب 

به کيفيت نقش ها می پردازند. آن روز اينکه نقش 
اول را بازی کرده ای يا آخر، چندان اهميت ندارد. 
 ن��گاه می کنند که در همان نق��ش که بودي چه
ک��رده ای. به ميزان وس��عت، دقت می کنند و به 
اينکه آيا از همه ظرفيت و استعدادت استفاده ای 
کرده ای يا نه؟ اگر زوايايی از قابليت هايت پنهان 

بود، در راه کشف و شکوفايی آن تالش کرده ای 
يا نه؟ هيچ می دانی که بعيد است انسان بالقوه، در 
جايی کم بي��اورد و اگر کم آورد، خود و توانائی 
هايش را نش��ناخته. قرار نيس��ت که همه بازيگر 
نق��ش اول باش��ند، اما همين که ب��اور کنی نمی 
توانی در نقش اول ظاهر شوی، ناشناخته سرزمين 

وج��ود خوي��ش 
هس��تی. موفقيت 
انسان ها به ميزان 
کش��فيات آنان از 
ذاتی  توانايی های 
بستگی  خودشان 
زود  اگ��ر  دارد. 
خسته نشويم، اگر 
نش��ويم.  مأيوس 
اگر تدبير و برنامه 
اگر  باشيم،  داشته 
س��رگرم  را  خود 
بيهوده  کاره��ای 
نکني��م. اگر وقت 
را  فرصت ه��ا  و 
هدر ندهيم، اگر از 
ديگران  تجربيات 
اندرز بگيريم، اگر 
چش��مانمان را بر 
و  عبرت ها  روی 
و  رفته  راه ه��ای 
شکس��ت خورده 
نبنيديم  ديگ��ران، 
و... مطمئن باشيم 
که به شايس��تگی 
نقش خ��ود را در 
آفرينش  صحن��ه 
ايفا می کنيم. هميشه بدانيم که کيفيت بازيگری ما 
به چگونگی بازی ديگران نيز بستگی دارد. يعنی 
آنکه در زندگی اجتماعی، همه بر هم مؤثريم. اگر 
نقش ديگران تخريب ش��ود پی آمدهای سوء  آن 
در نقش ما هم جلوه می کند. زندگی ما حقيقتی 
جمعی است. خوبی ها و بدی های آن در برآيند 

زندگی اثر می گذارد. 
به همين اعتبار در جامعه ای که خوب ها اکثريت 
دارند ماحصل آن جامعه مطلوب اس��ت، عکس 
 آن هم صدق می کند. هيچ��گاه با يک گل بهار 
نمی ش��ود و وجود اندك انسان های نيکو بدون 
آنکه ديگ��ران دخالت��ی در خوب بودن داش��ته 
باش��ند به موفقيت و سعادت جامعه، منجر نمی 
ش��ود. هر تالش��ی که ما برای هداي��ت ديگران، 
خرسندی ديگران، رفع فقر اجتماعی، همدلی و 
مهربانی با مردم و تش��ريک مساعی، در اجتماع 
انجام می دهيم؛ کوششی است در راه سعادتمندی 
خودمان و تمام همت ما در راه موفقيت خودمان، 
به ظرفيت موفقيت ديگ��ران نيز می افزايد. مهم 
آن است که: باور کنيم »زندگی صحنه هنرمندی 

ماست«. 
هر کس��ی می آيد و نقش خود را ايفا می کند و 
م��ی رود. يادگاری و اثری از خود بر جا می نهد 
و به قول »الکس کارل«: هيچ حرکت انس��ان در 
مجموعه زندگی بشر بی نتيجه نيست. ما  مسلمانان 
برحسب اعتقادات خويش نيز خوب می دانيم که 
در آخ��رت، ميزان هنرمندی ما را در صحنه های 
دنياي��ی می س��نجند و اگر دني��ا مزرعه آخرت 
 است: »هر کسی آن درود عاقبت کار؛ که کشت« 
در روز حساب، داورانی که هيچ خللی در قضاوت 
 آنان نيس��ت هنرمندان بهتر زندگ��ی را انتخاب 

می کنند. 
در آن روز، انس��ان ن��ه در قياس با ديگران که در 
قياس با آنچه بايد باشد توانائی هايی که داشته و از 
آن استفاده کرده يا نکرده است،  تالش و توکل و 
اخالص و صداقتش مورد قضاوت قرار می گيرد. 
 و بر همين اس��اس س��کويش تعيين می شود و 
رتبه اش احراز می گردد. آيا برای موفقيت زندگی 

خويش برنامه مطمئنی داريم؟

زندگــي، آدم هــا و نقــش ها

تا حاال به مرگ فکر كردي؟

س��ردار »اس��ماعيل احمدي مق��دم« با ارس��ال لوح يادب��ود از »فرهاد 
 عليم��رادي« جانب��از 70 درص��د ني��روي انتظام��ي اس��تان اصفه��ان 

تقدير کرد.
گفتني اس��ت؛ فرمانده ني��روي انتظامي در اين لوح تقدير که توس��ط 
س��رهنگ »يحيي ش��رفي« رئيس اداره ايثارگران ناجا اعطا ش��ده است 
عن��وان داش��ت: از جنابعالي که به پيروي از م��راد خود، علمدار کربال 
حض��رت ابوالفض��ل العب��اس )ع( در راه حراس��ت از نظ��ام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران به افتخار جانبازي نايل آمده ايد، نهايت تقدير 

و تشکر را دارم.
از خداوند متعال عزت، س��ربلندي و توفيق روزافزون ش��ما و خانواده 
محترمتان را در س��ايه توجهات حضرت بقي��ه ا... االعظم )عج( تحت 
زعامت ولي امر مسلمين و فرمانده کل قوا حضرت آيت ا... خامنه اي 

)مدظله العالي( مسئلت مي نمايم.
ش��ايان ذکر اس��ت، »فرهاد عليمرادي« از پرس��نل وظيفه زاجا س��ابق 
ب��وده که از اس��تان اصفه��ان به جبهه ه��اي حق عليه باط��ل اعزام و 
در تاري��خ 24 ش��هريور 1366 ط��ي يک��ي از عملي��ات هاي هش��ت 
 س��ال دف��اع مق��دس، در منطقه فک��ه به درج��ه جانبازي نايل ش��ده 

است.

فردي که با جعل عنوان مس��ئول امور خيري��ه، اقدام به کالهبرداري از 
مردم مي کرد؛ توسط مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان فريدونشهر 

استان اصفهان دستگير شد.
س��رهنگ »حميد امير خاني« فرمانده انتظامي شهرس��تان فريدونشهر با 
بيان اين مطلب اظهار داش��ت: در پي کس��ب خبر مبني بر اينکه فردي 
به نام »کيومرث- م« با عنوان مس��ئول امور خيريه اقدام به کالهبرداري 
از م��ردم يک روس��تا در اطراف اين شهرس��تان مي کن��د؛ موضوع در 
 دس��تور کار مأم��وران پاس��گاه انتظام��ي اس��الم آباد اي��ن فرماندهي 

قرار گرفت.
وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مش��خص ش��د، فرد مذکور که 
32 س��اله و غير بومي مي باش��د خود را مس��ئول ام��ور خيريه در دو 
اس��تان کش��ور معرفي کرده و با هدف کمک به مس��تمندان و کودکان 
ب��ي سرپرس��ت و همچنين آموزش ق��رآن و احکام اس��المي اقدام به 

کالهبرداري مي کند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان فريدونش��هر بيان داشت: همچنين اين مرد 
ش��ياد از دختران جوان و افراد مس��ن با عنوان اينک��ه قادر به برطرف 
کردن مشکالت و برآورده کردن آرزوهاي آنان است، نيز کالهبرداري 

مي کرده است.
اين مقام مس��ئول گفت: بررس��ي ها نش��ان داد که مؤسس��ه خيريه اي 
در کار نب��وده و نامبرده داراي س��ابقه کيفري در زمين��ه کالهبرداري، 
 جعل، غصب ش��غل و عناوين و سرقت در استان هاي مختلف کشور 

مي باشد.
س��رهنگ اميرخاني در پايان خاطرنشان کرد: در اين خصوص پرونده 
تش��کيل و متهم دستگير شده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شد.

 مرضیه محب رسول
ت��ا حاال به چيزهايي که از خدا مي خواين فکر کردين؟ چند درصدش 
م��ادي و چق��درش معنوي ب��وده؟ معم��والً مس��ائل دنياي��ي اونقدر 
 هم��ه رو گرفتار و مس��تأصل ک��رده که کمتر فکر آخ��رت و معنويات 

هستيم. 
 هميش��ه دنبال اداي فالن قرض و رس��يدن به بهمان خواس��ته هستيم. 
تا حاال چند بار نماز حاجت و توس��ل به ائمه خونديم، براي استحکام 
ايمان، براي راحتي مرگ، براي آس��ايش روز حساب. اکثر ماها طوري 
به دنيا چسبيديم که انگار قرار نيست روزي مثل تمام کساني که قبل از 

ما زندگي مي کردن مرگ رو تجربه کنيم. 
خيلي از ماها مي ترس��يم به مرگ فکر کنيم، مي گيم ش��ب ها خواب 
ترس��ناك مي بينيم، اعصابشو نداريم، حالمون بد مي شه... حتمًا ديدين 
کسايي رو که به تشييع جنازه نمي يان يا توي مراسماي ترحيم شرکت 
نم��ي کنن؛ ش��ايد ناراحتي اونها ن��ه از خود مرگ که از اعمالش��ون و 
ي��ا نش��ناختن دنياي پس از مرگه. روي س��خنم بيش��تر ب��ا جووناس! 
 کس��اني که توي ابتداي راه هستن، راهي به س��مت آسمان و به سوي 

ملکوت. 
بياين بيش��تر به مرگ فکر کنيم. ش��روع کنيم از امروز، بعد از هر نماز 
اولين دعامون يه خواسته و نياز معنوي باشه. دعا براي استحکام ايمان، 
دعا براي ش��ناخت هر چه بيشتر خدا، دعا براي از ياد نبردن مرگ، دعا 
براي لحظه هاي تنهايي پس از مرگ. نمي گم اونقدر به مرگ فکر کنين 
که از زندگي خسته بشين، فقط در حد اينکه دنيا ما را از ياد مرگ غافل 
نکنه. مرگ برامون از يه مقوله وحشت آفرين به يک مقصد زيبا، تبديل 
بش��ه به يک سر منزل آرامش. سعي کنيم توي اين ماه زيبا و معنوي از 
خدا براي آمرزش گناهانمون بيشتر طلب مغفرت کنيم اما يه دعايي که 
مي تونه بهترين دعا باش��ه اينکه از خدا بخواهيم راههاي ارتکاب گناه 
رو ب��ر ما ببنده. ازش بخواهيم ما رو در پناه طلب و مغفرت خودش از 

جاده هاي پر چالش زندگي به سالمت عبور بده. 
از خدا بخواهيم اگه قراره توي زندگي و اين دنيا امتحاني رو پس بديم 
و مورد آزمايش قرار بگيريم، کمک کنه که س��ربلند از امتحانش بيرون 
بياييم و بهترين چيز در همه حال و همه جا پناه بردن به آستان پر لطف 
پروردگاري��ه که مي گه؛ اگه بندگان مي دانس��تند که من چقدر بر آنها 

مشتاقم از شدت شوق قالب تهي مي کردند!

جامعه

حوادث

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــن ِعباَدَك  ــتَْغفريَن واْجَعلْنی فیِه م ــن الُمْس ــِه م ــی فی ــّم اْجَعلْن الله
ــَك الُمَقّربیَن بَِرأَفتَِك يا  ِ ــن واْجَعلْنی فیِه من اْولیائ الّصالحیَن القانِتی

اْرَحَم الّراِحمین.
خدايا قرار بده در اين روز از آمرزش جويان و قرار بده مرا در اين روز 
از بندگان شايس��ته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در اين روز ازدوستان 

نزديکت به مهربانی خودت ای مهربان ترين مهربانان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)25 مرداد 1389(

تاريخ: دوشنبه25 مرداد             رمضان المبارك: 5  
اذان صبح: 58 : 04           طلوع خورشید: 06:27 

اذان ظهر: 13:08                    غروب خورشید: 19:47 
اذان مغرب: 20:05           نیمه شب شرعی: 00:23 

دعای روز پنجم ماه مبارك رمضان كـجروی،   آسیبـی  اجتـماعی ؛  نـه  مشکلـی  اخـالقی   

 تقدير فرمانده ناجا از 
جانباز 70 درصد پليس اصفهان

 پايان كالهبرداري مرد شياد 
تحـت پوشش امــور خيـريه



دو شنبه 25 مرداد 1389 / 5 رمضان1431/ شماره 322                 4Monday 16 August 2010 
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گلپايگان

تیران و کرون

دهاقاناصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

رئيس سازمان مسکن 
استان  شهرس��ازي  و 
اصفه��ان گف��ت: در 
با  نزدي��ک  آين��ده اي 
س��فر وزير مسکن و 
شهرس��ازي؛ حدود 6 
هزار واحد مس��کوني 
مهر  مس��کن  ط��رح 
در اي��ن اس��تان، ب��ه 
درخواس��ت کنندگان 
تحويل داده مي ش��ود. 
محم��ودزاده  محمود 
در گفتگ��و ب��ا فارس 
در اصفه��ان در مورد 
آخرين وضعيت روند 
اجراي طرح مس��کن 
اصفهان،  اس��تان  مهر 
بي��ان داش��ت: دولت 
دهم ب��ا تمهيداتي که 
در زمينه رفع مش��کل 
مسکن اقشار ضعيف 
و کم  درآمد انديشيده 
و برنامه هايي که دارد، 
پروژه مسکن مهر را، 

در تمام اس��تان هاي کشور اجرا مي کند. وي تصريح 
کرد: طرح مسکن مهر، طرحي ايده  آل براي خانه دار 
شدن اقشار هدف و به ويژه جوانان و اقشار کم درآمد 
جامعه است که با ابتکار اين دولت، عملياتي مي شود. 
رئيس سازمان مس��کن و شهرسازي استان اصفهان 
با بيان اينکه: در مدت اجراي اين طرح، در اس��تان، 
اس��تانداري و ديگر اعضاي ش��وراي مسکن استان 
همکاري خوبي را با س��ازمان مسکن و شهرسازي 

داشته اند، افزود: به منظور سرعت بخشيدن به روند 
ساخت و س��ازها در پروژه هاي مسکن مهر استان، 
ضروري است تا تمام دستگاه ها و نهاد هاي خدماتي، 
خدمات زيربنايي خود را براي پيشبرد اين طرح ملي 
ب��ه صورت ويژه ارائه کنند. وي ادامه داد: با توجه به 
اينکه طرح مسکن مهر يک پروژه ملي است، پيشبرد 
اين طرح همکاري و مساعدت تمام نمايندگان استان 
در مجلس، فرمانداران و شهرداران شهرهاي مختلف 
استان را مي طلبد. محمود زاده افزود: در آينده  اي نزديک 

و با س��فري که وزير 
و شهرسازي،  مسکن 
به استان اصفهان دارد، 
6 هزار واحد مسکوني 
طرح مسکن مهر، در 
سطح اس��تان افتتاح و 
به افراد واجد ش��رايط 
تحويل داده مي ش��ود. 
رئيس سازمان مسکن 
استان  شهرس��ازي  و 
اصفهان ب��ا بيان اينکه 
از محل خط اعتباري 
»مسکن« پروژه مسکن 
مهر تس��هيالتي نيز به 
خصوص��ي  مال��کان 
واحدها براي ساخت 
اس��تان  در  س��از  و 
داده مي ش��ود، اظهار 
داش��ت: س�����ازمان 
مس��کن و شهرسازي 
استان اصفهان، در اين 
راستا همچنان آمادگي 
معرفي واجدان شرايط 
و متقاضيان در اين نوع 
تسهيالت را به بانک مسکن دارد. وي تصريح کرد: 
بانک مسکن، به ازاي هر واحد مسکوني، به متقاضيان 
20 ميليون تومان تسهيالت مي دهد که با تمهيداتي که 
براي تسهيل دريافت وام، در نظر گرفته شده است، 
نيازي به سپرده گذاري قبلي، براي دريافت تسهيالت 
نيس��ت و پس از دريافت وام، کارمزد اقساط آن در 
سطح استان »4 درصد« و در شهر اصفهان »7 درصد« 

محاسبه مي شود.

 مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي 
استان اصفهان، از آموزش قريب به 142 
هزار نفر ش��اغالن بخش حمل و نقل در 
دوره ه��اي مختلف آم��وزش تخصصي 
براي ارتقاء س��طح خدمات حمل و نقل 

جاده اي، در استان اصفهان خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي اداره کل 
حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان: 
حسينعلي ش��معانيان، با اشاره به دستور 
ابالغ��ي س��ازمان راه��داري و حمل و 
پيرام��ون س��اماندهي  اي،   نق��ل ج��اده 
آم��وزش هاي ش��اغالن در بخش حمل 
و نقل ج��اده اي، اظهار داش��ت: پس از 
ابالغ اين دس��تورالعمل، در سال 85، طي 
هماهنگي با تش��کل هاي صنفي اس��تان، 

اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي سازماندهي 
شده نموديم.

وي اف��زود:  اولين دوره آموزش��ي، ب��ا موضوع 
حم��ل و نقل م��واد خطرناك، جهت ش��اغالن 
بخش حم��ل و نقل ج��اده اي از جمل��ه: براي 
149 نف��ر از فرمانده��ان و پرس��نل پلي��س راه 
 و ب��ا اس��تفاده از مدرس��ان تأييد ش��ده مجرب، 

برگزار شد.
وي ب��ا بيان اينکه: 190 نفر از پرس��نل پليس راه 
اس��تان نيز در سال 86 آموزش هاي حمل و نقل 
ترافيک��ي و مهاربار را دي��ده اند، ادامه داد: دوره 
آموزشي اخالق حرفه اي، براي رانندگان بخش 
مسافري و متصديان ش��رکت هاي حمل و نقل 
مسافر، با هماهنگي تشکل صنفي بخش مسافري 

استان برگزار شده است.
مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان، 
با بيان اينکه در س��ال 86 ، تعداد 3 دوره متمرکز 
با نظارت اين اداره کل برگزار ش��ده است گفت: 

در دوره اول: رانن��دگان بخ��ش حم��ل و نق��ل 
کاال روش ه��اي حمل و نقل م��واد خطرناك و 
همچنين، متصديان ش��رکت هاي حمل و نقل با 
روش حم��ل و نقل بارهاي ع��ادي، ترافيکي و 
حمل و نقل مواد خطرناك، از آموزش برخوردار 

گرديدند.
ش��معانيان با اش��اره به ادامه برگزاري دوره ها، 
در س��ال 87 نيز تصريح کرد: در سال 87، دوره 
آموزش��ي حمل و نقل بارهاي عادي و ترافيکي، 
مهار ايم��ن بار، جه��ت رانن��دگان و متصديان 
ش��رکت ه��اي حم��ل و نق��ل و دوره آموزش 

سالمت شغلي ويژه رانندگان برگزار شد.
وي اف��زود: اي��ن دوره، براي رانندگان توس��ط 
تشکل هاي صنفي حمل و نقل استان اجرا شده 

است.
مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان 
با اش��اره به اس��تمرار برگ��زاري دوره آموزش 
اخ��الق حرفه اي ب��راي رانن��دگان و متصديان 
شرکت هاي حمل و نقل اظهار داشت: اين دوره 

براي متصديان توسط تشکل هاي صنفي 
بخش مسافري، برگزار گرديده است.

وي تصري��ح ک��رد: دوره ه��ا ب��ا توجه 
ب��ه حجم و گس��تردگي رانن��دگان براي 
آموزش و به منظور تسهيل، در اجراي آن 
در شهرستان هاي: مبارکه، شهرضا، نايين 
و کاش��ان با محوريت کانون انجمن هاي 
صنفي کاميونداران استان اصفهان برگزار 

شده است.
ش��معانيان با اش��اره به رش��د دوره هاي 
آموزشي در سال 88 گفت:  ضمن ارتقاء 
س��طح آموزش دوره ه��ا، دوره آموزش 
قوانين و مق��ررات حمل و نقل جاده اي 
نيز ب��ه دوره هاي ف��وق اضافه گرديد و 
آم��وزش تخصصي، ب��راي رانندگان بدو 
ورود به سيس��تم حمل و نقل نيز تدوين و استان 
اصفهان به عنوان نمونه آزمايش��ي در پايان سال 

88 معرفي شد.
مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان 
با بي��ان اينکه دوره هاي مه��ارت هاي رانندگي 
نيز به دوره هاي آموزش ش��اغالن، بخش اضافه 
شده اس��ت اظهار داشت: از س��ال 85 تا امروز 
دوره ه��اي حمل و نقل مواد خطرناك، اصول و 
ضوابط ابعاد و اوزان حمل بار، مهار بار، سالمت 
شغلي، اخالق حرفه اي، قوانين و مقررات، بدو 
خدم��ت رانندگان کاال و مه��ارت هاي رانندگي 

برگزار شده است.
وي ب��ا بيان اينکه: از س��ال 85 قري��ب به 142 
ه��زار نف��ر آم��وزش ه��اي الزم را دي��ده اند، 
افزود:  صدور گواهينامه براي ش��رکت کنندگان، 
موجب ش��ده اس��ت تا هنگام فعاليت در حوزه 
 هاي مختلف، م��دارك مربوطه را به همراه خود 

داشته باشند.

رئيس اداره بهزيستي شهرستان 
دهاق��ان گفت: در کن��ار درمان 
معلوليت ه��ا، باي��د ب��ه فک��ر 
پيش��گيري از معلوليت ه��ا در 
جه��ت کاه��ش اي��ن عارضه 
اجتماعي باشيم که اين موضوع 
اولويت اصلي سازمان بهزيستي 
است. علي موسوي در گفتگو با 
فارس در دهاقان، اظهار داشت: 
امور فرهنگي و پيش��گيري از 

معلوليت اداره بهزيستي، با يک نفر کارشناس از آبان  ماه تا دي  ماه سال جاري، به ارائه 
خدماتي در زمينه پيشگيري از معلوليت شامل: اجراي طرح پيشگيري از تنبلي چشم 
کودکان سه تا شش سال مي پردازد. وي افزود: طرح غربالگري نوزادان، در زمينه هاي 
شنوايي سنجي و بينايي سنجي نيز در طول سال انجام مي شود. رئيس اداره بهزيستي 
شهرستان دهاقان با بيان اينکه بايد به فکر پيشگيري از معلوليت ها، در کنار درمان اين 
عارضه اجتماعي بود، تصريح کرد: اداره بهزيستي شهرستان، در جهت پيشگيري از 
معلوليت ها و تولد کودکان معلول اقدام به ارائه خدماتي از قبيل مشاوره ژنتيک قبل از 
ازدواج، ارائه خدمات مشاوره اي تحصيلي و خانوادگي از طريق مرکز مشاوره مونس و 
ارائه خدمات مشاوره تلفني از طريق خط 148 کرده است. موسوي خاطرنشان کرد: از 
آغاز سال جديد تاکنون، کالس هاي آموزشي پيش از ازدواج، کالس هاي مهارت هاي 
زندگي، کالس هاي آموزشي زندگي و خانواده ويژه خانواده هاي معلوالن برگزار شده 
که با استقبال پرشور خانواده ها همراه بوده است. وي مهم ترين کالس هاي آموزشي 
برگزار شده را کالس هاي پيشگيري از اعتياد دانست و اظهار داشت: يکي از اقدامات 
تأثيرگذار و مهم اداره بهزيستي شهرستان، درمان اعتياد از طريق مراکز ترك اعتياد طرف 
قرارداد با بهزيستي، شامل سم زدايي محسوب مي شود. رئيس اداره بهزيستي شهرستان 
دهاقان افزود: جمعي از معتادان شهرستان نيز با عنوان معتادان گمنام سه شب در هفته 
گرد هم جمع شده و بر اساس سنت هاي 12گانه از خودشناسي تا خداشناسي، تخليه 

درماني مي شوند.

رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمح��ال و بختياري گفت: از  12 تا 23 ش��هريورماه، 
نمايشگاه پاييزه به مناسبت بازگش��ايي مدارس با ارائه کاالهاي مورد نياز مردم، در 
اين استان با قيمت مناسب برگزار مي شود. به گزارش فارس، از شهرکرد، »اسماعيل 
کاوياني« در جمع خبرنگاران از بازگش��ايي نمايشگاه ويژه مدارس در نيمه دوم ماه 
رمضان خبر داد.  وي افزود: اصلي ترين شاخص ارزيابي نمايشگاه هاي پاييزه، کيفيت 
است، به طوري که افزايش جنبه هاي کيفي نمايشگاه هاي برگزار شده، در سال هاي 

گذشته، موجب افزايش اعتماد مردم به بازار شده است.
کاوياني، با بيان اينکه نمايشگاه هاي فروش پاييزه، به عنوان الگويي براي تنظيم بازار 
کاالها برگزار مي ش��ود، گفت: هدف از برگزاري اين نمايش��گاه ها، تأمين مايحتاج 
عمومي مردم نيس��ت بلکه اين امر، به منظور ايجاد و افزايش فضاي امن و آرامش 
بخشي، به بازار کاالها است. رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري، با اشاره 
به تأثيرگذاري تفاوت قيمت 10 تا 15 درصدي کاالها، در اين نمايشگاه ها، و بازار 
بر روي قيمت کاالها در واحدهاي صنفي افزود: در اين نمايشگاه ها کاالها با حداقل 
سود و با قيمت تمام شده عرضه  شود. وي ايجاد نظم در عرضه کاال و تعديل بازار 
در اي��ام پر تقاضا، از جمله ابتداي پاييز را از ديگر اهداف برگزاري اين نمايش��گاه 
برشمرد و بيان داشت: برگزاري اين نمايشگاه ها اعتماد و احترام متقابل، بين مردم و 

اصناف را افزايش مي دهد.
کاوياني ادامه داد: پوشاك، آجيل و خشکبار، کفش و کيف، خوار و بار، لوازم خانگي 
و لوازم التحرير از ديگر اقالمي اس��ت که در اين نمايشگاه با نرخ مصوب و دولتي 
به مردم عرضه مي ش��وند. رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري، به انجام 
اقدامات کنترلي و نظارت هاي الزم روي کاالهاي عرضه شده در اين نمايشگاه اشاره 
کرد و گفت: در برگزاري نمايش��گاه هاي عرضه مستقيم کاالي پاييزه سال جاري؛ 
تالش ش��ده سطح نمايشگاه از لحاظ کيفي و کمي باالتر از سال هاي گذشته باشد. 
وي بر لزوم ايجاد فضاي معنوي، در بين اصناف و بازاريان استان تأکيد کرد و گفت: 
برگزاري جلسات مذهبي، نشس��ت هاي تخصصي در مساجد، اهتمام به برگزاري 
نماز جماعات و شرکت در فريضه عبادي سياسي نماز جمعه از ديگر اقدامات در 

اين رابطه است.

همايش حجاب، سرچشمه کمال، در 
شهر »نافچ« از توابع شهرکرد برگزار 
شد. به گزارش فارس، از شهرکرد، 
يکي از مدرس��ان ح��وزه علميه و 
دانش��گاه، در هماي��ش حج��اب، 
سرچشمه کمال، در شهر »هفشجان« 
از توابع شهرس��تان شهرکرد اظهار 
داشت: حجاب، يکي از ويژگي هاي 
زن مؤمن در تمامي اديان الهي است 
و دخت��ران جوان ما باي��د با ارزش 

حقيقي حجاب، آشنا شوند. حجت االسالم محمد ميالدي افزود: مادران بايد در تربيت 
دختران خود دقت کامل داشته باشند چراکه آنان اولين و حتي قوي ترين الگوي رفتاري 
براي فرزندان خود هستند. ميالدي تصريح کرد: تمامي انسان ها در ذات خود، گرايش 
به کمال و زيبايي دارند و آنچه مهم است هدايت اين زيبايي خواهي، در مسير صحيح 
و صراط مستقيم است. وي تأکيد کرد: گرايش به زيبايي نبايد موجب از بين رفتن عفت 
و پاکدامني بين دختران ما بشود و آنان بايد بياموزند، که با رعايت حجاب اسالمي نيز 
مي توان زيبا بود. مدرس حوزه  علميه از مادران خواست تا دختران خود را از سن کودکي 
با چادر آش��نا کنند و با دوري از تجمالت و سخت گيري هاي بي مورد زمينه ازدواج 
آسان را براي فرزندان خود فراهم آورند.وي خاطرنشان کرد: اسالم که دين کامل الهي و 
نجات بخش حيات بشري است، به صراحت بر ازدواج آگاهانه تأکيد دارد و اين اصرار 
نشان از تأثير اين امر، در ابعاد مختلف زندگي انسان ها دارد.ميالدي اضافه کرد: دشمنان 
انقالب اسالمي در صدد هستند تا با ترويج بي بندوباري و بد حجابي در بين نسل جوان،  
ارزش هاي اسالمي و اصول اعتقادي جامعه را تضعيف کرده و جوانان را بي هويت کنند. 
وي ادامه داد: براي ايجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب، در جامعه، بايد ابتدا پايه هاي 
اعتقادي و بينش افراد را نسبت به اين موضوع، محکم کنيم. ميالدي تصريح کرد: زن با 
عنصر حجاب اسالمي، به تهذيب و تزکيه نفس پرداخته و قرب الهي را فراهم کرده و 
زمينه رشد معنوي مردان را بر اثر حفظ نگاه تأمين مي کند. وي حجاب را ميوه عفاف و 
عفاف را ريشه حجاب دانست و گفت: حجاب و عفاف، به عنوان دو ارزش در جامعه 
بشري به ويژه جوامع اسالمي، مطرح است. ميالدي حجاب را امري ظاهري و در ارتباط 
با جسم خواند و افزود: اين پوشش، برخاسته از اعتقادها و باورهاي دروني افراد است. 
وي با بيان اينکه: حجاب فردي، آثاري اجتماعي دارد، خاطرنش��ان کرد: هر عملي که 
افراد جامعه انجام مي دهند، در نگاه کالن اثر مستقيم در اجتماع دارد زيرا از خانواده که 
واحد کوچک اجتماعي است جامعه تشکيل مي شود و همانگونه که رفتار فرد در جامعه 
مؤثر است، اشخاص نيز از اجتماع و قوانين آن، تأثير مي پذيرند. وي حجاب را ضامن 
سالمت و امنيت جامعه اسالمي دانست و گفت: عفاف و حجاب نقش تعيين کننده اي 
در روابط خانواده، حفظ حريم ها و ديگر مسائل دارد. در اين همايش، 400 نفر از بانوان 

شهر »نافچ« حضور داشتتند.

رئیس اداره بهزيستي دهاقان:
 پيشگيري از معلوليت 

مهم ترين اولويت سازمان بهزيستي است

در استان اصفهان
 آموزش نزدیك به 142 هزار نفر، براي ارتقاء سطح خدمات حمل و نقل جاده اي 

در چهارمحال و بختیاري؛
همايش »حجاب، سرچشمه كمال«

 برگزار شد

از 12 تا 23 شهريورماه؛
 نمايشگاه  پاييزه 

در چهارمحال و بختياري برگزار مي شود

رئیس سازمان مسكن اصفهان خبر داد:

تحويل 6 هزار واحد مسکوني طرح »مسکن مهر«
 در اصفهان

رئيس اداره بازرگاني شهرستان گلپايگان گفت: به مناسبت ماه مبارك رمضان، نمايشگاه 
عرضه مستقيم کاال در گلپايگان برپا شد. ابراهيم نامداري، در گفتگو با فارس در گلپايگان 
اظهار داشت: به مناسبت ماه مبارك رمضان و بازگشايي مدارس و افزايش خريد برخي 
از کاالها، اداره بازرگاني شهرستان گلپايگان، در راستاي خدمت رساني به شهروندان و 
تنظيم بازار و همچنين جلوگيري از گرانفروشي، اقدام به برپايي نمايشگاه عرضه مستقيم 
کاال کرد. وي افزود: اين نمايشگاه از بيست و سوم مرداد ماه لغايت يکم شهريور ماه 
در مجتمع تفريحي توريستي بهشت ايران از ساعت 16 الي 22 برپا مي شود. نامداري 
خاطر نشان کرد: در نمايشگاه عرضه مستقيم، کاالهايي مانند گوشت سفيد و قرمز، 
مواد پروتئيني، حبوبات، روغن، برنج، قند و شکر و ساير مواد خوراکي، کيف و کفش 
و لوازم التحرير و همچنين مواد بهداشتي و شوينده عرضه مي شود و شرکت کنندگان 
در اين نمايش��گاه نيز به صورت عمده از نمايندگي هاي پخش و توليدي هاي سطح 
شهرستان هستند. رئيس اداره بازرگاني شهرستان گلپايگان بيان داشت: اجراي طرح 
نظارتي ويژه ماه رمضان و بازگشايي مدارس از برنامه هاي در دست اقدام اداره بازرگاني 
شهرستان است که در دو نوبت کاري بر کاال و خدمات نظارت مي کنند و به گزارشات 

مردمي نيز در نخستين فرصت رسيدگي مي شود. 
وي افزود: براي رسيدگي به  شکايت هاي مردمي، سامانه 124 فعال است و همچنين 
به ش��کايت هاي حضوري و کتبي که هرگونه تخلفي را در اين مدت گزارش دهد، 
رسيدگي مي شود. نامداري همچنين به عملکرد چهار ماه نخست سال 89 اشاره کرد 
و گفت: در اين مدت 4 هزار و 276 واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفته است که 
از اين تعداد 231 مورد تخلف شناسايي و پرونده آنها به منظور رسيدگي، به تعزيرات 
فرس��تاده شده اس��ت. وي بيان داشت: در چهار ماه اول امسال، 168 فقره گزارش، به 
 ستاد خبري اداره بازرگاني ارائه شده است که تمام اين گزارش ها، مورد بررسي قرار 

گرفته اند.

رئيس بانک ملي شهرستان تيران و کرون، از افتتاح 450 فقره حساب طرح تامين آتيه 
مهر رضا، براي نوزادان، پس از دستور مستقيم رئيس جمهور، در اين شهرستان خبر 

داد. 
به گزارش فارس از تيران و کرون، محمود اسکندري، در جمع خبرنگاران، به تفاهمنامه 
مديرعامل بانک ملي ايران و رئيس سازمان ثبت احوال، در خصوص افتتاح حساب 
براي نوزادان متولد سال 1389 اشاره کرد و اظهار داشت: در اين شهرستان، 450 فقره 
حساب طرح تأمين آتيه مهر رضا براي نوزادان در مرحله افتتاح است. وي مبلغ هر 
حساب را 10 ميليون ريال اعالم کرد و افزود: خانواده هايي که از ابتداي سال 89 داراي 
فرزند ش��ده اند، مي توانند براي افتتاح حساب طرح تأمين آتيه به بانک ملي مراجعه 

کنند. 
وي از اعطاي 7 ميليارد ريال وام مقاوم س��ازي خانه هاي روستايي، به روستاييان اين 
شهرس��تان نيز خبر داد و بيان داشت: اين تس��هيالت، هر کدام به ارزش 70 ميليون 
 ريال است. وي اضافه کرد: پرداخت اين تسهيالت، با معرفي و نظارت اين نهاد انجام 

مي پذيرد. 
اس��کندري، اعطاي وام  ازدواج به زوج هاي جوان را از ديگر خدمات بانک ملي اين 
شهرس��تان در دولت نهم و دهم اعالم کرد و گفت: اين خدمات در دولت هاي نهم 
و دهم افزايش چش��مگيري يافته است. وي يادآور شد: به هر زوج، 40 ميليون ريال 
تسهيالت ازدواج اختصاص مي يابد و براي دريافت اين تسهيالت نبايد حداکثر يک 
سال از زمان عقد آنان گذشته باشد. رئيس بانک ملي مرکزي شهرستان تيران و کرون، 
رابطه بانک ملي با مس��ئوالن شهرس��تان، در ارائه تسهيالت را مهم برشمرد و گفت: 
رابطه بين بخشي نقش مؤثري در ارائه تسهيالت و خدمات به مردم دارد. وي آموزش 
پرداخت قبوض، به روش هاي الکترونيکي را يکي از اقدامات بانکي ملي اعالم کرد 
و افزود: در حال حاضر، »90 درصد« مردم اين شهرس��تان، قبوض خود را از طريق 

خودپردازها و سامانه هاي الکترونيکي مي پردازند.

  گردهمايي مجريان بيمه طاليي 
فرهنگيان اس��تان اصفه��ان با حضور 
مدي��رکل تع��اون و پش��تيباني وزارت 
آم��وزش و پرورش رئي��س اداره بيمه 
و درم��ان وزارت، مدي��رکل آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان، مديرکل بيمه 
اش��خاص بيمه اي��ران، مدي��رکل دفتر 
نمايندگ��ي ه��اي بيمه داخل کش��ور، 
مديرکل بيمه ايران در اس��تان، در محل 
س��الن اجتماعات هتل عباسي اصفهان 

برگزار شد.
در اين همايش »اس��فندي« رئيس اداره 
بيمه و درمان وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينک��ه، در بخش درم��ان براي 
فرهنگيان انتظاري ايجاد شد تا مشکالت 
آن��ان را از طريق بيمه طاليي، برطرف 

کنيم، اظهار داش��ت:  هر ي��ک از کارکنان آموزش و 
پرورش، ماهانه با پرداخت مبل��غ 120/000 ريال از 

اين بيمه تکميلي استفاده مي کنند.
رئيس اداره بيمه و درمان وزارت آموزش و پرورش 
تصريح کرد:  با توجه به عملکرد و رش��د ش��رکت 
س��هامي بيمه ايران، در کشور در طرح بيمه طاليي 
فرهنگيان؛ از اين بيمه، براي نخستين بار استفاده شده 

که در صورت افزايش فعاليت ها، اين نوع بيمه را در 
بين کارکنان بازنشسته گسترش مي دهيم.

وي بيان داشت: بيمه طاليي فرهنگيان، شامل: تمامي 
موارد خدمات درماني، دارو، دندانپزش��کي، عينک، 

ويزيت پزشکان و آزمايش هاي پزشکي است.
مديرکل بيمه ايران در اس��تان اصفهان اظهار داشت:  
امروزه بزرگترين دغدغه انسان ها، نگراني از سالمت 

و بهداشت رواني خود و خانواده شان است.

وي با بي��ان اينکه: جاي��گاه و نقش معلم 
در خان��واده هاي ايران��ي، از مرتبه وااليي 
برخوردار اس��ت افزود:  نقش تربيتي معلم 
جايگاه عظيمي، براي آينده کشورمان دارد 
و از اي��ن لحاظ براي رفع دغدغه هاي اين 
قشر که بايد با فراغ بال به تربيت فرزندان 
بپردازند؛ مي بايست، اقدامات مؤثري انجام 
داد تا مشکالت آنها را از آموزش صحيح، 

دور نکند.
وي گفت:  بيمه طاليي فرهنگيان، طرحي 
بسيار ارزش��مند براي کش��ور و کارکنان 
آموزش و پرورش محس��وب مي شود و 
افتخار بزرگي براي شرکت بيمه ايران است 
تا از اين موقعيت استفاده کرده و به کساني 
که در دورترين نقاط استان در حال تربيت و 
دانش افزوني فرزندان کشور هستند؛ بدون 

دغدغه خدمات رساني نمايد.
وي در ادامه س��خنان خود گفت:  براي نخستين بار 
در کش��ور طرح بيمه طاليي فرهنگيان اجرا شده و 
اگ��ر عملکرد اين ش��رکت در خدمات رس��اني به 
اين قش��ر فرهنگي به طور مطلوب محقق شود، از 
 اين بيم��ه در آينده براي تمام آحاد جامعه اس��تفاده 

مي شود. 

رئیس اداره بیمه و درمان وزارت، مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان
اجراي مقدمات بیمه طالیي براي بازنشستگان

رئیس اداره بازرگاني گلپايگان خبر داد:
برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كاال 

در گلپايگان

رئیس بانك ملي تیران و کرون خبر داد:
افتتاح 450 فقره حساب طرح تأمين آتيه 

»مهر رضا« در تيران و كرون
اردستان

 بعضي از چاه هاي حفاري شده جديد، به علت کمبود اعتبار نتوانسته اند در 
روستاهاي لردگان، رفع تشنگي کنند.

مدير امور آب و فاضالب روستايي شهرستان لردگان، از کمبود اعتبار به منظور کاهش 
اثرهاي خشکسالي و جبران کمبود آب در روستاهاي اين شهرستان خبر داد.

محمد جليل، در تشريح وضعيت آبرساني به روستاهاي شهرستان لردگان گفت: اين 
شهرستان داراي 319 روستا، با جمعيتي حدود يکصد و پنجاه هزار نفر است. که 87 
روستاي آن زير 20 خانوار و 232 روستا باالي 20 خانوار مي باشد. 152 روستاي آن، 

از طريق سيستم پمپاژ و 102 روستا نيز به صورت ثقلي تأمين آب مي شوند.
جليل با اش��اره به تأثير خشکسالي، بر منابع آب افزود: آبدهي چشمه ها و قنات ها 
کاهش چشمگيري داشته و بيش از 50 درصد آب چاه ها، کاهش يافته ضمناً 13 حلقه 

چاه تأمين کننده آب آشاميدني نيز خشک شده است.
 مدير امور آبفار شهرستان لردگان، به اقدامات انجام شده براي مقابله با خشکسالي و 
کم آبي، اشاره کرد و از حفر 30 حلقه چاه، طي دو سال گذشته خبر داد و گفت: عالوه 
بر حفر چاه 7 حلقه چاه کشاورزي نيز اجاره شده و آب اين چاه ها، بعد از گندزدايي 

و کلر زني به شبکه هاي آبرساني روستايي، تزريق مي گردد.
وي، از انج��ام خدم��ات آبرس��اني، به صورت س��يار، براي 75 روس��تا نيز خبر داد 
 و در ادامه اش��اره کرد: هم اکنون آب ش��رب بيش از 60 روس��تا نوبت بندي ش��ده 

است.
جلي��ل در پايان به تأکيد بر رعايت صرفه جوي��ي، در مصرف آب، همکاري مردم و 
همراهي مسئوالن را در اين زمينه خواستار شد و اظهار داشت: براي رفع مشکل آب 
مردم، در روستاهايي مثل: سلح چين، باغ بهزاد، تلماران و ناغان عليا، چاه هايي حفر 
ش��ده که در صورت تأمين اعتبار کمبود آب ش��رب اين عزيزان روستايي نيز مرتفع 
خواهد ش��د. قابل ذکر است تاکنون در جهت رفع مشکل آب شرب مردم روستايي 
شهرستان لردگان ده ميليارد ريال هزينه شده و بيش از 20/000/000/000 ريال اعتبار 

ديگر نيز مورد نياز است.

 لردگان براي ادامه خدمات آبرساني 
به اعتبار نياز دارد

لردگان
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اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد امور مربوط به تأمین مربیان پیش دبستاني مدارس 

در سطح استان را از طريق مناقصه به شرکت ها و مؤسسات فرهنگي آموزشي واجد شرايط که داراي تأيید 

صالحیت و سابقه کار آموزشي با نهادها و ادارات دولتي باشند واگذار نمايد.

لذا از متقاضیان دعوت مي گردد با واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب 2173120211001 بانك ملي 

شعبه اصفهان جهت دريافت اوراق مناقصه حداکثر به مدت ده روز از زمان درج آگهي در ساعات اداري به 

اداره پشتیباني و خدمات آموزش و پرورش استان اصفهان واقع در بلوار هشت بهشت مراجعه نمايند.

مستندات اين خبر در سايت اينترنتي سازمان به نشاني: WWW.ISF.MEDU.IR موجود است.

تلفن: 2228811- نمابر2214000

آگهي مناقصه

رئيس روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

وقتي قص��د داريد ي��ک ماده 
بخريد  بسته بندي ش��ده  غذايي 
به چه چي��زي توجه مي کنيد؟ 
قيمت؟ تاريخ مصرف؟ يا مهر 
اس��تاندارد؟ بس��ياري از مردم 
براي خريد م��واد غذايي دقت 
زي��ادي نمي کنن��د و برعکس، 
بعض��ي ديگ��ر با دق��ت تمام، 
اطالعاتي را که روي بسته بندي 
درج ش��ده، مي خوانن��د اي��ن 
اطالع��ات اغلب ب��ه صورت 
نوش��ته و گاهي هم به ش��کل 
ج��داول يا عاليم خاصي روي 

بس��ته بندي ها درج  مي شود. اين عالمت ها که روز به روز تعدادشان بيشتر مي شود 
ظاهري موجه و قابل اعتماد به مواد غذايي مي دهند. اما ش��ايد بد نباش��د بدانيد که 
بيش��تر بودن تعداد اين عاليم به معناي بهتر بودن محصول نيس��ت. جالب تر اينکه 
برخي از اين عاليم هيچ اطالعاتي در مورد خود محصول به شما نمي دهند و تنها 
اطالعاتي در مورد اس��تانداردهاي مديريت کارخانه سازنده ارائه مي دهند. در ميان 
همه اطالعاتي که روي بس��ته بندي مواد غذايي ذکر مي ش��ود، وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکي درج تعدادي از آنها را الزامي کرده است. 
ــامل: نام و آدرس مؤسس��ه س��ازنده، نام محصول، شماره پروانه  اين اطالعات ش
س��اخت از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي، وزن يا حجم محصول، 
شماره سري س��اخت، مواد تشکيل دهنده، تاريخ توليد و انقضا، شرايط نگهداري 
و عبارت س��اخت ايران است. بنابراين اگر با محصولي مواجه شديد که نتوانستيد 
يکي از اطالعات باال را روي بسته بندي آن مشاهده کنيد، شک نداشته باشيد که با 

خريد آن سالمت خودتان را به خطر مي اندازيد. 
اما عالمت هاي ديگري که روي بس��ته هاي مواد غذايي مي بينيم چه معنايي دارند؟ 
براي رس��يدن به پاسخ اين س��ئوال از دکتر آراس��ب دباغ مقدم، متخصص صنايع 

غذايي پرس و جو کرده ايم.
استانداردهاي حداقل و حداکثر

دکتر دباغ  مقدم درباره عالمت اس��تاندارد مي گويد: عالمت اس��تاندارد ايران نشان 
مي ده��د که يک ماده غذايي از حداقل معيارهاي الزم از نظر بهداش��ت، کيفيت و 
سالمت برخوردار است. داشتن عالمت استاندارد ايران نشان دهنده رعايت حداقل 
اين موارد است نه سقف مطلوب آنها؛ بنابراين، داشتن اين عالمت به معني بهترين 
بودن نيس��ت. در مقابل، در س��ال هاي اخير، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکي استاندارد جديدي طراحي کرده که نشان ايمني و سالمت وزارت بهداشت 
يا »سيب سبز« نام دارد و به محصوالتي تعلق مي گيرد که حداکثر ايمني و سالمت 
تغذيه را داش��ته باش��ند نه حداقل آن را. وي توضيح مي دهد: اين عالمت نش��ان 
مي دهد که يک محصول غذايي از نظر وزارت بهداش��ت، باالترين کيفيت ها را در 

نوع خودش داراست.
ــت »حالل« يعني چه؟ اين عالم��ت همان طور که از نامش برمي آيد، حاکي  عالم
از ح��الل بودن محصول اس��ت اما اي��ن عالمت با ش��کل هاي مختلف و متفاوتي 
روي بس��ته بندي مواد غذايي ديده مي ش��ود. دليل اين امر ب��ه گفته دکتر دباغ مقدم 
اين اس��ت که: در کش��ور ما در حال حاضر س��ازمان يا مؤسسه واحدي نيست که 
حالل بودن محصوالت را تأييد کرده و نش��ان حالل را به آنها اعطا کند. بنابراين، 
کارخانه ها براي نش��ان دادن حالل بودن محصوالت خود بنا به سليقه خودشان از 
عاليم مختلفي اس��تفاده مي کنند. اما مرکز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي در 
ايران، داراي يک نش��ان ثبت ش��ده براي غذاهاي حالل است که به همراه عبارت 
ICRIC )مرکز تحقيقات و اطالع رس��اني اتاق اسالمي( روي برخي از مواد غذايي 

ديده مي شود.

مقايسه وضعیت استاندارد در ايران با ساير کشورها
قواني��ن اس��تانداردها معم��والً در کمترين زمان از تدوين آن ترجمه ش��ده و وارد 
کش��ور مي ش��وند. در بعضي از ايزوها همچون ايزو 22000 که به زنجيره غذايي 
اختصاص دارد؛ ما از پيش��گامان در جهان هس��تيم و حتي در ش��ارجه امارات نيز 

دوره برگزار کرده ايم. 
در ايران  30 مؤسس��ه صدور گواهينامه بين المللي ايزو وجود دارد که همه آنها در 
س��ال، حدود هزار گواهينامه صادر مي کنند و اين در حالي است که در ترکيه بيش 
از 150 مؤسس��ه وجود دارد و هر مؤسس��ه به تنهايي حدود 800 گواهينامه صادر 
مي کند. به طور کلي وضعيت کيفيت محصوالت هر کش��ور با بهتر بودن وضعيت 
اس��تاندارد در آنها، رابطه اي مس��تقيم دارد به طور مثال بيش��ترين سرمميزهاي بين 
المللي در ژاپن هستند که اين موضوع را در کيفيت محصوالت ژاپن نيز مي توانيم 

مشاهده کنيم.
مقايسه کیفیت ايزوهاي صادر شده در ايران با ساير نقاط جهان 

متأس��فانه کم��ي تفاوت دارد چ��ون اکثر ش��رکت ها در ايران با ه��دف کيفيت و 
بهره وري به سمت دريافت اين مدارك نمي روند. مثاًل خيلي از شرکت ها از  جمله 
خودروس��ازان به دليل فشار مش��تريان به اين سمت رفته اند. شرکت هاي غذايي ما 
نيز هدف اصلي ش��ان تبليغات و اس��تفاده از الگوي تبليغاتي اين مدارك است. در 
ش��رکت هاي دولتي نيز چون گرفتن اين مدرك براي مدير آن يک امتياز محسوب 
مي ش��ود به اين سمت و سو مي روند. به نظر متقاضيان واقعي شرکت هايي هستند 
که محصوالتش��ان مستقيم به دست مصرف کننده نمي رس��د، همانند شرکت هاي 
توليدکننده ماش��ين آالت و... مش��کل ديگر نيز به الزامات قانوني برمي گردد چون 
خيلي از اس��تانداردهاي ما اجباري نيست. همچنين خواس��ته هاي مشتريانمان نيز 
پايين است. به طور مثال وقتي يک فرم نظرسنجي به ما مي دهند اکثراً همه گزينه ها 
را خوب يا عالي مي زنند با اين وجود نمي توانيم استانداردهاي ايران را زير سئوال 

ببريم چون يک سري حداقل هايي وجود دارد که رعايت مي شود.
تنظیم براي زاينده رود سپیده نصراصفهاني

در مورد  استــانداردها

پرسش 

ISO ح���روف اختص��اری 
س��ازمان  مفه��وم  ب��ه   و 
بين المللی استاندارد سازی و 
 يک مجمع بين المللی است که 
اس��تاندارد  ه��ای  س��ازمان 
کشورهای عضو، آن را شکل 
می دهند. مانند: »ANSI«. اما 
به دليل آنکه دارای اختصارات 
زي��ادي در زبان ه��ای متعدد 
است، در انگليسی به اختصار 
»IOS« و يا در زبان فرانسوی 
به اختصار »OIN« می باشد، 
به همين دلي��ل تصميم گرفته 
شده تا از يک پيشوند يونانی به 
نام »isos« که تلفظ درست آن 
آيزو می باشد و به معنی تساوی 

و برابری استفاده مي شود.
اي��زو مجموعه ای از توس��عه 
دهنده اس��تانداردها می باشد 
ک��ه به معنی ش��فاف س��ازی 
کليه فعاليت ه��ای خدماتی و 
توليدی اس��ت. ب��ه طوری که 
ب��رای توليد کنن��ده و مصرف 
کننده تم��ام مراحل انجام کار، 
مشخص باشد. ايزو يک شبکه 
از مؤسسات استاندارد ملی در 
147 کش��ور دنيا ب��ر پايه يک 
مرکز در هر کشور و يک مرکز 
اصلی در شهر ژنو است. مرکز 
اصلي وظيفه هماهنگی مراکز 
مختلف را برعه��ده دارد. ايزو 
يک مؤسسه غير دولتی است. 
يعنی مانند سازمان ملل اعضای 
آن هر کدام نماينده ملی کشور 
خود نيستند. با اين همه ايزو در 
بين قسمت های خصوصی و 
عمومی يک نق��ش مهم بازی 

می کند. زيرا اعضای آن يا در دولت و مؤسسات دولتی دارای 
سمت مي باشند و يا اينکه نماينده دولت هستند. از طرف ديگر 
بقيه اعضا که ماهيت خصوصی دارند؛ دارای نقش��ي مهم در 
ارتباطات صنعتی هستند. بنابراين ايزو مانند يک پل ارتباطی 
عمل می کند که رضايت کسب و کار و همچنين درخواست 

عموم را تأمين می کند.
ــد؟  دارن ــردی  کارب و  ــت  اهمی ــه  چ ــتانداردها  اس
ب��ا دق��ت بر بس��ته بن��دی کاالی خري��داری ش��ده ممکن 
 اس��ت عالم��ت ي��ا عاليم��ی مانن��د: آرم اس��تاندارد ايران، 
و...   OHSAS I، HACCP  ،ISO14001-2000-9001
را مش��اهده کني��د. هرکدام از اين عاليم نش��ان دهنده پيامی 
هس��تند، مثالً HACCP فقط ب��ر روی محصوالت غذايی 
مش��اهده می ش��ود و نشان دهنده س��المتی ايمن بودن مواد 
غذايی اس��ت که در خط توليد آن نقاط بحرانی شناس��ايی و 
کنت��رل می ش��وند. ISO 9001:2000 يعنی س��ازمان توليد 
کنن��ده آن محصول از نظام کيفيت خاصی برخوردار اس��ت. 
CE مج��وز ورد کاال به ب��ازار اروپا و GS مج��وز ورود کاال 
به ب��ازار آلمان اس��ت. ISO 14001 و OHSAS به ترتيب 
بيانگر نظام مديريت زيس��ت محيطی و ايمنی و بهداش��ت 
شغلی هستند. به عبارت ديگر عاليم استاندارد اجباری ايران، 
"CE و CS ج��زو اس��تانداردهای محصول و اس��تانداردهای
ISO 14001 و OHSAS ج��زو اس��تانداردهای مديريت��ی 
محس��وب می ش��وند. معموالً گفته می شود صنعت کشور 
م��ا 10 تا 30 س��ال از آخرين تکنولوژی عقب تر اس��ت، اما 
خوشبختانه در صنعت استانداردهای مديريتی مانند ايزو اينگونه 
نيست و به محض تدوين استانداردی جديد، متخصصان ما 
 نسبت به ترجمه و انتش��ار آنها اقدام می کنند. استانداردهای 
ISO  22000:2005 مرب��وط ب��ه زنجيره صناي��ع غذايی و 
ISO  27001:2005 مرتبط با نظام مديريت امنيت اطالعات، 
نمونه هايی از اين استانداردها می باشند که به تازگی از تدوين 
نسخه اصلی آنها می گذرد. استاندارد از پايه های علم و فناوری 
است که در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و بايد 
در جهت افزايش س��طح کيفيت ها تالش کرد تا به فناوری 
پيشرفته توليد هر محصول رسيد. اغلب چنين می پندارند که 
استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته اين 
نظر تا حدی صحيح اس��ت و اس��تاندارد به نيازهای فردی و 
اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و 
فناوری را نيز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از 
رعايت استاندارد برای توليدکنندگان بيش از مصرف کنندگان 
است، زيرا صرفه جويی های حاصل از کاهش انواع مواد اوليه 

غير ضروری و ضايعات، به قدری چشمگير است که هر گونه 
سرمايه گذاری در زمينه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات 
را برای صاحبان صنايع موجه می سازد، به طوری که آنان در 
اندك زمان می توانند نتايج محس��وس آن را به صورت مبالغ 

ذخيره شده، مشاهده کنند.
با اجرای درس��ت قواني��ن و مقررات اس��تاندارد هزينه های 
انبارداری و ساخت ابزار و ماشين آالت کاهش می يابد، فرايند 
توليد منظم می شود، آرايش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی 
تنظيم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به 
توليد محصول طبق يک نظام دقيق بازيابی سريع، طبقه بندی و 
بايگانی می شود، همکاری ميان واحدهای گوناگون هر سازمان 
يا کارخانه برای پيشبرد فرآيند توليد ميسر شده، تفاهم کارکنان 
در مسائل فنی تحقق می پذيرد و سرانجام با توليد کاالی کيفيت 
دار و بسته بندی مطلوب، رضايت مصرف کنندگان نيز جلب 
می ش��ود و به اين ترتيب استاندارد، شالوده استواری را برای 
پيشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. در جهان 
صنعتی امروز همه چيز در دست تحول است. در اين عرصه 
استانداردهای جديدی که به مديريت کيفيت موسوم است فقط 
به نتيجه محصول نهايی بسنده نمی کند، بلکه يک خط توليد 
را از ابت��دا تا انتها زي��ر نظر می گيرد. اين مديريت برنامه ريز 
 و هدفمند زندگی و پويايی را به بخش های س��ازمانی هديه 
می دهد.  س��رمايه گ��ذاری در جهت بهبود کيفيت کاالهای 
توليدی برای پاسخ گويی به نيازهای مصرف کنندگان داخلی و 
راهيابی کاالها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترين 
اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است هر کشور در حال 
توس��عه که افزايش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه 
های خود قرار داده باش��د، در می يابد که اس��تاندارد نمودن 
ش��اخص های توليد و خدمات و همچنين سنجش و کنترل 
کيفيت محصول از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه 

است
ــود  س ــه  جامع ــه  ب ــه  چگون ــزو  اي ــتانداردهای   اس

می رسانند؟
برای تجارت: پذيرش عمومی استانداردهای بين المللی باعث 
می شود که، توليد کننده مبناي توسعه محصول و سرويس های 
خود را بر اين اساس گذاشته و در نتيجه به مقبوليت عمومی 
دست پيدا کند. همچنين باعث می شود که کسب و کارهايی 
که بر اساس استانداردهای بين المللی ايجاد شده اند به راحتی 

در نقاط مختلف دنيا قابل رقابت باشند.
برای خريداران: مطابقت و سازگاری عمومی محصوالت 
در جهان که در اثر پيروی از استانداردهای بين المللی به وجود 
آمده باعث شده است تا مصرف کنندگان دارای قدرت انتخاب 

بيشتري شوند و همچنين از قيمت پايين تر که در اثر رقابت به 
وجود آمده است بهره مند شوند.

ــا: اس��تانداردهای بين الملل��ی، پايه های  ــرای دولت ه ب
تکنولوژيک��ی و علمی را فراهم می کند که باعث پايه ريزی 

سالمتی، امنيت و حفظ طبيعت می شود.
ــه: اس��تانداردهای بين  ــعه يافت ــور های توس ــرای کش ب
 المللی به کشورهای توسعه يافته اين امکان را می دهد که با 
س��رمايه گذاری صحيح بر روی منابع کمياب خود، از اتالف 

آنها جلوگيری کنند.
ــرای مصرف کنندگان: انطباق محصول و سرويس ها با  ب
استانداردهای بين المللی، مصرف کننده را از کيفيت، امنيت و 

راحتی آن مطمئن می سازد.
برای همه افراد: استانداردهای بين المللی به همه کمک می 
کند تا از امنيت حمل و نقل، دستگاه ها و لوازمی که استفاده 

می کنند، اطمينان يابند.
ــت: برای محيط زيستی که در آن ساکن  برای محیط زيس
شديم، استاندارد های بين المللی برای هوا، آب، کيفيت خاك، 
انتشار گازها و تشاشعات، به ما در حفظ محيط زيست کمک 

مي کند.
تعريفی کلی برخی از واژه های استاندارد ايزو: 

ــت؟ مجموع��ه ويژگی های يک محصول يا  کیفیت چیس
خدمت که بتواند نيازها و انتظارهاي مشتری را برآورده نمايد و 

با قانون نيز انطباق داشته باشد، کيفيت ناميده می شود.
ــت؟ س��ازمان يا فردی که محصول يا  عرضه کننده کیس
خدمتی را ارائه نمايد )مانند توليدکننده، فروشنده، پيمانکار،...( 

عرضه کننده ناميده می شود.
مشتری کیست؟ سازمان يا فردی که محصولی را دريافت 
 ک��رده ب��ر روی آن فراين��دی را انجام دهد، مش��تری  ناميده 

می شود.
ــت؟ س��ازمان يا ف��ردی که محصول  مصرف کننده کیس
دريافت ش��ده را به مصرف می رساند، مصرف کننده  ناميده 

می شود.
ــت؟ فرايندی است که قابل لمس نباشد، اما  خدمت چیس
توسط ادراك قابل فهم گردد. در واقع جوهره ای که ملموس 

نباشد، بلکه درك آن عقالئی باشد.
ــت؟ محصول يکس��ری فرايندهايی است که  تولید چیس

ملموس بوده و توسط کليه حواس، قابل درك و فهم باشد.
ــت؟ برآورده نش��دن ي��ک نيازمندی  ــدم انطباق چیس ع
)اقدامات( در سازمان است. نيازمندی شامل: قوانين و مقررات 

دستورالعمل های ابالغی و استانداردهای فنی می باشد.
روش اصالحی چیست؟ از بين بردن معلول.

ــت؟  ــدام اصالحی چیس اق
فعاليت هايی است که عوامل 
يا علت های ايجاد مش��کل را 

شناسايی و رفع نمايد.
چیست؟  پیشگیرانه  اقدام 
شناسايی عوامل يا علت های 
بالق��وه که از بروز مش��کل در 

آينده جلوگيری می کند.
دسته بندی استانداردهای ايزو

»اس��تاندارد ISO 9001« ک��ه 
 »  176TC« کميت��ه  توس��ط 
سازمان ايزو تدوين شده است، 
برای اولين بار به طور رس��می 
در س��ال 1994 منتشر شد. با 
ورود آن به ايران از همان سال 
های اول اخذ گواهينامه توسط 
برخی ش��رکت ه��ای بزرگ، 
روند درخواست اين استاندارد 
ها افزايش يافت به طوری که 
در حال حاضر اکثر ش��رکت 
های بزرگ و حتی کارگاههای 
کوچک موف��ق به اخ��ذ اين 
گواهينامه ش��ده اند. نکته قابل 
توجه آن اس��ت که در برخی 
کشورهای اروپايی سوپرمارکت، 
 پزشک، راننده تاکسی يا حتی 
خانواده ها که بر اساس استاندارد 
به آنها سازمان اطالق می شود، 
 ني��ز موفق به اخ��ذ گواهينامه 
ش��ده    ISO  9001:2000
اند. با گذش��ت چند س��ال از 
الزامات  نخس��ت،  ويراي��ش 
اس��تاندارد به ويرايش س��ال 
2000 تغيير ياف��ت به طوری 
 که از دسامبر سال 2003 ديگر 
ه��ای 9001:1994   گواهينامه 
ISO باطل ش��د. در ويرايش 
قديم س��ه سری اس��تاندارد ISO  9001  ويژه سازمان های 
تولي��دی و طراحی محصول يا خدم��ات، ISO  9002ويژه 
سازمان های توليدی يا خدماتی و ISO  9003 خاص سازمان 
های بازرس��ی وجود داشت، اما در سال 2000 اين سه سری 
استاندارد در هم ادغام شد و فقط يک استاندارد 9001:2000 
ISO منتشر شد. متأسفانه با وجود باطل شدن استاندارد 9002  
ISO هنوز هم شاهد تبليغات برخی شرکت ها به جهت دارا 

بودن اين استاندارد در رسانه ها هستيم.
دسته بندی استانداردهای ايزو

  1- سيس��تم های مديري��ت کيفيت، س��ری اس��تانداردهای
ISO 9000 

2- سيستم های مديريت زيست محيطی، سری استانداردهای 
ISO 14000

3- سيس��تم مديري��ت ايمنی و بهداش��ت حرفه ای، س��ری 
 18001OHSAS استانداردهای

ISO/TS 16949:2002 -4
 وظيف��ه اصلی کميته های فنی، آماده س��ازی اس��تانداردهای 
بين المللی می باش��د. پيش نويس استانداردهای بين المللی 
 که توس��ط کميته های فنی مورد پذيرش ق��رار گيرند، برای 
 رأی گيری بين اعضا گردش می کنند. انتش��ار يک استاندارد 
بين المللی نيازمند تأييد حداقل 75 درصد اعضا دارای حق رأی 
می باشد. در شرايط ديگر، به خصوص هنگامی که برای برخی 
مستندات، نياز فوری بازار وجود داشته باشد، يک کميته فنی 
ممکن است نسبت به انتشار انواع ديگری از مدارك اطالعاتی، 

تصميم گيری نمايد:
- يک مشخصه در دسترس عمومی ايزو )ISO/PAS( يک 
 ISO توافقنامه، مابين کارشناس��ان فنی در يک گروه کاری 
می باش��د و اگر به وسيله بيش از 50 درصد اعضای اصلی 
 دارای ح��ق رأی، تأييد ش��ده باش��د، برای انتش��ار پذيرفته 

می شود.
- يک مشخصه فنی ايزو )ISO/TS( يک توافقنامه، ما بين 
اعضای يک کميته فنی می باشد و اگر به وسيله 2/3 )دو سوم( 
اعضای دارای حق رأی، تأييد شده باشد، برای انتشار پذيرفته 
می ش��ود. يک ISO/PAS يا ISO/TS بعد از هر سه سال 
به منظور تصميم گيری در خصوص آن که آيا بايد برای سه 
 سال ديگر تمديد شود، يا آن که برای تبديل به يک استاندارد 
بين المللی، تجديد نظر شده يا منسوخ شود، مورد بازنگری 
 ISO/TS ياISO/PAS ق��رار می گيرد. در صورت تأيي��د
، مجدداً پس از ش��ش س��ال برای تبديل به يک اس��تاندارد 

 

بين المللی و يا منسوخ شدن، بازنگری می شود.

اشارهاستــاندارد ايــزو )iso( چیســت؟

تحديد حدود اختصاصي
5/288 ش��ماره:  5993 چ��ون تحدي��د حدود شش��دانگ ي��ک قطعه باغ مع��روف کهجوه 
ش��ماره پ��الك 3414 فرع��ي از 193 اصل��ي واقع در طرق ج��زء بخش 11 ح��وزه ثبتي 
شهرس��تان نطنز بنام غالمحس��ين نظري در جريان ثبت ميباش��د و بعلت اش��تباه در شماره 
فرع��ي مل��ک در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گ��ردد اينکه به موجب دس��تور اخير از ماده 
15 قان��ون ثب��ت و تقاضاي نامب��رده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
89/6/17 در محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد، لذا بموجب اي��ن آگهي به کليه مالکين 
و مجاوري��ن و صاحب��ان امالك اخطار ميگردد که در س��اعت و روز مق��رر در اين آگهي 
در مح��ل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاورين و صاحبان ام��الك  مطابق ماده 
 20 قان��ون ثب��ت از تاري��خ تنظيم ص��ورت مجلس تحدي��دي ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد.                                    
م الف/ 369                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ تعیین وقت افراز
 5/298 ش��ماره: 6082 نظ��ر ب��ه اينکه آقاي عب��اس عابدي وکالتا از ط��رف آقاي محمدآقا 
 حج��ازي موغ��اري فرزن��د غالمحس��ين مال��ک س��ه و ي��ک س��وم دان��گ مش��اع از 
ش��ش دان��گ قطعه زمين معروف فيض آباد ش��ماره پ��الك 51/699 واق��ع در کوي رهن 
ج��زء بخش نه حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز درخواس��ت افراز س��هام مش��اعي موکل خود 
از بقي��ه ش��ش دانگ پالك مرقوم که اس��ناد مالکي��ت آن بنام خانمها س��لطنت نظرعلي به 
 مي��زان ي��ک دانگ صنمبر نظرعلي به ميزان يک و دو س��وم دانگ مي باش��د نموده اس��ت 
ب��ه اس��تناد آيين نام��ه اجرايي قان��ون افراز و فروش امالك مش��اع مص��وب 1357 تاريخ 
 89/6/14 جه��ت عملي��ات افراز تعيين و چون اعالم داش��ته از نش��اني خواندگان اطالعي 
ن��دارد براب��ر م��اده 17 آيين نامه اجرايي مفاد اس��ناد رس��مي بدين وس��يله مراتب به کليه 
مالکين مش��اعي يا قائم مقام قانوني ايش��ان اب��الغ و دعوت مي ش��ود در تاريخ مزبور در 
 مح��ل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بديهي اس��ت عدم حضور مان��ع از اقدامات قانوني 

نخواهد بود.
م الف/ 371                                                               شادمان- کفيل ثبت نطنز

ابالغ وقت رسیدگي
5/308 در خصوص پرونده کالسه 89-713 ش 13 خواهان رسول نعمتي دادخواستي مبني 
بر مطالبه 3 فقره چک بشماره هاي 871418-89/2/15 و 871419-89/3/20 و 871420-
89/4/10 ب��ه مبلغ پنجاه ميلي��ون ريال به انضمام کليه خس��ارات قانوني به طرفيت چنگيز 
ايرانش��اهي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 89/7/6 ساعت 
8:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتش��ر،  تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
کاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 7029                مدير دفتر 13 مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

مفاد آراء
5/309 شماره:  7078 آگهي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه

آگه��ي اب��الغ مفاد آرا صادره از س��وي هيأت موجب بند 2 م��اده 133 قانون برنامه چهارم 
توس��عه مس��تقر در اداره ثبت اردس��تان نظر به اينکه طبق آرا صادره باس��تناد اس��ناد عادي 
تس��ليمي تصرفات مالکانه مفروضي افراد متقاضي زير در روس��تاي موغار پالك 62 اصلي 
دهس��تان گرمس��ير اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان احراز گرديده اس��ت لذا طبق بند )ز( 
م��اده 9 آيي��ن نامه اجرايي ماده 133 فوق الذکر مراتب ب��راي يک نوبت  آگهي مي گردد. تا 
چنانچه کسي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 روز 
 اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم نمايد تا بدادگاه صالحه 

ارسال گردد.
 بديهي اس��ت در ص��ورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مق��رر در اجراي راي صادره 
مبادرت به صدور س��ند مالکيت خواهد شد.1- رأي شماره: 1001 ششدانگ: خانه احداثي 
بر روي عرصه مفروضي پالك 62 واقع در روس��تاي موغار به مس��احت: 221/06 مترمربع 
بنام: حسن مختاري موغاري فرزند نعمت اله.                          تاريخ انتشار 89/5/25
م الف/ 169                                          فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان م الف/7024



دو شنبه 25 مرداد 1389 / 5 رمضان1431/ شماره 322                 6Monday 16 August 2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل حفاظت محيط 
زيست استان کرمان: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج 
قطعه پرنده شکاری شامل: يک قطعه کرکس سياه، يک 
قطعه کرکس معمول��ی، يک قطعه عقاب طاليی و دو 
قطعه سارگپه پا بلند توس��ط واحد محيط طبيعی اين 
اداره کل عالمت گذاری و در زيستگاه طبيعی خود، رها 

سازی شدند.
الزم به ذکر است: نصب عالمت های مذکور با روش 
استفاده از »فلکسی بنر« که برای نخستين بار در کشور، 
توسط کارشناس��ان اداره کل استان کرمان ابداع و مورد 

آزمايش قرار گرفت انجام شد. 
در روش مذکور: با توجه به استفاده از فلکسی بنرهای 
رنگی )ک��ه قابليت ثبت اطالع��ات فراوانی همچون: 
مح��ل عالمت گذاری و آدرس پس��ت الکترونيکی را 
دارد( می توان از راه دور، اطالعات مذکور را مش��اهده 
نم��ود. اي��ن روش، می توان��د گام مهم��ی در تعيين 
جابجايی های پرندگان،  مهاجرت،  تخمين جمعيت و 
ساير فعاليت های تخصصی، در خصوص ارتقاء دانش 

علمی، جهت شناخت زندگی پرندگان باشد. 
دامنگير، مديرکل حفاظت محيط زيست استان کرمان، در 
اين خصوص خاطرنشان کرد: در راستای اهداف اصلی 
س��ازمان حفاظت محيط زيست درخصوص حفاظت 
از حي��ات وحش و تيمار وحوش نيازمن��د به درمان، 
س��ايت مراقبت و نگهداری در اي��ن اداره کل، احداث 
گرديده و طی چند س��ال اخير، بي��ش از 320 مورد از 
انواع پرندگان، پستانداران و خزندگان مکشوفه و ضبط 
 شده در اين سايت درمان و به دامان طبيعت بازگردانده 

شدند. 
مديرکل حفاظت محيط زيست استان در ادامه خاطرنشان 
کرد: برخی از اين جانوران، به دليل صدمه زياد، توانايی 
رها سازی در طبيعت را نداشته، که در نتيجه جهت تنوير 
افکار عمومی به صورت امانی تحويل مراکز مجاز اهم از 
پارك ها، باغ وحش ها و... گرديده اند. دامنگير در ادامه 
افزود: از جمله مش��کالت مشاهده شده در روند انجام 
اين عمل نو و ارزش��مند می توان به زنده گيری برخی 
از پرندگان فوق الذکر توسط افراد نا آگاه اشاره داشت 
که از روی خيرخواهی، اما به اش��تباه با مشاهده پرنده 
عالمت گذاری شده اقدام به زنده گيری و انتقال آن به 

اداره کل نموده اند. 
بنابراين ضروری اس��ت به محض مش��اهده پرندگان 
نش��ان دار فقط به رنگ و ش��ماره های ثبت ش��ده بر 
روی آن دق��ت نموده و به هم��راه اطالعات مکانی و 
رفتاری جانور طی تماس تلفنی، اين اطالعات ارزشمند 
 را در اختي��ار کارشناس��ان اداره های محيط زيس��ت 

قرار دهند.

مشاور محيط زيست شورای شهر تهران از مشاهده 
يک گونه جديد پرنده در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مستقل محيط زيست ايران، 
دکتر کهرم، با اعالم اين خبر، افزود: با مشاهده اين 
گونه جديد هم اکنون 147 گونه پرنده، در پايتخت 

زيست می کنند. 
وی افزود: گونه تازه مش��اهده ش��ده، ش��بيه سنگ 
چش��م است، اما بررسی ها در اين باره، ادامه دارد. 
اين اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: اخبار منتش��ره شده 
پيش��ين درباره ش��مار گونه پرن��دگان در پايتخت، 
صح��ت ندارد. پيش از اين اخباری منتش��ر ش��ده 
ب��ود مبنی بر اينک��ه: 65 گونه پرن��ده، در پايتخت 
زيس��ت می کنند. اين خبر به نقل از کهرم، منتش��ر 
 شده بود، اما وی با تکذيب اين خبر به ايرن گفت: 
آن خبرگ��زاری ک��ه اين خبر را انتش��ار داد، دچار 

اشتباه شد. 
در يکی از جلس��ات شورای ش��هر آقای بختياری 
عنوان کردند که: س��ابق بر اين 65 گونه پرنده، در 
پايتخت سکونت داشته اما در تنظيم خبر اشتباهاتی 

صورت گرفته بود. 
وی همچنين گفت: پيشنهادهايی به شورای شهر مبنی 
 بر ايجاد النه هايی در بوستان های پايتخت ارائه داده 

است. 
به گفته اين کارشناس محيط زيست موافقت های 
اوليه با اين پيش��نهاد حاصل ش��ده و کميته محيط 
 زيس��ت ش��ورای ش��هر، در ح��ال پيگي��ری آن 

است.

بازگشت پنجمين پرنده 
شکاری به طبيعت 

دومين جلسه کارگروه مديريت پسماند شهرستان در كرمان
اصفهان در محل فرمانداري برگزار شد. 

ب��ه گزارش واحد خب��ر اداره کل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان اصفهان: در اي��ن کارگروه که با 
حضور »داريوش خورس��ندي« مع��اون عمراني 
فرمان��داري اصفه��ان برگزار ش��د، »احمدرضا 
الهيجان زاده« مدير کل حفاظت محيط زيس��ت 
استان، اظهار داشت: اقدام بزرگي توسط دانشگاه 
 عل��وم پزش��کي در حال انجام اس��ت که، ظرف 
3 م��اه آينده، تم��ام مراکز درماني زي��ر نظر اين 
دانش��گاه به دس��تگاه بي خطر س��ازي زباله هاي 

بيمارستاني تجهيز مي شوند. 
وي ادام��ه داد: اميدواريم س��اير مراک��ز درماني 
خصوصي نيز، با تجهيز به اين دستگاه، در حفظ 
و ارتقاي س��المت مردم، نقش بزرگي ايفا کنند. 
مديرکل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان، 

بيان داش��ت: در بازديدي که از سايت دفن زباله 
س��جزي، به عمل آمد، ب��وي نامطبوع تا نزديک 
ف��رودگاه نيز ادامه داش��ت که ض��رورت دارد، 
 هرچه س��ريعتر نس��بت به اصالح اين وضعيت 

اقدام کرد. 
در اين کارگروه، »داريوش خورس��ندي« معاون 
عمران��ي فرمانداري نيز اظهار داش��ت: برخي از 
مصوبات اين کارگ��روه، همچنان بر روي زمين 
مانده اس��ت که مي طلبد، با همکاري ارگان هاي 
مربوط��ه هرچ��ه س��ريعتر اين مصوب��ات مهم، 
عملياتي شود. وي افزود: همه ارگان هاي مرتبط 
با مبحث مديريت پس��ماند بايد دست به دست 
ه��م دهند، تا اين موضوع يک بار براي هميش��ه 
حل ش��ود، با جدي گرفتن اين موضوع، مي توان 
از بسياري مش��کالت زيست محيطي جلوگيري 

به عمل آوريم.

دومين جلسه كارگروه مديريت پسماند 
شهرستان اصفهان برگزار شد

 محسن افتخاری
امروزه تخريب محيط زيست به طور مستقيم بر روند 
اقتصادی کشورهای جهان، تأثيرگذار است. فرسايش 
خاك، نازك شدن اليه ازن، آلودگی هوا، افزايش تعداد 
س��يالب های خطرناك به عل��ت نابودی جنگل ها 
 و تغيي��ر آب و هوا، همگی تأثير س��ويی بر زندگی 
انس��ان ها باقی می گذارند. چراگاهها و اقيانوس ها 
تا س��رحد امکان، مورد بهره برداری قرار گرفته اند و 
پيوسته از باروری آنها کاسته شده است. در اين مقاله 
قصد داريم که جرايم زيست محيطی را از منظر حقوق 

داخلی، مورد بررسی قرار دهيم.
ــه: محيط زيس��ت در دو مفهوم ب��ه کار برده  مقدم
می ش��ود. يکی مفهومی که از علوم طبيعت ناش��ی 
می شود و تحت عنوان »محيط زيست طبيعی« معرفی 
ش��ده و ديگری در تعامل با س��از و کارهای انسانی 
اس��ت که با عنوان »محيط زيست انس��انی« از آن نام 
برده می شود و هر دو عنوان فوق، طيف گسترده ای 
از موضوعات مختلف را تحت پوش��ش خود دارد. 
محيط زيس��ت به معنای عام، در برگيرنده کل منابع 
طبيعی تجديد شونده شامل: جنگل ها، مراتع، منابع 
آبی و... بوده و طيف وس��يع وگسترده ای از تعاريف 
تخصصی مربوطه را در بر می گيرد که همين امر در 
 تفسير ماهوی مربوطه؛ به معنای قانونی محيط زيست، 
اشکال هايی را به وجود آورده چرا که همين متن قوقی، 
محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نکرده 
است و قوانين موجود تعريفی از آن ارائه نداده اند بلکه 
در آنها از محيط زيست در رابطه با سه عنصر طبيعت، 
منابع طبيعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در اين 
راستا می توان به برخی از قوانين و مقررات موضوعه 
مانند قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست، قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کش��ور، 
قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيری از آلودگی 

هوا، قانون شهرداری و... اشاره نمود.
تعريف جرم زيست محیطی: جرم زيست محيطی 
هر نوع فعلی يا ترك فعلی را گويند که باعث آسيب 
و صدمه ش��ديد به محيط زيس��ت و به خطر افتادن 
سالمت بشر می شود. حقوق محيط زيست و منابع 
طبيعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی 
عميقاً تحت تأثير آنها قرار گرفته و به همين علت درك 
مس��ائل آن، مستلزم اطالعات اوليه در محيط زيست 
اس��ت. در حقيقت در حقوق محيط زيس��ت از يک 
سری نوآوری بديع سود جسته و به همين سبب خود 
را تا حد امکان با تکنيک های جديد تطبيق می دهد و 
قوانين و مقررات نظارتی در زمينه حفظ محيط زيست 
و منابع طبيعی به شکل دستورهای تکنيکی و در قالب 
يک سری استانداردهای خاص بيان می گردد. با توجه 
به مفهوم رايج و متداول محيط زيست که بيان کننده 
کليه فعاليت ه��ا و رابطه متقابل بين انواع موجودات 
زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان می باشد، اين 
نتيجه حاصل می گردد که؛ حقوق محيط زيست عالوه 
بر تحت پوش��ش قرار دادن تمام رشته های مختلف 
حقوق کالسيک ش��امل: حقوق خصوصی، حقوق 
عموم��ی، حقوق بين الملل و آن قس��مت از حقوق 
را که س��عی دارد مفهوم محيط زيس��ت را در تمامی 
قسمت های حقوقی وارد کند را نيز در بر می گيرد. 
به همين دليل حقوق کيفری محيط زيست جزئی يا 
کلی شامل بخش های متعدد از مقرراتی می شود که يا 
به مالك ها و محک های تأسيس و يا با محک های 

مادی و تعريف محيط زيست، تأکيد دارند.
ــت: بی ترديد اهميت  ــگاه حقوق محیط زيس جاي
و جايگاه حقوق محيط زيس��ت به بهترين شکل آن 
در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پيام آور 
اين مهم می باشد که، مسائل زيست محيطی يک امر 
کامالً فرابخشی بوده و می بايست تمام جامعه به ويژه 
سازمان ها ودستگاهها هر يک به اندازه توان و کارايی 
تشکيالت خود در حفظ و نگهداری از محيط زيست 

به عنوان يک وظيفه عمومی از هر فعاليتی که با آلودگی 
و ي��ا تخريب غيرقابل جبران محيط زيس��ت همراه 
باش��د خودداری کنند. بررسی س��ابقه قانون گذاری 
در خصوص مس��ائل زيس��ت محيطی در کشورها 
حاکی از آن می باش��د که، اولي��ن قوانين و مقررات 
مرتبط مانند: م��واد 179 و 189 قانون مدنی )مصوب 
1307/2/18( قانون ش��کار )مصوب 1335/12/4( و 
قانون ش��کار و صيد )مص��وب 1346/3/16( تنها در 
ارتباط با محيط زيس��ت طبيعی ب��وده و اولين قانون 
جامع که به طور نسبی در خصوص تمام ابعاد محيط 
زيست که تغييرات ساختار تشکيالت سازمان حفاظت 
محيط زيست را نيز در پی داشت به تصويب رسيد؛ 
قانون حفاظت و بهس��ازی محيط زيس��ت در مورخ 
1353/3/28 می باش��د. در قانون برنامه اول توسعه، 
جهت جلوگيری از آلودگی محيط زيس��ت و جبران 
خسارت وارده در قالب تبصره 13 اين قانون راهکار 
خاصی لحاظ گرديده، به طوری که يک در هزار درآمد 
حاصل از فروش توليدات کارخانه ها و کارگاه های 
کشور به اين امر اختصاص يافته و با توجه به اهميت 
موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع 
در بند )د( ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای 

دولت و معرف آن در موارد معين، تکرار گرديد.
جرايم زيست محیطی: به طور کلی جرايم زيست 
محيطی را با توجه به ماهيت به دو گروه عمده تقسيم 

بندی می نمايند:
ال��ف( جرايم ارتکابی نس��بت به جان��داران محيط 
زيس��ت منهای انسان که شامل کليه جانداران گياهی 
و حيوانی می شود. برطبق قانون حفاظت و بهسازی 
محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط 
زيست، پيشگيری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام 
مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب 
محيط زيست می شود. همچنين کليه امور مربوط به 
جانداران وحشی و آبزيان آب های داخلی می باشد 
و طبق بند 2 ماده 6 همان قانون؛ تخريب جنگل ها و 
مراتع نيز از جمله مواردی است که باعث برهم خوردن 
تعادل در محيط زيست شده و بنابراين عملی مجرمانه 

محسوب می شود.
ب( جرايم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محيط 
زيست از قبيل: آب و هوا، خاك، صدا و آلودگی های 

شيميايی.
قانون مجازات اسالمی و مسائل زيست محیطی: 
با توجه به تعداد قوانينی که با مسائل زيست محيطی به 
معنای عام آن، مرتبط می باشند؛ در اين راستا و قوانين 
ناسخ و منس��وخ، عام و خاص، مطلق و مقيد وجود 
دارد که قانونگذار با توجه به اهميت موضوع مواردی 
از قانون مجازات اسالمی مانند: 689، 688، 686، 680، 
679، 675 را به اين مهم اختصاص داده اس��ت. نتايج 
بررسی های چند ساله اخير حاکی از آن می باشد که 
اغلب دعاوی مطرح ش��ده اس��ت از طرف اداره کل 
حفاظت محيط زيس��ت عليه واحده��ای توليدی و 
صنعتی که به نحوی آالينده به چرخه محيط زيست 
وارد می س��ازند به اس��تناد ماده 688 قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزيرات می باشد. ابعاد موضوعی ماده 
688 قانون مجازات اسالمی به شرح زير قابل بررسی 

است:
1( عنصر مادی اين جرم: اقدام عليه بهداشت عمومی 
و آلوده کردن محيط زيس��ت است که به روش ذکر 
شده در متن اين ماده و راههای مشابه محقق می شود. 
راههای مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلی 
داشته، بنابراين هرگونه اقدم ديگری که به تشخيص 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، بهداشت عمومی را تهديد 
نمايد و يا محيط زيست را آلوده کند مشمول اين ماده 

خواهد بود.
در تبصره )2( ماده مذکور؛ اقدام عليه بهداشت عمومی 
و آلودگی محيط زيس��ت به صورت کلی تبيين و آن 

را در حيطه چهار عنصر آب، هوا، خاك و زمين قرار 
داده اس��ت. با نگاه اول به مفاد تبصره يک، ماده 688 
ممکن است اين نتيجه حاصل گردد که؛ اعالم مجرم 
موضوع اين ماده، فقط در صالحيت وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط 

زيست می باشد.
2( اما با توجه به اين که جرم مذبور براساس مفاد ماده 
727 قانون مجازات اسالمی از آن دسته جرايم غيرقابل 
گذشت می باش��د و حتی در اغلب موارد اشخاص 
ديگ��ری اعم از حقيقی يا حقوقی از اين جرم متضرر 
می ش��وند؛ بنابراين اعالم جرم و تعقيب آن از سوی 
ساير اشخاص نيز ممکن است. همچنين مراجع مذکور 
به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند، 

محسوب می شوند.
3( تش��خيص اينک��ه اقدام انجام ش��ده، تهديد عليه 
بهداش��ت عمومی و آلودگی محيط زيست می باشد 
يا خير؟ براس��اس مف��اد مندرج در ذيل اي��ن ماده از 
وظايف قانونی وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزشکی و سازمان حفاظت محيط زيست می باشد. 
اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقيب است که قبالً از 
سوی مراجع دخيل تعيين و اعالم گردد و کارشناسان 
ذيصالح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی 
را با مقررات اعالم ش��ده تطبيق بدهند. اما اگر عملی 
به عنوان اقدام عليه بهداشت عمومی و محيط زيست 
تعيين نشده باش��د وکسی مرتکب آن گردد و سپس 
کارشناسان مزبور در پاسخ استعالم مرجع قضايی آن 
را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعالم کنند؛ با 
اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها مغايرت پيدا 

می کند.
4( احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط 
اش��خاص حقيقی و حقوقی يا عمومی و خصوصی 
وجود دارد. به طور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی 
جمع آوری و تخليه زباله های شهری هرگونه اهمال يا 
سهل انگاری در موضوع نمايد که منجر به جمع نشدن 

زباله ها شود؛ مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
ــه: رون��د روزاف��زون آلودگی های ناش��ی از  نتیج
 صنعتی ش��دن در ايران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، 
به��ره برداری بی رويه و مصرف ناپايدار از منابع پايه 
و طبيعی، فعاليت های غيرعادالنه آلودگی های منابع 
محدود آب شيرين، خاك و هوا در شهرهای بزرگ، 
موجب گرديد که؛ بشر برای مقابله با اين تهديد نياز به 
اقدامی قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد. 
حقوق به عنوان مهمترين ابزار اجتماعی و فرهنگی در 
تنظيم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. زيرا 
باعث به نظم درآمدن مسائل زيست محيطی در قالب 

قواعد الزام آور می گردد. 
در اين ميان حقوق کيفری با توجه به ويژگی خاصی 
ک��ه دارد و همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرايی آن 
است که موجب می شود از کارآيی بيشتری برخوردار 
شود. آسيب به محيط زيست می تواند اشکال متعددی 
داش��ته باشد، مانند: آلودگی ها )آب و خاك و هوا( و 
تخريب )جنگل ه��ا و مراتع و...( بدين لحاظ جرايم 
زيست محيطی را می توان به دسته هايی تقسيم بندی 

نمود.
مانند: جرايم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان 
که با توجه به شدت و ضعف آنها مجازات هايی در 
نظر گرفته شده است. آنچه هنگام وضع قوانين راجع 
به تشويق و نگرانی فکری موجود درباره محيط زيست 
از بين خواهد رفت. به اين منظور بايد به مفهوم منابع 
طبيعی يا س��رمايه های محيط زيست همانند ميراث 
مش��ترك بش��ر، ارزش داده و کوشش شود که متون 
مربوط به قانون حفاظت محيط زيس��ت، س��اده تر 
شده به س��ازمان حفاظت محيط زيست، صالحيتی 
ت��ام و مؤثر در اين زمينه اعطا گردد و س��ازمان ها و 
 نهادهای ديگر نيز؛ ملزم به همکاری با اين س��ازمان 

شوند.

زمین منجــرايم علیــه محیط زيســت آسمان من

محیط زيست

 مع��اون مناط��ق مرط��وب و نيمه مرطوب س��ازمان 
جنگل ها، ضمن بی تأثير خواندن کمربند سبز غرب 
کشور، در جلوگيری از ورود ريزگردها گفت: کمربند 
س��بز، فقط روی فرس��ايش بادی اثرگذار اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری محيط زيست ايران: ناصر مقدسی، 
معاون مناطق مرطوب ونيمه مرطوب سازمان جنگل ها 
در پاسخ به سؤالی درباره تأثير کمربند سبز، در کنترل 
ريز گردها گفت: درباره کمربند س��بز و اينکه چقدر 
روی گرد و غبار اثرگذار اس��ت، به راحتی نمی توان 
صحبت کرد، ولی کمربند سبز جنوب و غرب کشور، 
ب��ه عنوان ديوار حايل، روی فرس��ايش بادی اثرگذار 

است. مقدسی در پاسخ به اين سئوال که اين کمربند، 
اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ خاطرنش��ان کرد: 
طرح اجرايی آن تهيه شده و در انتظار تأمين منابع آن 
هس��تيم. وی افزود: در اين راستا، وزارت نفت برای 
مجموعه فعاليت های منابع طبيعی در استان خوزستان 
از جمله کمربند سبز، مراتع و غيره، 30 ميليارد تومان 
در نظر گرفته است. وی با بيان اينکه، استان های غربی 
کشور، طرح کمربند سبز را تهيه کرده اند و منتظر تأمين 
اعتبار هستند، افزود : طرح کمربند سبز، ابتدا از استان 
خوزستان آغاز می شود. اين مقام مسئول، در سازمان 
جنگل ها تصريح کرد: ريزگرده��ا در ارتفاعات باال 

هستند و نمی توان گفت که کمربند سبز، روی حرکت 
ريزگردها مؤثر است. 

وی تصري��ح ک��رد: کمربنده��ای س��بز روی کنترل 
فرسايش بادی مؤثر هستند، اما در رابطه با ريزگردها، 
فقط هنگام جذب در زمين و نش��ت آنها می توانند 
مؤثر باشند. مقدسی در پايان تصريح کرد: در صورت 
ايجاد اين کمربند س��بز و به طور کلی: پوشش های 
گياهی و طبيع��ی، می توانند نقش مؤث��ر در جذب 
ريزگرده��ا هن��گام ورود ب��ه اليه ه��ای پايينی جو، 
 هنگام تماس با زمين داش��ته و اث��رات آن را کاهش 

می دهند.

کمربند سبز، فقط روي فرسایش بادي اثر گذار است

و  مش��ارکت  آم��وزش،  ارتباط��ات،   مس��ئول 
آگاهي رساني کنوانس��يون رامسر، گفت: عوامل 
انس��اني در تبديل درياچه ارومي��ه، به وضعيت 
کنون��ي آن دخيل بوده اس��ت. س��اندرا هيلز در 
گفتگ��وي اختصاص��ي ب��ا ايرنا، اظهار داش��ت: 
بر اس��اس بررس��ي هاي انج��ام ش��ده، اگرچه 
خشکس��الي در پس��روي آب اين درياچه مؤثر 
بوده، ولي نمي توان از دخالت هاي انس��اني در 

اين زمينه، چشم پوشي کرد. 
وي گفت: اگر عوامل انس��اني، تحت کنترل قرار 
گيرد، نقش مهمي در احياي اين درياچه خواهد 

داشت. 
هيل��ز، اضافه ک��رد: تالش براي خارج س��اختن 
اين درياچه از وضعيت کنوني آن، نش��ان دهنده 
توجه ايرانيان به مقوله محيط زيس��ت است. وي 
گفت: تدوين و تصوي��ب برنامه مديريت جامع 
 درياچ��ه اروميه )که ب��ا همکاري و مش��ارکت 
ارگان هاي دولتي وغيردولتي درحال اجراست( 
مي تواند ش��روع خوبي براي ترس��يم دورنماي 

آين��ده روش��ني براي اي��ن درياچه باش��د. هيلز 
خاطرنش��ان کرد: دس��ت اندرکاران اجراي اين 
طرح عالوه بر اهميت تنوع زيس��ت محيطي اين 
درياچه، بايد برروي تأثيرهاي آن بر اقليم منطقه 
ني��ز توجه ويژه اي داش��ته باش��ند. وي درزمينه 
 فعالي��ت هاي کنوانس��يون رامس��ر ني��ز، گفت: 
ي��ک ه��زار و 800 ت��االب، در جه��ان در اين 
کنوانس��يون به ثبت رس��يده که تا چند ماه ديگر 
اين تعداد به يکهزار و 900 تاالب خواهد رسيد. 
هيلز، اجراي کارگاه آموزش��ي براي کارشناسان 
محيط زيست کشورهاي عضو را، از برنامه هاي 
مهم کنوانسيون رامسر عنوان کرد و گفت: در اين 
 کارگاه ها سعي مي شود: شرکت کنندگان با آخرين 
فناوري هاي جديد اين کنوانس��يون آشنا شوند. 
مس��ئول برنامه ارتباطات، آموزش، مش��ارکت و 
آگاهي رساني کنوانسيون رامسر، براي برگزاري 
ي��ک کارگاه آموزش��ي با عن��وان: »فناوري هاي 
جديد کنوانس��يون رامسر« که کارشناساني از 15 
کشور غرب، مرکز آس��يا و اروپا، در آن حضور 
دارند، ب��ه آذربايجان غربي س��فر کرده اس��ت. 
کنوانسيون رامسر، يک توافق بين المللي است که 
بر اساس آن کش��ورهاي عضو، روي تاالب هاي 
مهم جهان، به ويژه زيس��تگاه هاي پرندگان آبزي 
و کن��ار آبزي و نحوه حفاظ��ت از آنها، مطالعه، 

تحقيق و حمايت مي  کنند. 
اين کنوانسيون، در 13 بهمن 1349 بنا به دعوت 
ايران به منظور مطالعه تاالب ها در رامسر تشکيل 
شد، به همين دليل نيز نام کنوانسيون رامسر بر آن 
نهاده شده است. اين کنوانسيون نخستين معاهده 
نوين جهاني، بين دول��ت ها پيرامون حفاظت و 
بهره برداري منطقي از منابع طبيعي است و داراي 
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است. 
تاکن��ون 22 ت��االب درخور اهمي��ت بين المللي 
 از ايران نيز، در اين کنوانس��يون به ثبت رس��يده 

است.

نتاي��ج تحقيق های جديد نش��ان داده اس��ت: با 
افزاي��ش جهانی درجه حرارت اقيانوس ها، تعداد 
فيتوپالنکتون هايی که حلقه اصلی زنجيره غذايی 
اقيانوسی به شمار می روند. نسبت به سال 1950، 
در حدود 40 درصد کاهش يافته است. قسمت مهم 
حيات روی زمين، وابسته به پالنکتون های بسيار 
کوچک گياهی اس��ت. به گزارش سايت پزشکان 
بدون مرز: فيتوپالنکتون ها دسته ای از پالنکتون ها 
هستند، که قادر به خودپروردگی می باشند. اغلب 
اين موجودات، بس��يار ريز و با چش��م غير مسلح 
ديده نمی شوند، اما اگر تعداد بسيار زيادی از آنها، 
در آب باش��ند ممکن اس��ت رنگ آب را سبز )به 
خاطر داشتن کلروفيل( يا به رنگ های ديگر تبديل 
کنند و گاهی منجر به بروز پديده شکوفايی جلبکی، 

يا )کشند سرخ( شوند. پالنکتون ها، هر گونه توده 
جانداران س��اکن لجه )اليه ه��ای آب اقيانوس( يا 
آب شيرين می باشند، بنابراين دسته ای از جانداران 
 هس��تند که بر اس��اس ويژگی زيس��ت بومی شان 
 طبق��ه بن��دی ش��ده اند، ن��ه ويژگی ژنتيک��ی و يا 
تاکس��ونومی ش��ان. فيتوپالنکتون ها، ش��اخه ای از 
جلبک ها هستند که در آب شناورند. اين موجودات 
توليدکنن��دگان اولي��ه در پيکره های آبی هس��تند. 
فيتوپالنکتون ها، غذای زئوپالنکتون ها را تش��کيل 
می دهند. مطالعات جديد نش��ان می دهد: جمعيت 
فيتوپالنکتون ها از سال 1950 به طور چشمگيری 
کاهش يافته اس��ت بر اس��اس اين گ��زارش حلقه 
بنيادي��ن زنجي��ره غذايی اقيانوس��ی، رو به کاهش 
گذاش��ته و گرمای جهانی علت اصلی اين رويداد 
اس��ت. به طور کلی: طی سال های 1899 تا 2008، 
 هر س��اله يک درص��د از ميانگين جهانی جمعيت 
فيتوپالنکت��ون ه��ا، ارگانيزم ه��ای گي��اه مانن��د 
ميکروس��کوپی س��طح آب اقيانوس ه��ا کاهش 
يافته اس��ت. اين نش��ان می دهد: ميزان کاهش اين 
جانداران، بين س��ال های 1950 ت��ا 2008 حدود 
40 درصد بوده اس��ت. به گفته دانشمندان، کاهش 
فيتوپالنکتون ها ع��الوه بر تخريب زنجيره غذايی 
دريايی، توانايی اقيانوس ها در جذب دی اکس��يد 
کربنی )که از طريق سوخت های زغال سنگ، نفت 
و گاز وارد اتمسفر می ش��ود( را کاهش می دهد. 
فيتوپالنکتون، از نور خورش��يد ب��رای تبديل دی 
اکس��يد کربن به اکسيژن و س��پس به قند، استفاده 
 می کند اين قند عامل مؤثری در ادامه يافتن حيات 

فيتوپالنکتون هايی اس��ت که خ��ود، منبع غذايی 
موجودات ديگر به شمار می روند. بر اساس برخی 
از محاسبات: نيمی از فعاليت های فتوسنتزی سياره 
زمين، ب��ر عهده فيتوپالنکتون ها اس��ت.  به گفته 
دانشمندان دانشگاه »دالهوسی«: از ميان عوامل مؤثر 
در کاهش فيتوپالنکتون ها، افزايش درجه حرارت 
سطح آب دريا اصلی ترين عامل به شمار می رود. 
دانش��مندان به مدت سه س��ال اطالعات تاريخی 
اقيانوس شناسی )که با استفاده از ابزار ابتدايی به نام 
Secchi جمع آوری شده بود( را با يکديگر ترکيب 
کردند. اين ابزار يک صفحه سياه و سفيد بود و در 
عمقی از آب قرار می گرفت تا از س��طح آب قابل 
مشاهده نباشد. اين شيوه 150 ساله در اقيانوس باز، 
در تخمين تراکم فيتوپالنکتون های سطح يا نزديک 
به سطح آب عملکرد موفقيت آميزی از خود نشان 
داده بود به گفته محققان، نتايج اين شيوه با تصاوير 
ماهواره ای )که به روش های مدرن تر به ثبت رسيده 
اند( مطابقت دارد. در نهايت: تالش دانشمندان، 445 
هزار عدد و رقم را، از دوره ای 100 ساله از جمعيت 
فيتوپالنکتون ها به دنبال داشت. دانشمندان پس از 
تقس��يم بندی نقش��ه دريايی به 10 ناحيه مختلف 
عالوه بر تغييرات منطقه ای متوجه تغييرات ساالنه 
جمعيت فيتوپالنکتون ها شدند. در واقع: گرم شدن 
س��طح آب ها، مانن��د اليه ای محاف��ظ، از ترکيب 
آب های غنی از مواد غذايی اعماق دريا با آب های 
سطح دريا، يعنی زيستگاه اين موجودات کوچک، 
ممانعت ک��رده و در نهايت فيتوپالنکتون ها را در 
دريافت مواد غذايی با مشکل مواجه می کند، که اين 

رويداد منجر به کاهش تعداد آنها خواهد شد.

عوامل انساني، در وضعيت كنوني درياچه اروميه 
دخيل بوده است

افزايش جهانی درجه حرارت اقيانوس ها  
قسمت بيشتر حيات روی زمين را تهديد می كند

مشاهده يك گونه جديد 
پرنده در پايتخت
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 پژمان سلطانی 
باألخره امير قلعه نوعی، 
در لي��گ برت��ر فوتب��ال 
پي��روزی  ب��ه  کش��ور، 
دس��ت يافت و توانست 
چه��ارم  ايس��تگاه  در 
لي��گ دهم، ب��ا تک گل 
ميلوراديانوش سپاهان را 
مقابل ش��اهين بوشهر به 
برتری برساند و 3 هزار 
نفر تماشاگری که مسير 
فوالدش��هر  تا  اصفه��ان 
را ط��ی ک��رده و منتظر 
پوش��ان  پيروزی طالئی 
ب��ا  بودن��د  شهرس��تان 
را  ورزشگاه  خوشحالی 
ترك کنند و چش��م اميد 
به آينده داش��ته باش��ند. 
سپاهان در يک ديدار نه 
ديدنی  و  جذاب  چندان 
که کمتر از انگشتان يک 

دست موقعيت خطرناك داشت به حداکثر امتياز 
رسيد تا خود را برای »داربی« شهر اصفهان مقابل 
ذوب آهنی آماده کند که در هفته چهارم، س��ايپا 
را در کرج با 2 گل مغلوب کرد. با ش��روع نيمه 
نخست قلعه نوعی، محسن بنگر را روی نيمکت 
ذخيره ها گذاشته بود و همچنين محرم نويدکيا، 

ب��رای اولين بار در ليگ دهم ب��ه آن بازی داد و 
از ديگر تغييرات ثابت، بازی جواد کاظميان بود 
که نتوانس��ته انتظارات کادر فنی را برآورده کند 
و در نيم��ه دوم، جای خود را به محمد حس��ن 
رج��ب زاده داد. در 45 دقيقه اول بازی، بايد به 
ضربه خطرناك س��تار زارع، هافبک شيرازی تيم 
ش��اهين اش��اره کرد که به تيرك عمودی دروازه 

سپاهان برخورد و به گل 
تبديل نش��د و نيز رضا 
عنايت��ی مهاجم س��رزن 
س��پاهان در مصافی تک 
به ت��ک، توپ را به پای 
مدافع شاهينی ها کوبيد. 
در نيم��ه دوم: امير قلعه 
نوعی دست به تغييرات 
اساس��ی در تيم خود زد 
و ب��ا آوردن رجب زاده، 
و  جمش��يديان  احم��د 
ترتيب  به  ميلوراديانوش 
کاظميان،  به جای جواد 
امي��د ابراهيمی و مهدی 
کريميان ب��ه گل برتری 
در دقيقه 79 رسيد و در 
هفته  مسابقه های  ديگر 
تي��م تهرانی  چهارم: دو 
استقالل و استيل آذين به 
تس��اوی 2 بر 2 رضايت 
دادن��د. پاس هم��دان با 
يک گل بر ميزبانش غلبه کرد، صبای قم 5 بر 2، 
از سد راه آهن شهر ری گذشت، مس کرمان نيز 
با همين نتيجه ش��هرداری تبريز را شکست داد. 
فوالد خوزس��تان، 3 بر صفر نفت تهران را درهم 
کوبيد و پيکان قزوين، مقابل ميهمان خود، ملوان 

بندرانزلی، با تساوی يک بر يک متوقف شد.

 حضور مسعود عنايت در فوالدشهر
مس��عود عنايت، رئيس کميت��ه داوران با يک ناظر 
 کويت��ی برای ديدن قضاوت س��عيد بخش��ی زاده 
)داور بازی س��پاهان و شاهين( به فوالدشهر آمدند. 
ناظ��ر کويتی دومين ناظر داوری AFC اس��ت که 
برای تأييد س��عيد بخشی زاده به ايران آمده، قبل از 
آن، س��الم اماراتی به اصفهان س��فر کرد و قضاوت 
سعيد بخشی زاده که داور بازی ذوب آهن و پيکان 

بود را از نزديک ديد.
آل نعمه رخصت گرفت

احمد آل نعمه بازيکن خوزستانی تيم فوتبال شاهين 
بوشهر که فصل پيش در سپاهان توپ می زد؛ قبل از 
مسابقه به سمت نيمکت زرد پوشان اصفهانی رفت 
و از امير قلعه نوعی برای حضور در ميدان رخصت 

گرفت.
صحبت های مربیان

قلعه نوعی: ما به اين سه امتیاز احتیاج داشتیم

امير قلعه نوعی سرمربی تيم فوتبال سپاهان پس از 
برد يک بر صفر مقابل شاهين در جمع خبرنگاران 
گفت: در مجموع، بازی از کيفيت خوبی برخودار 
بود ما به امتيازات کامل اين ديدار نياز مبرمی داشتيم 
و ش��اهين در س��ه اليه دفاع می کرد. وی ادامه داد: 
سال گذش��ته جناح چپ س��پاهان قوی بود که با 

جذب خسرو حيدری قصد داريم سمت راست را 
نيز قدرتمند کنيم. قلعه نوعی پيرامون فوتبال سنتی 
اظهار داشت: من همه مراحل مربيگری را طی کردم 
و گروههايی که عنوان می کنند من مربی س��نتی ام، 
به دليل اين است که نمی خواهند پيشرفت امثال مرا 
ببينند. وی به داربی اصفهان اش��اره و توضيح داد: 
ذوب آهن تيم بس��يار خوبی اس��ت و از کادر فنی 
با دانش��ی سود می برد و اميدوارم که هر 3 امتياز در 
اصفهان بماند. سرمربی سپاهان در پايان اضافه کرد: 
محسن بنگر به تمرينات بازگشته او بازيکن خوبی 
است اما بازيکنی که حرفه ای پول می گيرد؛ نبايد 

به تعويض خود اعتراض کند.
حمید استیلی: ثبات در مديريت، باعث موفقیت 

سپاهان است

س��رمربی ش��اهين، پيرامون بازی با سپاهان اظهار 
داشت: ما راههای نفوذی س��پاهان را بسته بوديم. 
آنها روی ضربات ايس��تگاهی و پاس های مستقيم 
مهارت خاص خود را نشان دادند. اما در زمانی که 
گل دريافت کرديم؛ مدافع م��ا يار خود را گم کرد 
و نتوانس��ت مانع از گلزنی او شود. وی به شرايط 
جوی اصفهان و بوشهر اش��اره کرد و توضيح داد: 
آب و هوای بوشهر با اصفهان، زمين تا آسمان فرق 
دارد. دمای هوا در بوش��هر 45 درجه و در اصفهان 

25 درجه است، ارتفاع از سطح دريا در بوشهر صفر 
و در شهر گنبدهای فيروزی 1900 متر است و اين 
دما کارمان را مش��کل کرده بود. وی ادامه داد: ثبات 
در مديريت باشگاه سپاهان، باعث شده است که اين 
تيم در نق��ل و انتقاالت موفق عمل کرده، بازيکنان 
خود را نگه داشته و در ضمن بازيکنان برتر تيم های 
ديگر را نيز به ترکيب خود اضافه کند. وی در پايان 
اف��زود: از بازی بچه های تيم راضی، اما از نتيجه به 

دست آمده کمال رضايت را ندارم.

 اصغر قلندري
زماني که صحبت از فوتبال ناپاك و غيراخالقي 
به ميان م��ي آيد، عده اي با خرده گيري، فوتبال 
ما را با فوتبال انگلس��تان و ... مقايس��ه مي کنند 
و معتقدند: هرگونه برخوردي در فوتبال طبيعي 
اس��ت. غافل از اينکه ما در يک کشور اسالمي و 
با افکار و اخالق اسالمي و منش هاي پهلواني به 
سرمي بريم نه در يک کشور غربي. ورزشکاران 
م��ا که به علي )ع( اقتدا م��ي کنند؛ بايد خصايل 
و منش هاي نيک و پس��نديده مواليش��ان را هم 
در نظر داش��ته و پيرو مکتب علي باش��ند. وقتي 
که مديران و مس��ئوالن ورزشي ما دم از فرهنگ 
در ورزش م��ي زنند و اعتق��اد دارند که ورزش 
بدون ارزش سودي ندارد و بايد جوانان ما پايبند 
اصول اخالقي باش��ند، پس چگونه است که هر 
روز بي��ش از روز پي��ش، در ورزش از مس��ائل 
 اخالقي فاصله مي گيريم؟ چرا بايد به جاي ديدن 

صحن��ه ه��اي پس��نديده، ش��اهد برخوردهاي 
غيراخالقي و دور از ش��ئونات ورزشي باشيم؟! 
ک��ه ن��ه تنها ب��راي ميلي��ون ه��ا بينن��ده ايراني 
داخل کش��ور؛ براي س��اکنان خارج از کش��ور 
 ني��ز از طري��ق فرس��تنده ه��اي ماه��واره اي و 
ش��بکه ه��اي تلويزيون��ي از جمله »ج��ام جم« 
مستقيمًا و به صورت زنده منعکس مي شود. اين 

 

جرو بحث هاي خصمانه و درگيري هاي فيزيکي 
آن هم در برابر چش��م ميليون ها بيننده، تأثيرات 
ش��وم و جب��ران ناپذي��ري بر جاي م��ي گذارد. 
 زماني که مس��ئوالن برخي از باشگاه ها و مربيان 
تي��م هاي ب��زرگ لي��گ برتر درص��دد تخريب 
يکديگر برمي آيند و با اتهام هاي ناروا شخصيت 
هم را خدش��ه دار کرده و زير سئوال مي برند و 
اي��ن مجادله هاي لفظي از طريق فرس��تنده هاي 
راديو تلويزيوني به سمع و نظر جوانان معصوم و 
پاك ما مي رس��د؛ از بازيکناني که مربيان را الگو 
و سرمشق اخالق خود برگزيده اند چه انتظاري 
اس��ت؟  چگونه بايد انتظار داشته باشيم با وجود 
چنين جو ناس��الم و مسموم، خانواده ها اطمينان 
کنند و فرزندانش��ان را به سمت و سوي ورزش 
به ويژه فوتبال سوق بدهند؟ چرا نبايد در فوتبال 
کش��ور ما مس��ائل اخالقي تمام و کمال رعايت 
شود تا جامعه احساس امنيت و آرامش کند؟! در 
ديدار دو تيم مطرح و پرستاره پايتخت ديديم که 
بازيکن��ان دو تيم به دور از بغض و کينه، قبل از 
ش��روع بازي همديگر را در آغوش کشيدند، بر 
گونه هاي يکديگر بوس��ه زدند و عکس جمعي 
گرفتند که بس��يار زيبا و خاط��ره انگيز بود. چه 
شد که در پايان و در دقايق پاياني بازي، به جان 

ه��م افتادند و به خاطر ي��ک برخورد کوچک و 
احيانًا غيرعمد، الفاظ رکيک و به دور از دوستي 
و رفاق��ت بر زبان جاري س��اخته و صحنه هاي 

ناپسندي را به نمايش درآوردند؟! 
واقعاً  جاي تأس��ف دارد و به ح��ال اين فوتبال 
ناپاك بايد گريست. مردم خوب کشورمان هرگز 
چنين فرهنگي را نمي پس��ندد و براي هواداران 
هم قابل قبول نيس��ت و مس��ئوالن فوتبال ليگ 
برتر بايد ب��ا تصميم گيري ه��اي قاطعانه، مانع 
ب��روز چنين حوادثي باش��ند و يقي��ن بدانند که 
اگر اغماض کنند در آينده بيش��تر ش��اهد چنين 
اعمال ش��رم آوري خواهيم بود که به مصلحت 
ورزش ب��ه خص��وص فوتبال در حال س��قوط 
 کشورمان، نيست. پس سعي نمايند انضباط را در
 مس��ابقه ها حاکم کنند تا فوتبال ما سروس��امان 
بگيرد و مسائل اخالقي آنگونه که موردنظر است 

رعايت شود.

علی كريمی از استيل آذين اخراج شد
عل��ی کريم��ی بازيک��ن 
باشگاه استيل آذين تهران 
به دليل برخی تخلفات و 
اجرای  در  نکردن  تمکين 
باش��گاه  اين  از  مقررات، 
اخراج ش��د. ب��ه گزارش 
مهر، متن بيانيه صادر شده 
از س��وی روابط عمومی 
باش��گاه اس��تيل آذين در 
رابطه ب��ا تخلفات کريمی 
و اخراج اي��ن بازيکن از 
اس��تيل آذين به اين شرح 

است:
باشگاه فرهنگی- ورزشی 

اس��تيل آذين وظيفه خود می داند در مقابل تمکين نک��ردن در اجرای مقررات و 
حرمت شکنی و تظاهر به روزه خواری علی کريمی، يکی از بازيکنان تيم فوتبال 
اين باش��گاه و رعايت نکردن ش��ئونات ماه مبارك رمضان در جريان تمرين، به 
وظيف��ه دينی و قانونی خود عمل کرده و اخراج اين بازيکن را اعالم مي کند. از 
آنجايی که تعظيم ش��عائر الهی و حرمت نهادن به مقدس��ات دين مبين اسالم در 
اولويت باشگاه فرهنگی- ورزشی استيل آذين قرار دارد و متأسفانه اين موضوع 
از جانب بازيکن مذکور رعايت نشده و حتی با توهين وی به مسئوالن فدراسيون 
فوتبال و مقررات همراه بوده و عليرغم تذکرات سرپرست تيم، وی به اقدام خود 
ادامه داده و اصرار بر انجام اين تخلف داشته، اين بازيکن از همراهی تيم فوتبال 
استيل آذين محروم است. بی ترديد آنچه در درجه باالتری از عناوين و افتخارات 
ورزشی قرار دارد، ايستادگی و پافشاری بر مبانی دين مبين اسالم و اصول اخالقی 
است که موجبات تعالی و قدسيت انسان را فراهم می آورد. بی گمان نگاه ابزاری 
و هدف محور به ورزش بدون لحاظ داشتن جنبه های معرفتی، معنوی و انسانی 
منجر به حاکميت اخالق و معنويت در ورزش نمی شود. از همين رو اميدواريم 
اقدام باشگاه استيل آذين در اولويت دادن به اصول اخالقی تبديل به يک رويه در 
ورزش کشور شده و ورزش به فرموده امام خمينی)ره( نه به عنوان هدف که به 

عنوان وسيله ای در جهت نيل به تعالی تلقی شود.

آيلين ملکيان در سپاهان 
و در قامت مدير فني  

 زهره کرمي 
»آيلين ملکيان« که پيش از اين به عنوان نايب رئيس هيأت بسکتبال استان مشغول 
به کار بود براي فصل جديد مسابقات سوپر ليگ بسکتبال بانوان کشور با قراردادي 
يکس��اله در سپاهان مشغول به کار شد. آيلين که مدرك مربيگري بين المللي در 
اين رش��ته را دارد مي کوشد با حفظ عناوين قبلي اين تيم، جام قهرماني را براي 
آن به ارمغان آورد. مسابقه هاي سوپر ليگ بسکتبال با حضور 16 تيم برگزار مي 
شود که تيم هايي از: فوالد مبارکه سپاهان و آرارات از مدعيان اصلي کسب عنوان 
قهرماني به حس��اب مي آيند. پيش از اين »ناهيد اديب پور« از تهران هدايت اين 
تيم صاحب نام را برعهده داشت که با وجود شايستگي هاي زياد قهرماني را از 
دس��ت داد و به عنوان نايب قهرماني بس��نده کرد. به گفته کرم زاده، نايب رئيس 
فدراس��يون بسکتبال، قرار بود مسابقه هاي سوپر ليگ امسال، با حضور تيم هاي 
کمتري برگزار شود که اين امر به باال رفتن سطح کيفي مسابقه ها کمک کرد که به 
دليل عدم استقبال اسپانسرها از تيم هاي دسته هاي پايين، فدراسيون را مجبور به 
ادغام تيم هاي دسته يکي با سوپر ليگ کرده است تا جداي از افت کيفيت بعضي 

از رقابت ها »از لحاظ مالي« به تيم هاي با بنيه مالي ضعيف کمک کند.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از اتفاقات فصل گذشته نيز درس گرفته و از همين 
ح��اال به فکر رايزني با بازيکنان مورد نظر »ملکيان« اس��ت که اکثر اين بازيکنان 
خارجي خواهند بود. اين تيم در فصل گذش��ته در پست هاي چهار و پنج دچار 
ضع��ف هايي بود که عليرغم پافش��اري اديب پور براي ج��ذب بازيکن در اين 
دو پس��ت، باش��گاه تالش چنداني را از خود نش��ان نداد و نتيجه آن چيزي شد 
 که س��پاهان را بر خ��الف توانايي ها و انتظاراتي که از آن مي رفت بر س��کوي 

نايب قهرماني سوق داد.
اما با پيگيري هاي ليال نيکخواه، مس��ئول ورزش بانوان باش��گاه و آيلين ملکيان 
قرار اس��ت: اين باش��گاه طي روزه��اي آينده با چند بازيکن اع��م از :»داخلي و 
خارجي« وارد مذاکره شود. ملکيان در خصوص حضورش در تيم سپاهان گفت: 
خيلي خوشحالم که در سپاهان فعاليت دارم اميد دارم با اين تيم در فصل جديد 
قهرمان شويم. قهرماني در اين دوره کار بسيار سختي است چرا که ساير تيم هاي 
اضافه ش��ده به سوپر ليگ، براي کس��ب اين عنوان تالش مي کنند و از بازيکنان 
 خارجي بهره مي برند. وي اضافه کرد: حدود يک ماه و نيم است که با اين تيم، 
تمرين هاي جديد را از س��ر گرفته ايم. روزهاي زوج به تمرين هاي بدنس��ازي 
مشغول هستيم و روزهاي فرد را به تمرين هاي معمولي مي پردازيم. ضمن آنکه 
بعد از ظهر روزهاي ش��نبه و چهارش��نبه، بازيکنان تمرين شوت و تفکيک را در 
دس��تور کار دارند. وي افزود: شاکله اصلي تيم پارسال حفظ شده است و غير از 
يک بازيکن، س��اير بازيکنان قرارداد خود را با اين تيم تمديد کردند. ملکيان در 
خصوص ضعف سپاهان در پست هاي چهار و پنج گفت: چندين بازيکن را براي 
اين پست ها در نظر گرفته ايم که عموماً خارجي هستند و باشگاه در حال رايزني 
با آنان اس��ت که در صورت جذب آنها اين ضعف نيز مرتفع خواهد شد. وي از 
سعيده نجاتي به عنوان دستيار خود در اين تيم ياد کرد و افزود: ساير دستياران را 

هم خودم به باشگاه معرفي کردم که آنها نيز با اسامي ارائه شده موافقت کردند.
ملکي��ان درخصوص برنامه ها و اهداف خود در اين تيم نيز اظهار داش��ت: همه 
تيم ها براي قهرماني تالش مي کنند اما تيم سپاهان همه فاکتورها را براي قهرمان 

شدن در اختيار دارد و براي قهرماني خواهد جنگيد.
 طبق تقويم فدراس��يون بس��کتبال، مسابقه هاي س��وپر ليگ بانوان کشور بعد از 

ماه مبارك رمضان با حضور 16 تيم برگزار خواهد شد.

هر روز در روزنامه زاينده رود
نتايج مسابقه های فوتسال 

جام موالی عرشيان

 مجموعه ورزشی زيتون، شنبه 1389/05/23
پوشاك جزيره: صفر شهدای جاويدان: 5 

الله: يک زنده ياد مسلم خانی: 3  
وحدت: 3 محله جاودان: 3  

محفل: 2                  کانون ام ابيها: يک
بهشاد: 4                  پوشاك آليس: 3

قائميه: صفر دانش پژوهان: 2  
نتايج مسابقه جام موالی عرشیان- مجموعه ورزشی نصرآباد

رده سنی جوانان
ابوذر: يک پرشين گلف: 6  

شهيد هاشمی: يک زنده ياد امينی: 8  
رده سنی بزرگساالن

ياران نصرآباد: يک شهيد کاظمی: 2  
گلشن: 7                  رويان: 2

سپاهان: 6                  رايان موبايل: يک
نتايج شب اول مسابقه جام موالی عرشیان – مجموعه ورزشی میثاق

آلفا: 7                  شهيدان پنيری: صفر
نوين: يک کوثر ولدان: 3  

ذوالفقار سودان: يک فجر الدان: يک  
اسپاهان: يک اصفهان چم: يک  

نتايج شب دوم مسابقه جام موالی عرشیان – مجموعه ورزشی نیكان
زنده ياد عبدالهی: يک زنده ياد مکبر: 5  

کوثر: يک منتخب جرقويه: 5  
پويان: 3                  کانون پيروان: يک
جوانان پروين: 2 جوانان فدك: 3  

ايثار: صفر نادر دارايی: 4  
نتايج مسابقه شب اول جام موالی عرشیان – مجموعه ورزشی شهید غازی

شهدای گمنام: 2 اتحاد خورزوق: 3  
عرشيان: يک آذين چوب: يک  

الوند همدان: صفر گل محمدی: 3 
طوفان: صفر شهيد حکيم الهی: 5 

بازی های شب های دوم يکشنبه 89/5/24 به شرح زير می باشد:
تيام- بسيج کوثر

نويد شهر ری- اميد
امامزاده دو طفالن- شهيد ردانی پور

شهيد نرمی- بيمه پاسارگاد نمايندگی مقيمی

جشنواره استعدادهای درخشان 
كالس های اوقات فراغت تابستانه بانوان

 به همت معاونت ورزش بانوان اداره تربيت بدنی اين شهرستان؛ جشنواره 
 استعدادهای درخشان کالس های اوقات فراغت تابستانه بانوان، با حضور سرکار خانم 
کعبی زاده معاونت ورزش بانوان اداره کل تربيت بدنی استان اصفهان، سرپرست 
اداره تربيت بدنی، اعضاء مجمع خيرين ورزشيار، مسئولين هيأت های ورزشی، 
جامعه رس��انه شهرس��تان، ورزشکاران و خانواده های ايش��ان در سالن انقالب 
ب��ا تالوت آياتی چند از کالم اله مجيد، توس��ط قاری ممتاز شهرس��تان جناب 
آقای اديمی آغ��از گرديد. معاونت ورزش بانوان نجف آباد ضمن خير مقدم به 
مسئوالن و شرکت کنندگان در خصوص ورزش بانوان و پيشرفت چشمگير در 

رشته های مختلف سخنانی را ايراد نمودند.
سرپرست اداره نيز در مورد عملکرد ورزش بانوان و برنامه های آينده اين بخش 
و همچنين حمايت های مسئوالن صحبت کردند. بعد گروهی از نونهاالن کاراته 
بانوان، کاتای زيبايی را اجرا کردند و در ادامه، گروه موس��يقی س��نتی »عرفان« 
قطعه ه��ای جذاب��ی در مدح حضرت وليعصر )عج( و حض��رت امام علی )ع( 
س��رودند و همچنين يک گروه از نونهاالن کالس آمادگی جسمانی و ايروبيک، 
برنام��ه زيبايی را نمايش دادند. در ادامه جش��نواره از هفت م��دال آور قهرمان 
مس��ابقه های آسيايی جوجيتسو بانوان که تيرماه سال جاری در کيش حائز مقام 
قهرمانی ش��دند به هم��راه مربی مربوطه، تجليل به عمل آمد. س��پس از جامعه 
مطبوعات شهرس��تان به مناسبت روز خبرنگار تقدير شد و در ادامه از مربيان و 
تعدادی از ورزشکاران که بعنوان استعداد برتر کالس های اوقات فراغت سالن 
انقالب معرفی ش��ده بودند تجليل به عمل آمد و جش��نواره با ذکر صلوات بر 

محمد و آل محمد به پايان رسيد.

نجف آباد، قهرمان مسابقه هاي
 ورزنه برداری نوجوانان 15-14 سال 

استان اصفهان
 تيم صنايع سنگ معدن 
الرضا نج��ف آباد، اعزامی به 
مس��ابقه هاي وزن��ه برداری 
نوجوانان 15-14 سال استان 
 که ب��ا حض��ور 32 نف��ر از 
ه��ای: خمين��ی  شهرس��تان 
ش��هر، اصفهان، زرين شهر، 
فالورج��ان و نج��ف آب��اد 
در اصفه��ان برگزارگردي��د. 
کس��ب  ب��ا  توانس��ت 
و  اول  مق��ام  امتي��از   306
نمايد.  کس��ب  را   قهرمان��ی 
تيم ه��ای: اصفه��ان با 205 

امتياز و فالورجان با 66 امتياز مقام دوم و سوم را به دست آوردند.
اعضاي تيم س��نگ معدن الرضا نجف آباد: )ش��اهرخ عقيل��ی زاده، محمد رضا 
قورئي��ان، امير عابدينی، محمد محمدی، حس��ين براتی، محمد رس��ول خاکی، 

محمد رضا دهباشی، سينا ايرانژاد، عباس مختاری، محسن نوری(
مربی: آقای عباس حاجی صادقيان، سرپرست: آقای سيد محمد حسنی

سپاهان، بال هاي شاهین را در نصف جهان چید  فوتبال ايرانيباشگاه شهر

ورزش بانوان

امتیازبازيهاتیمرديف

410ذوب آهن1

39نفت آبادان2

49پاس3

48استیل آذين4

47صباي قم5

47فوالد6

36پرسپولیس7

46ملوان8

46سپاهان9

45استقالل10

45نفت تهران11

44تراکتور سازي12

44شاهین13

43مس14

43سايپا15

41پیكان16

41شهرداري تبريز17

41راه آهن18

حواشي دیدار سپاهان و شاهین بوشهر

به کدام روسپیدي، طمع بهشت داریم؟!

آنجلوتی پس از برد 6 بر صفر:
كار چلسی بردن تيم ها 
با تعداد گل های باالست

»کارل��و آنجلوت��ی« پس از پيروزی 6 بر صفر تيم چلس��ی مقابل وس��ت 
برومويچ در هفته نخس��ت رقابت های فوتبال ليگ برتر انگلستان گفت: 
چلس��ی توان شکس��ت تيم ها با تعداد گل ب��اال را دارد. به گزارش مهر، 
تيم فوتبال چلس��ی در هفته نخس��ت رقابت های ليگ برتر موفق شد در 
اس��تمفوردبريج با نتيجه 6 بر صفر مقابل وست برومويچ آلبيون به برتری 
برسد. آنجلوتی در نشست خبری پس از پايان بازی اظهار داشت: ما کار 

خاصی نکرديم و تنها بازي مان را انجام داديم.
اين تيم می تواند گل های بسياری را وارد دروازه حريفان کند. وی افزود: 
ما دوران پيش فصل دش��واری را پش��ت سر گذاشتيم اما اکنون همه چيز 
در ش��رايط خوبی اس��ت. تيم ما مقابل وست برومويچ بازی خوبی انجام 
داد و من از اين بابت خوش��حالم. برپايه گزارش بی بی سی، آنجلوتی در 
خصوص ديديه دروگبا، زننده سه گل چلسی در اين ديدار اظهار داشت: 
او فوق العاده ظاهر ش��د نه فقط برای اينکه گل زد بلکه از اين جهت که 

زحمت فراوانی برای تيم کشيد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فكس : 0311-6284166

نشانی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل 
حسين آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فكس : 0381-2225599
نشانی : شهركرد، خيابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مركزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الكترونیك:

zayanderood.newspaper@yahoo.com

قیمت طال )تومان(
30660 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه در بازار تهران )تومان(
316000         یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

303000        یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1067     1064  دالر امریکا

1370     1365        یورو

279 274     ریال عربستان

291 288   درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

34 °

30 °

16 °

10 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مسئول انجمن سينماي جوان استان اصفهان از 
راه اندازي دومين س��ينماي تخصصي کشور، 
در شهرستان آران و بيدگل خبر داد. هوشنگ 
جمش��يديان، در گفتگو با خبرگزاري ايسنا در 
کاش��ان، با اعالم خبر ياد ش��ده، اظهار داشت: 
تأمين فيلم هاي تخصصي اين »سينماتک« بر 
عهده انجمن سينماي جوان است و نخستين 
س��اخته هاي فيلم س��ازان آران و بيدگل نيز به 
نمايش درمي آيد. وي افزود: نخستين سينماتک 
کش��ور در اصفهان ايجاد ش��ده  است و از اين 
س��ينما که به نقد فيلم ها مي پ��ردازد مردم نيز 
مي توانند استفاده کنند. به گفته وي: با توجه به 
پيشينه قوي و مناسب آران و بيدگل، همجواري 

با انجمن س��ينماي جوان کاشان )که يکي از بهترين 
انجمن هاي کش��ور اس��ت( و عنايات ويژه مسئوالن 
اس��تاني و شهرستاني؛ آينده روشني را براي دفتر آران 

و بيدگل متصور هس��تيم و اعتقاد داريم به زودي به 
يکي از دفاتر رس��مي و مس��تقل؛ تبديل خواهد شد. 
جمشيديان با اش��اره به برگزاري نخستين جشنواره 

قرآني در اصفهان، بيان داش��ت: در سال جاري 
جشنواره به صورت منطقه اي و ملي و در سال 
آينده بين  المللي اجرا مي شود. وي تصريح کرد: 
هنرمندان تا پايان شهريورماه فرصت دارند، تا 
آثار خود شامل: فيلم کوتاه با موضوعات قرآني 
را به دبيرخانه »جشنواره تسنيم« ارسال کنند. وي 
گفت: در اين جشنواره، فيلم سازان و هنرمندان 
مطرح کش��ور نيز دعوت به همکاري شده اند 
و ب��ه ص��ورت افتخاري و خارج از مس��ابقه، 
حضور مي يابند. وي خاطرنشان کرد: برخي از 
فيلم سازان بين المللي نيز، در جشنواره حضور 
دارند تا طرفين با توليدهاي يکديگر آش��نايي 
پيدا کنند. وي جايزه هر بخش را 30 سکه طال 
عنوان کرد و افزود: هدف از برگزاري جشنواره، معرفي 
بيشتر قرآن و تمام ظرفيت هاي آن به دنيا به عنوان »تنها 

آيين  نامه در دست و به زبان روز« مي باشد.

فيلم سينمايی »چهل سالگی« ساخته »عليرضا رئيسيان« 
درامی خوش ساخت و قابل  تأمل است که در صورت 
حذف برخی صحنه ها و همچنين، پررنگ شدن خطوط 
داس��تانی، می توانست به اثری ماندگار تبديل شود. به 
گزارش مهر، اين فيلم پنجمين ساخته عليرضا رئيسيان، 
پس از »پرونده هاوانا«، »ايس��تگاه متروك«، »س��فر« و 
»ريحانه« و تا اينجا، بهترين اثر اوست. هرچند ماجرای 
اقتباس ادبی، در تاريخ سينمای ايران حکايت شيرينی 
نيست، )در حالی که اکثر فيلم ها، بی توجه به جريان 
ادبيات داستانی، پيش می روند، همان ميزان اندکی که بر 
اقتباس ادبی تکيه دارند نيز، جز مواردی انگشت شمار، 
چندان تأمل برانگيز نبوده و بيش��تر به تخريب داستان 
مورد اقتباس ش��ان پرداخته اند( اما جای خوشحالی 
است که »چهل س��الگی« از معدود اقتباس های ادبی 
سال های اخير سينمای ماست. منبع اين اقتباس از يک 
سو يکی از داستان های معاصر است و از سوی ديگر: 
همين اقتباس با برداشت از حکايت »کنيزك و پادشاه« 
در مثنوی مولوی ترکيب ش��ده است. اما بدنه اصلی 
فيلم، متعلق به داستانی با همين نام از ناهيد طباطبايی 
است که با برخی تغييرات به تصوير کشيده شده است. 
»چهل سالگی« درامی همراه کننده و جذاب است که 
اي��ن: جدا از برخی امتيازهای فيل��م مانند: بازی قابل 
قبول ليال حاتمی، موسيقی دلنشين کريستف رضاعی 
و تصويرهای چشمگير محمود کالری تا حد زيادی 
مديون ايده مرکزی داس��تان است. هرچند فيلم روان، 
زاويه ها و ميزانسن ها دقيق و در سطح خوبی قرار دارد 
اما در اصل چيزی که به فيلم ضربه زده تغييراتی است 
که در داس��تان اصلی روی داده است.کتاب طباطبايی، 
داستان زنی است به نام »آالله« که کارمند اداره موسيقی 
اس��ت. او که زمانی دانشجوی رشته موسيقی بوده و 

ويولن س��ل م��ی نواخت��ه دو ماه 
مانده به چهلمين سالگرد تولدش 
 دچار تش��ويش و بحران روحی 
می ش��ود. آالله تصور می کند که 
قدم به وادی پيری گذاشته و ديگر 
جذابيت پيش��ين خود را ندارد. او 
همچنين افسوس اين را می خورد 
که چرا نوازندگی را به خاطر قطع 
رابطه ای در گذش��ته و شکس��تی 
عش��قی و البته خان��واده اش کنار 
گذاشته است. او همچنين به دليل 
رابطه صميمانه همسرش »فرهاد« 
و دختر دانشجويش��ان »شقايق«، 
در خانواده خود احس��اس غريبی 
می کند. اما آنچه بحران او را تشديد 

می کند بازگشت »هرمز شادان« عشق قديمی اوست 
که پس از بيس��ت س��ال برای رهبری ارکستر در يک 
کنس��رت به ايران می آيد. روبرو شدن با عشق قديمی 
بيش از هر چيز ذهن آالله را به خود مشغول می کند. 
فرهاد 45 ساله نيز با آنکه نگران آن است که نکند عشق 
قديمی همسرش بار ديگر دوباره زنده شود. اما آالله را 
کامالً درك می کند و او را آزاد می گذارد تا اين بحران 
را پشت سربگذارد. هرمز از آالله می خواهد تا پس از 
بيس��ت سال دوباره ساز بزند تا وقتی شش ماه بعد به 
اي��ران باز می گردد در ارکس��تر او بنوازد. در واقع اين 
عشق موسيقی است که در آالله زنده می شود و او را به 

زندگی باز می گرداند. کتاب به نوعی با خواب 19 ساله  
آالله آغاز و با تولد  چهل سالگی اش به پايان می رسد. 
در داستان طباطبايی تمرکز اصلی روی شخصيت زن 
)آالله( است؛ داستان با او شروع می شود، ادامه می يابد 
و به پايان می رسد. به اين ترتيب مخاطب با شخصيت 
آالله همراه و در رؤياها، خيال ها، صحبت ها و خلوت 
او حضور دارد. در فيلم آالله تبديل شده به »نگار تمدن« 
)ليال حاتمی( 35 ساله، که دچار بحران چهل سالگی 
نشده، چيزی که شخصيت او را در فيلم به هم می زند 
ورود همان عشق قديمی است که به »کوروش کيان« 
)فرزان اطهری( تغيير نام داده است. همچنين در فيلم 
تمرکز اصلی روی شخصيت مرد يعنی »فرهاد« است 

و اوس��ت که چهل ساله است و 
 در آس��تانه بحران ميانس��الی. اين 
درگيری های حسی و عاطفی فرهاد 
است که قصه را پيش می برد. اين 
در حالی است که زمينه های الزم 
برای اين تغيير پيش بينی نشده است 
 و از آنجا که فيلم بايد گذش��ته و 
اضط��راب ه��ای زن را نيز مطرح 
کن��د، محوريت آن ت��ا حدودی 
دچار گسس��تگی ش��ده و توازن 
روايت را برهم زده اس��ت. هسته 
مرک��زی فيلم جس��ورانه اس��ت 
 و پتانس��يل زي��ادی ب��رای ايجاد 
کشمکش های دراماتيک دارد اما به 
عمد يا محافظه کاری، اين پتانسيل 
در خيل��ی جاها ناديده و به س��ادگی از کنار آن عبور 
ش��ده اس��ت. از اين رو موج احساس عاشقانه ای که 
بايد در فيلم احساس شده و منجر به همذات پنداری 
 مخاطب با شوهر شود چندان عميق و تأثيرگذار نيست. 
تالش کارگردان برای گنجاندن داستان »کنيزك و پادشاه« 
از دفتر اول مثنوی در فيلم بسيار گل درشت است و به 
نظر می رسد، بيشتر برای شير فهم کردن مخاطب به کار 
رفته و وجهه دراماتيک ندارد. اين ايده نه فقط کمکی 
به افزايش جذابيت فيلم نکرده که حس دافعه را نيز در 
مخاطب بر می انگيزد. ايده استفاده از از دستگاه شنود 
توسط مرد و شيوه ورود آن به داستان بی منطق، تحميلی 

و ضعيف است و به شخصيت پردازی مرد آسيب زده 
 است. ش��خصيت فرهاد در فيلم درون گراست اما از 
لحظه ای که با دس��تگاه شنود مکالمه های همسرش 
را »اس��تراق س��مع« می کن��د برای بينن��ده تبديل به 
مردی ش��کاك و حسود می ش��ود که با توجه به پی 
رنگ پذيرفتنی نيس��ت. نکت��ه آزار دهن��ده ديگری 
ک��ه با ح��ال و هوای قصه س��نخيتی ن��دارد حضور 
اس��تاد )ع��زت ا... انتظامی( در فيلم اس��ت که جمله 
 ه��اي کوتاه و حکمت های عبرت آم��وز و اديبانه از 
حرف هايش دائم تراوش می کند. حضور اين شخصيت 
هيچ کمکی به پيشبرد قصه نکرده و فضايی چسبنده را القا 
می کند. اين در حالی است که؛ با حذف آن، هيچ اتفاقی 
نمی افتد و روايت دچار کوچک ترين نقصانی نخواهد 
شد. انتخاب نامناسب و بازی ضعيف و مصنوعی بازيگر 
نقش کوروش )فرزان اطهری( عليرغم جذابيت های 
ظاهری نيز، ضربه بزرگی به فيلم وارد کرده اس��ت. او 
 در اولين حضور سينمايی اش فقط زمانی خوب بازی 
م��ی کند که ب��دون هي��چ کالم و حرکت��ی در کادر 
حضور دارد. شيرين زباني هاي »بهار« دختر بچه فيلم 
 نيز در تعميق مناس��بات فيلم نقشی ندارد و به خاطر
کليشه ای و تصنعی بودن تنها دافعه برانگيز است. در 
مقابل اين حسرت باقی ماند که چرا فيلمساز لحظه ای 
را که نگار پس از سال ها برای نخستين بار وارد سالن 
اجرای موسيقی می شود به تصوير نکشيده و فقط به 
چند ديالوگ محدود، اکتفا کرده است. اگر فيلمساز به 
پاره ای از جزئيات و عناصر و نقاط دراماتيک اثرش، 
بيشتر توجه می کرد، افسوس از دست رفتن اثری که 
می توانست ماندگار باشد باقی نمی ماند، هر چند »چهل 
س��الگی« با وجود اين نقصان ها هم  محترم  و موقر 

است.

مسئول انجمن سینماي جوان استان اصفهان خبر داد:

راه اندازي دومین سینماي تخصصي كشور، در آران و بیدگل 
کالم نور

پیامبر اکرم)ص(:
محبوبترين کارها در پیش خدا کاريست که دوام آن بیشتر است، اگر چه اندك است.

 حامد حقی
کتاب »زندگي و آثار فئودور داستايوفسکي از نگاهي 
ديگر« تنها روايتي تاريخ  وار از زندگي داستايوفسکي 
نيست، بلکه نويسنده با تحليل شخصيت اين نويسنده 
روس و تأثير وقايع زندگي بر انديشه هايش، با بياني 
گيرا و ب��ه دور از تجليل هاي پياپ��ي و اغراق آميز، 
 زندگي نامه اي واقع بينانه و موش��کافانه از وي ارائه 

مي کند.  
بي تردي��د حوادث��ي ک��ه در زندگي يک نويس��نده 
رخ مي دهن��د، در موضع گيري ه��ا و تحول فکري 
او تأثيرگذارن��د، بنابراين زندگي نامه ها با بررس��ي 
رخداده��اي زندگي نويس��ندگان از اي��ن ديدگاه، 
ش��رحي جامع و مؤثرتر از آن چه قصد ارائه آن را 

دارند، عرضه خواهند کرد. 
کت��اب »زندگ��ي و آث��ار فئ��ودور داستايوفس��کي 
 از نگاه��ي ديگ��ر« نوش��ته نويس��نده لهس��تاني،

»استانيسالو ماتسکه ويچ« نيز از 
همين دست زندگي نامه هاست 
که نويسنده در آن با بياني گيرا 
و ب��ه دور از تجليل هاي پياپي 
و اغراق آميز از داستايوفسکي، 
در پ��ي ارائه ي��ک زندگي نامه 
از  موش��کافانه  و  واقع بينان��ه 

اوست.
داستايوفس��کي در روس��يه و 
در دوران بردگ��ي دهقان��ان و 
س��پس آزادي ش��ان يعن��ي در 
اول  نيکالي  زمان خودکامگي 
و تزار انقالبي، »الکساندر دوم« 

مي زيست. 
نويس��ن����ده اي�����ن کتاب، 
نويسنده ای  را  داستايوفس��کی 
ب��زرگ هم ت��راز س��روانتس، 
برمي شمرد،  يا ولتر  شکس��پير 
انديش��مندی مسيحی و مدافع 
اصول اخالق مس��يحيت که می ت��وان او را نه تنها 
با بال��زاك قي��اس کرد، بلک��ه در کنار فرانس��يس 
آسيس��ی قديس ي��ا توماس قديس نهاد و بررس��ی 
ک��رد. ماتس��که ويچ همچنين س��بک نويس��ندگی 
داستايوفسکی را از نوع رمانس های بولواری معرفي 
مي کند، چيزی از جنس داستان های جنايی همراه با 

جعليات، چاقوکشی، قتل و دزدی.
 اين نويس��نده، لهس��تانی ها را خوار می شمارد، از 
يهودي��ان بيزار ب��ود و از کل اروپ��ای غربی نفرت 
داش��ت، هوادار تزارها بود و در ميان نويس��ندگان 
ب��زرگ روس هم نس��ل خود، يگانه س��لطنت طلب 

جسور به شمار می رفت.
برخ��ي از نويس��ندگان، موفقيت خ��ود را مديون 
ويژگي ه��اي ف��ردي و روح��ي خوي��ش ان��د. به 
عن��وان مثال: ع��ده اي مدعي اند؛ پائول��و کوئيلو که 

از برخ��ي مش��کالت روحي رنج مي ب��رد؛ حاصل 
افکار مغش��وش و پراکنده اي ک��ه به ذهنش هجوم 
مي آورن��د را بر روي کاغذ مي آورد و به دليل بياني 
گيرا و جذابيت هايي که ويژه جهان معاصر اس��ت، 

به موفقيت هايي دست  يافت. 
ب��ه گفت��ه نويس��نده اين اث��ر، مطالع��ه زندگي نامه 
نويس��نده روس از اين جهت ش��وق انگيز است که 
در آن مدام به اشخاصي برمي خوريم که در فضايي 

»داستايوفسکي زده« به سر مي برند.
بي وقفه با آدم هاي رو به  رو مي شويم که يک پايشان 
در تيمارس��تان اس��ت، خيال پروران، ماجراجويان، 
آدم ه��اي عجيب و غري��ب. داستايوفس��کي روان 
بش��ر را طوري تجزيه و تحلي��ل مي کرد که گويي 
از ميکروس��کوپ اس��تفاده مي کن��د. او کژي ها و 
کاستي هاي بش��ر را براي روشن تر ديدن و دقيق تر 
شناختن و بهتر توجيه کردن آنها به شکلي افراطي، 

بزرگ نمايي مي کرد. 
رمان ه��اي داستايوفس��کي فريادي دايم��ي و نقل 
رسوايي مس��تمرند. اين پيامد، روش مشاهده گري 
نويسنده است که حتي عواطف خاموش و معموالً 
نهفت��ه انس��ان را بلند جار مي زند. خ��رق عادت و 
ش��گفتي روش داستايوفس��کي نيز در همين نکته 
اس��ت. نکت��ه ديگ��ري که نويس��نده ب��ر آن تأکيد 
 مي کند، نقش همسر داستايوفسکي، »آنا« در زندگي

اوست. 
به گفته ماتسکه ويچ، اگر »آنا« در زندگي اين نويسنده 
حضور نداشت، شايد کتاب هاي او انتشاري گسترده 
نداشتند و شهرت امروز داستايوفسکي براي وي به 

ارمغان نمي آمد.
چ��اپ نخس��ت کت��اب »زندگ��ي و آث��ار فئودور 
داستايوفس��کي از نگاهي ديگر« با ترجمه روش��ن 
وزيري در ش��مارگان 1650 نس��خه، 293 صفحه 
 و به��اي 56000 ريال از س��وي نش��ر ني منتش��ر 

شد.

مراس��م هفتمين جشن خبر برتر سال صدا و سيماي 
مرکز اصفهان، با تقدير مديرکل کتابخانه هاي عمومي 
اس��تان، از مديرکل و معاونت خبري صدا و سيماي 
مرکز اصفهان، همراه بود. »ياوري« در اين مراسم ضمن 
تقدير از تالش هاي صدا و سيماي مرکز اصفهان، در 
زمينه رش��د ش��اخص هاي کتاب و کتابخواني، لوح 
تقديري به »کلباس��ي« مديرکل و ناظر معاون خبري 

صدا و سيماي مرکز اصفهان اهداء کرد. 
گفتني اس��ت: پي��ش از اين، تقاهمنام��ه عضويت 
رايگان پرس��نل ص��دا و س��يماي مرک��ز اصفهان 
در کتابخان��ه ه��اي عمومي به امضاء رس��يده بود. 
در اين مراس��م از دس��ت اندرکاران تهيه و پخش 

اخبار تصويري و مکتوب صدا و س��يما و همچنين 
خبرنگاران اين سازمان تقدير شد.

مدي��رکل  ديگ��ر  دي��داري  در   همچني��ن، 
کتابخان��ه ه��اي عمومي اس��تان، با مدير مس��ئول 
روزنام��ه »اصفه��ان ام��روز« نقش خبرن��گاران و 
مطبوعات را در پيش��برد اهداف کتاب و کتابخواني 
مهم ارزيابي کرد و گفت: نظارت مطبوعات بر روي 
مس��ئوالن، باعث رشد و توسعه کش��ور در تمامي 
زمينه ها مي ش��ود. وي، در اين جلسه گزارشي از 
اقدام��ات و فعاليت ه��اي اداره کل کتابخانه هاي 
عمومي ارائه کرد. »اکبري«، مديرمس��ئول روزنامه 
»اصفه��ان امروز« نيز ضمن تش��کر از ارتباط مثبت 

مديرکل با رس��انه ها گفت: به طور حتم اس��تمرار 
اي��ن ارتباطات، موجب خير و برکت خواهد بود. 
اکب��ري، فعالي��ت در جه��ت رش��د کتابخواني را 
امري مقدس دانس��ت و اف��زود: روزنامه اصفهان 
ام��روز، تالش خ��ود را در جه��ت تحقق اهداف 
س��ازماني اداره کل کتابخان��ه ه��اي عموم��ي، به 
کار خواه��د بس��ت. وي همچنين خواس��تار راه 
اندازي بخش تخصصي رس��انه در کتابخانه هاي 
 عمومي ش��د که با قول مساعد مديرکل مقرر شد. 
تخصص��ي  بخ��ش  ان��دازي  راه  مقدم��ات 
 رس��انه، در کارگ��روه فن��ي اداره کل، پيگي��ري 

ش��ود..

معلم بس��يجي، ش��هيد ابراهيم صفايي فرزند حاجي بابا، در سال 1343 در خانواده اي مسلمان و مذهبي 
به دنيا آمد. 

وي ب��ا تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي موفق به اخذ مدرك ديپلم ش��د و با عالقه اي که به ش��غل 
شريف معلمي و انجام کار فرهنگي داشت جهت ادامه تحصيل به تربيت معلم رفت با احساس مسئوليتي 
که در دفاع از دين و کشور اسالمي داشت؛ آموزش هاي نظامي را فراگرفت و به جبهه اعزام شد. پس از 
مدتي تالش و پيکار با دش��من بعثي، در سن 22 سالگي در تاريخ 1365/5/7 در جزيره مجنون به درجه 

رفيع شهادت نائل گرديد.
نجاب��ت و متان��ت، والي��ت م��داري و احس��اس مس��ئوليت از جمل��ه مش��خصه هاي برجس��ته اين 
ش��هيد عزيز بود. وي همواره به همرزمان و همکالس��ي هايش س��فارش مي نمود به ياد خدا باش��ند، 
 کم��ک ب��ه محروم��ان را فراموش نکنن��د، امام را حمايت نمايند و در جهت پيش��رفت کش��ور کوش��ا 

باشند. 

شهيد ابراهيم صفايي
روزی بود...

زندگي  و آثار  داستایوفسکي از نگاهی دیگر، منتشر شد

نگاهی به »چهل سالگی« 
افسوس برای فیلمی که می توانست ماندگار باشد 

در مراسم هفتمین جشن خبر برتر سال:
تقدیر »یاوري« از مدیرکل و معاونت خبري صدا و سیماي مرکز اصفهان

رمضان دعوت خداست از بندگان براي ضیافت نور
                    و تو چه عاشقانه و مخلصانه 

                                               با تمام وجود
                                                     اين دعوت را لبیك گفتي 

                                 و به ضیافت ابدي نور 
                                                        رهسپار شدي

مدیر کل محترم سازمان دامپزشکي استان چهارمحال و بختیاري 

جناب آقاي دکتر حمید مهري قهفرخي 

در گذشت نابهنگام برادر جوانتان را خدمت شما و خانواده محترم 

مغفرت،  ماه  این  در  منان  خداوند  از  نموده  عرض  تسلیت  مهري 

بازماندگان صبر جمیل  براي  و  براي آن مرحوم آمرزش و رحمت 

آرزومندیم.

روزنامه زاينده رود

»انا هلل و انا اليه راجعون«


