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حفظ محیط زیس��ت از نظر 
قانونی، اخالق��ی و اجتماعی 
ناپذیر  اجتن��اب  نی��از  ی��ک 
 است، کم توجهی به این نکته 
در واق��ع بی تفاوتی به اصل 
زندگی روی زمین اس��ت. از 

طرف دیگر توسعه آبزی پروری در کشور ما یک نیاز اقتصادی است 
زیرا ذخیره های طبیعی آبزیان ما چه در آب های داخلی...

محیط زيست / صفحه6

هشدار به زائران عتبات عالیات
 در مورد توزیع نوشابه های مسموم 

با رأی نمايندگان؛ 
مجلس بررسی خارج از نوبت افزایش تعطیالت 
عید فطر را نپذیرفت 

با توان تولید 1800 وات برق؛
3 نیروگاه خورشیدي 

در چهارمحال و بختیاري 
راه اندازي شد

در راستاي حفاظت از محیط زيست 
تـوسعــه آبـزی پـروری 

 م���دی����رکل حف������اظ��ت محیط زیس��ت 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: س��ه نیروگاه 
خورش��یدی با توان تولید یک هزار و 800 وات 
برق در این اس��تان به بهره برداری رسید. »داوود 
شیوندی« در گفتگو با فارس در شهرکرد، اظهار 
داشت: س��ه نیروگاه خورشیدی استان از طریق 
تابش نور خورش��ید یک هزار و 800 وات برق 

به شبکه مصرف تزریق می کنند. 
وی هزین��ه اجرای��ی این س��ه نی��روگاه را 600 
میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این صفحه های 
ش��ده  حفاظ��ت  منطق��ه  دو  در   خورش��یدی 
 تن��گ صیاد و س��بزکوه به بهره برداری رس��یده 

است. 
ش��یوندی با اشاره به مزایای اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی در راستای صیانت از محیط زیست 
گف��ت: برخالف نیروگاه های فس��یلی که قیمت 
برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و همیشه 
در حال تغییر است، نیروگاه های خورشیدی نیاز 
 به س��وخت نداشته و نوس��ان هم در آن وجود 

ندارد. 
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: بازده باال، سهولت در نصب، نگهداری 
و بهره ب��رداری، ع��دم ایج��اد آلودگی صوتی و 
جایگزینی این نیروگاه ه��ا به جای نیروگاه های 
سوخت فسیلی در کاهش آلودگی محیط زیست 
در س��طح محل��ی و منطقه ای از دیگ��ر مزایای 

نیروگاه های خورشیدی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: نیروگاه ه��ای فس��یلی، 
ه��وا و محی��ط اطراف خود را ب��ا مصرف نفت 
گاز یا زغال س��نگ آلوده ک��رده و نیروگاه های 
اتمی نیز مش��کالت خ��اص خ��ود را دارد اما 
 نیروگاه های خورش��یدی پاک و دارای محاسن 

زیست محیطی باالیی است. 

  مش��ارکت ب��ر ای��ن عقیده 
بنیادین اس��توار است که همه 
اف��راد ح��ق دارن��د در مورد 
اموری که مربوط به خودشان 
اس��ت احس��اس مس��ئولیت 
نمایند، درب��اره آن فکر کرده، 

 اندیش��ه خ��ود را ب��دون ترس بی��ان کنن��د و بر تصمی��م هایی که 
بر زندگی آنها اثر می گذارد؛ دخالت داشته باشند....

جامعه/ صفحه3

 اس��ت��ان ش��هی���د پ��رور و 
حماسه ساز اصفهان با تقدیم 23 
هزار شهید به انقالب اسالمي و 
داشتن باالترین تعداد ایثارگران، 
جانبازان و آزادگان کشور، رتبه 
نخست در ش��اخص شهدا و 

ایثارگران کشور را دارا بوده که پس از اصفهان، استان هاي ...
صفحه آخر/ صفحه8

به مناسبت هفته تعاون
مشاركت، عنصر اصلي جامعه پایدار

از عید فطر توسط پلیس راهور اجرا مي شود

برخورد جدي با 6 تخلف حادثه ساز
صفحه 2

 دستاوردهاي سازمان بنیاد شهید
 و امور ایثارگران در استان شهید 

پرور و حماسه ساز اصفهان

با مصرف بي رويه برق، اين عنصر حیاتي 
را به هدر ندهیم.

دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( در سراسر استان آماده دريافت زكات 
فطره مؤمنین روزه دار جهت توزيع بین محرومین واقعي جامعه مي باشد.

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كمیته امداد امام خمیني )ره( استان چهارمحال و بختیاري

آگهي مناقصه عمومي 

روابط عمومي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد در نظر دارد تجهیزات 
كارگاه مفصل بندي مربوط به دانشكده برق خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي از شركت هاي واجد شرايط خريداري 

نمايد.
لذا از متقاضیان دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت 7 روز 
بلوار  پس از تاريخ انتشار اين آگهي به نشاني: نجف آباد – 
دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد – دبیرخانه 
كمیسیون معامالت مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه 

اقدام نمايند.
پیشنهادها مختار  تمام  يا  قبول يك  يا  رد  دانشگاه در  ضمناً 

است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي فراخوان پيمانكار

شركت بازرگاني اسنوا بزرگترين توزيع كننده لوازم خانگي در كشور قصد دارد 
امور مربوط به جابجائي و حمل و نقل خود را در سراسر كشور به يك شركت 
معتبر حمل و نقل واگذار نمايد. لذا از كلیه شركت هاي معتبر در زمینه حمل 
و نقل كه تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود رزومه كاري خود را تا پايان 
وقت اداري 89/6/20 به آدرس ايمیل invent@etbhs.com و يا به شماره 
فاكس 5643768-0312 ارسال و يا جهت اطالعات بیشتر از ساعت 8 الي 12 
ظهر هر روز با شماره 09132134337 تماس حاصل نمايند. الزم به ذكر است 

انبار مركزي اين شركت در اصفهان – شهرك صنعتي مورچه خورت مي باشد.

واحد لجستیك شركت اسنوا
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روابط عمومي بانك ملي ایران
اداره امور شعب استان اصفهان

سراسری
ايران

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با درخواست 
بیش از 50 نماینده مجلس برای بررس��ي خارج 
از نوب��ت طرح��ی مبن��ی ب��ر افزای��ش تعطیلی 
 عی��د فطر مخالف��ت کردن��د. به گ��زارش مهر، 
»ش��هاب الدین ص��در« نایب رئی��س مجلس با 
اعالم این خبر که بیش از 50 نماینده درخواست 
بررسی خارج از نوبت طرح تعیین اختیار دولت 

برای کاهش ساعت کار در ماه رمضان 
و افزای��ش تعطیالت عی��د فطر را به 
هیأت رئیس��ه ارائه کرده اند گفت: در 
صورتی که نمایندگان به بررس��ی این 
ط��رح رأی ندهند ط��رح مذکور طبق 
نوبت خود در جلس��ه روز س��ه شنبه 

بررسی خواهد شد.
پس از ای��ن اظه��ارات، مجلس وارد 
رأی گیری ش��د که نماین��دگان با 55 
مواف��ق، 113 رأی مخال��ف، 7  رأی 
رأی ممتن��ع از 195 نماین��ده حاض��ر 
با تمدید س��اعت جلس��ه و بررس��ی 
ب��ه  ای��ن ط��رح مخالف��ت کردن��د. 
گزارش مهر، بررس��ی ط��رح مذکور 
در نوب��ت چهارم دس��تور هفتگ��ی مجلس پس 
 از الیح��ه بررس��ی حمای��ت از خان��واده ق��رار 

دارد. 
پیش از این محمد حس��ین فرهنگی عضو هیأت 
رئیس��ه مجل��س در گفتگو با مه��ر، درخصوص 
س��رگردانی مردم در بی اطالعی از قطعی شدن 

افزایش تعطیالت عید فطر امس��ال گفته بود: اگر 
قرار باش��د به صورت عادی و براساس نوبت در 
بررسی دس��تور کار مجلس پیش برویم به دلیل 
بررس��ی وقت گیر الیح��ه حمای��ت از خانواده 
ممکن است به بررس��ی طرح افزایش تعطیالت 

عید فطر تا پایان هفته نرسیم. 
وی گف��ت: البته آیین نامه مجل��س راهکارهایی 
را برای بررسی چنین طرح هایی که درخواست 
تس��ریع در تصوی��ب آن وجود دارد، اندیش��یده 
است و نمایندگان مجلس درصورت درخواست 
تغییر نوبت این دستور و تصویب آن در مجلس 
می توانند برای بررسی سریع آن در هفته پایانی 
ماه مب��ارک رمضان اقدام کنند. ب��ه گزارش مهر 
این طرح باید پس از تصویب به تأیید ش��ورای 
نگهبان نیز برسد، ش��ورای نگهبان برای بررسی 
مصوبه ه��ای مجل��س 10 روز مهل��ت دارد و 
سخنگوی این ش��ورا اعالم کرده است که شورا 
برای مصوبه مربوط به عید فطر جلسه فوق العاده 
نخواهد داش��ت و آن را در نوبت عادی بررسی 

خواهد کرد.

»س��ردار اسکندر مؤمنی« 
از آغاز مرحله دوم طرح 
تابس��تانی پلی��س بعد از 
 م��اه رمضان خب��ر داد و 
جدی��د  قان��ون  گف��ت: 
اخذ جرای��م راهنمایی و 
اوایل مهرماه  از  رانندگی 

امسال اجرا  می شود.
رئیس  مه��ر،  گزارش  به 
پلیس راهور در نشس��تی 
خبرن��گاران  حض��ور   با 
تابس��تانی  ط��رح  گفت: 
و  راهنمای��ی  پلی��س 
رانندگی در س��ال جاری 
ش��امل دو مرحله قبل از 
ماه رمض��ان و بعد از ماه 
رمضان بود ک��ه از هفته 
آین��ده مرحل��ه دوم این 
ط��رح در کش��ور آغ��از 
می شود. وی ادامه داد: در 

ایام باقی مانده از تابستان شاهد افزایش چشمگیر 
س��فرها در کش��ور خواهیم ب��ود و طرح مجلس 
مبنی بر افزایش تعطیلی عید فطر نیز این س��فرها 
را بیش از پیش افزایش می دهد، بر همین اس��اس 
هماهنگی های الزم از سوی دستگاههای مختلف 

انجام شد.
س��ردار مؤمن��ی گف��ت: در مرحل��ه دوم ط��رح 
تابستانی پلیس راهور، 200 هزار نفر از نیروهای 
دس��تگاه های مختلف با پلیس همکاری می کنند. 
وی افزود: در مرحله دوم طرح تابس��تانی پلیس 
راهور، با 6 تخلف حادثه س��از به صورت جدی 
برخورد می ش��ود و اگر ف��ردی دو تخلف حادثه 

ساز مرتکب شود خودروی وی به مدت سه روز 
توقیف می شود. رئیس پلیس راهور کشور با اشاره 
به افزایش سرعت خودروها گفت: از آنجایی که 
عمر خودروها در کش��ور زیاد اس��ت و اکثر آنان 
فاقد ایمنی الزم هس��تند؛ افزای��ش 10 کیلومتری 
س��رعت موج��ب افزای��ش تص��ادف و تلفات 
رانندگی می ش��ود. وی گفت: طبق بررس��ی های 
صورت گرفته تا زمان افزایش ایمنی خودروها و 
کاهش طول عمر آنها، این طرح در کشور اجرایی 
نمی ش��ود. سردار مؤمنی با اش��اره به آمار 5 ماهه 
تصادف ها گفت: در طول 5 ماهه نخس��ت سال 
جاری تصادف و تلفات ناش��ی از خواب آلودگی 
در کشور افزایش چشمگیر داشته که در این نوع 

تصادف ه��ا، مقصر تنها 
انس��انی اس��ت و  عامل 
بر همین اس��اس باید به 
اطالع رسانی در این زمینه 
پرداخت. وی با اشاره به 
اعم��ال محدودیت تردد 
برای خودروهای هوو در 
 مرحله دوم طرح تابستانی 
گف��ت: در مرحل��ه دوم 
ای��ن ط��رح در برخی از 
محورهای کشور از جمله 
تمام��ی محوره��ای تک 
تردد خ�ودروهای  الی�ن 
می ش��ود.  ممنوع  ه��وو 
راه��ور  پلی��س  رئی��س 
این  داشت:  اظهار  کشور 
اعم��ال محدودیت تردد 
ت��ا زمان تعیی��ن تکلیف 
خودروه��ای  وضعی��ت 

هوو ادامه می یابد.
وی افزود: الیحه رس��یدگی ب��ه تخلفات، تحول 
جدیدی در ایجاد فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین 
بوده و این الیحه در حال حاضر در مراحل پایانی 

تصویب خود در شورای نگهبان است.
رئیس پلیس راهور کشور افزود: با تصویب نهایی 
این قان��ون از اوایل ماه آین��ده قانون جدید اخذ 
جرایم راهنمایی و رانندگی الزم االجرا می ش��ود. 
وی از نح��وه ش��کایت اف��راد پ��س از توقی��ف 
خودروها در راه ها گفت:  در صورتی که افراد پس 
از توقیف خودرو شان شکایتي دارند می توانند با 
 مرک��ز 197 تم��اس گرفت��ه و ش��کایت خود را

 مطرح کنند.

با رأی نمايندگان؛ 
مجلس بررسی خارج از نوبت افزایش تعطیالت عید فطر را نپذیرفت 

از عید فطر توسط پلیس راهور اجرا مي شود

برخورد جدي با 6 تخلف حادثه ساز

دیوان وقف ش��یعی در عراق نسبت به 
توزیع گسترده نوشیدنی های مسموم از 
س��وی گروه القاعده در شهرهای شیعه 
نشین عراق و عتبات عالیات در جریان 
برگزاری مراس��م مذهبی در ماه مبارک 

رمضان هشدار داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، پای��گاه رافدین با 
اع��الم این خبر نوش��ت: دی��وان وقف 
ش��یعی از ش��هروندان عراقی و زائران 
عتبات خواس��ت با احتیاط و هوشیاری 
ای��ن  آوری  جم��ع  و  شناس��ایی  در 
نوشیدنی های آلوده به ماده سمی زرنیخ 

همکاری کنند.
در اطالعی��ه این دیوان آمده اس��ت که 
براس��اس اطالعات دریافتی از وزارت 
کشور عراق در خصوص قصد القاعده 
برای توزیع این نوشیدنی با نام »میزو«، 
در می��ان م��ردم از کلیه متولی��ان و ائمه 

مس��اجد و حسینیه ها خواسته می شود 
از قبول این نوش��یدنی که به بهانه اجر 
و ث��واب در مناط��ق ش��یعیان و عتبات 
عالی��ات به خصوص در ده��ه آخر ماه 
رمضان توزیع می شود، خودداری کرده 
و برای کش��ف و خنثی کردن این اقدام 
 القاعده با دس��تگاههای امنیتی همکاری 

کنند.

 مرضیه محب رسول
فرانس��ه به عنوان کشوری که زمانی مهد 
آرامش و سکون در اروپا قلمداد می شد 
در ط��ی ماه های اخیر ش��اهد درگیری و 
اعتراض هاي زیادی بوده اس��ت. بعد از 
روی کار آمدن س��ارکوزی همگان انتظار 
تغییرات محسوسی در سیاست خارجی 
این کشور داشتند اما از او انتظار تغییرات 
ساختار ش��کنانه در فرانسه نمی رفت. از 
نقطه نظر سیاست داخلی نیکاًل سارکوزی 
بالفاصله پ��س از پی��روزی در انتخابات 
مهمترین اولویت خود را یکپارچه کردن 
فرانسوی ها اعالم کرد. وی به مردم فرانسه 
وعده هایی درباره اصالحات اقتصادی و 
اجتماعی داده بود ضمن اینکه بزرگ ترین 
دغدغ��ه خود را توجه ب��ه اوضاع داخلی 
فرانسه و وضعیت اقتصادی نامناسب آن 
اعالم کرد. اما روندی که در طی سال های 
بعد از ریاس��ت جمهوری وی اتفاق افتاد 
خ��الف وعده ه��ای او بود. س��ارکوزی 
فرانسه را به دامان امریکا انداخت و بیش 
از هر چیزی در اتخاذ تصمیمات از اروپا 

فاصله گرفت.
س��ارکوزی ک��ه در عرص��ه داخل��ی با 
مش��کالت فراوان��ی رو ب��ه رو ب��ود با 
تش��دید رکود اقتص��ادی در باتالقی افتاد 
 که بیرون آمدن از آن هر روز س��خت تر 

می شود. 
ناکامی های نظام سیاس��ی و عدم کارایی 
برنامه هایی که سارکوزی قصد پیاده کردن 
آنها در فرانس��ه را داش��ت موجب شد تا 
جامعه فرانس��ه با چالش های نوظهوری 
از جمله پدیده های مهاج��ران رو به رو 
ش��ود. اعتراض ها و خش��ونت هایی که 
طی س��ال های گذشته از طرف مهاجران 
و اقلیت های فرانس��ه روی داد نش��ان از 
فروپاش��ی مؤلفه ها و ساختارهای سنتی 
حاکم بر تاریخ سیاسی این کشور دارد. این 
رخداد، بحران دموکراسی فرانسوی را دامنه 

بیشتری بخشیده و ناتوانی نخبگان سیاسی 
این کش��ور را برای پیش��برد برنامه های 
اجرایی دولت با بن بس��ت مواجه ساخته 
اس��ت، بحرانی که سرتا سر جهان و اروپا 
را تحت تأثیر قرار داده و گریبانگیر فرانسه 
هم شده اس��ت. به طور طبیعي فشار این 
بحران بر قش��ر پایین جامعه فرانس��ه که 
شامل مهاجران هم می شود تأثیر گذاشته 

است.
در ط��ی هفته ه��ای اخیر تدابی��ر اتخاذ 
ش��ده از سوی نیکاًل س��ارکوزی در قبال 
 مهاجران برای دولت درد سرس��از ش��ده 

است.
این تدابیر شامل باز گرداندن کولی ها به 
ش��رق اروپا می ش��ود. دولت سارکوزی 
ادعا کرده اس��ت اقلیت رومان��ی تبار در 
جامعه فرانسه ادغام نشده اند و بیشتر در 
فعالیت های غیر قانونی مانند تبهکاری هاي 

سازمان یافته شرکت می کنند.
منتق��دان از اخ��راج کولی ها ب��ه عنوان 
بخش��ی از تالش های س��ارکوزی برای 
احیای محبوبی��ت خود پیش از انتخابات 
سال 2012 و منحرف کردن توجه جامعه 
فرانسه از اصالحات سخت امور مستمری 
بگیران و همچنین کاهش هزینه ها در این 

کشور یاد کردند.
س��ارکوزی با مش��کل دیگری نیز مواجه 
اس��ت، روز سه شنبه قرار است اعتصاب 
عمومی و سراس��ری کارگری در  فرانسه 
برپا شود. اعتراضی که به نوعی نماد یک 
مخالفت کلی با س��ارکوزی است به نظر 
می رس��د آینده ای بدون سارکوزی برای 
فرانس��ه رقم خواهد خ��ورد. این دوره را 
می توان دوران شکس��ت سیاس��ت های 
وابس��ته و اوج امری��کا گرای��ی فرانس��ه 
قلم��داد ک��رد. دورانی ک��ه در آن نه تنها 
فرانسه گامی رو به جلو برنداشت بلکه با 
 اتخاذ سیاست های نژادپرستانه بار دیگر 

خط کشی های قومی را پر رنگ تر کرد.

آینده اي بدون ساركوزي براي فرانسه

جهان نما نصف النهار

تالش كرزای برای آشتی با طالبان

 بع��د از کنفرانس��ی که در لندن به منظور بررس��ی راههای تأمین 
امنیت برگزار ش��د؛ بحث ورود طالبان به حکومت افغانس��تان رسمیت 
یافت و تا امروز اقدام های مختلفی در این راس��تا صورت گرفته اس��ت 
که از جمله آنها می توان به بخش��ودگی برخی از س��ران طالبان توس��ط 
سازمان های بین المللی اشاره کرد. کرزای که بیشتر از هر چیز به آرامش 
برای ادامه قدرتش نیاز دارد از تش��کیل ش��ورای صلح افغان برای دنبال 

کردن گفتگو با طالبان خبر داد. 
این حرکت تازه ترین گام در یک حرکت تدریجی به سمت آشتی با شبه 
نظامیان اس��ت. ایده تشکیل یک ش��ورای صلح در یک گردهمایی سنتی 
)جرگه( که با حضور 1600 رهبر افغان و بزرگ قبیله ای در ماه ژوئن در 

کابل برگزار شد، مطرح گردید. 
طالبان تاکنون ایده گفتگوها را مورد تمسخر قرار داده و در ابتدا خواستار 
خروج نیروهای بیگانه از افغانستان شدند. طرح رئیس جمهور افغانستان 
برای آش��تی با طالبان در شرایطی شکل گرفته که چندین عضو اروپایی 
ناتو در حال بررسی این موضوع هستند تا بفهمند تعهد آنها در افغانستان 

چه مدت دوام مي آورد.
این طرح در زمانی مطرح می ش��ود که خشونت  در افغانستان به بدترین 

سطح خود از زمان برکناری طالبان در سال 2001 رسیده است.

آژانس بین المللی انرژی: 
وابستگی جهانی به نفت اوپك 

بیشتر می شود 
مدی��ر اجرایی آژان�س 
بی��ن الملل��ی ان��رژی 
وابس��تگی  از   )IEA(
رو ب��ه افزای��ش جهان 
ب��ه نفت اوپ��ک در 5 
 تا 10 س��ال آینده خبر 

داد. 
به گزارش مهر به نقل 
از خبرگزاری ف�رانسه، 
»نوبو تاناکا« در ح�اشیه 
کنفرانسی در ده�لی نو 
گف��ت: در حین ای�نکه 
کش��ورهای  تولی��د 
 غیر اوپک کاهش پیدا می کند، وابس��تگی جهانی به نفت خام س��ازمان 
 ص��ادر کنن��دگان نف��ت )اوپ��ک( در 5 ت��ا 10 س��ال آین��ده افزای��ش 

می یابد. 
 تاناکا با اش��اره به تولید مناس��ب نف��ت و ارائه آن ب��ه بازارهای جهانی 
افزود: ما شاهد افزایش تولید نفت در کشورهای غیر اوپک بوده ایم، اما 

در میانه راه، تولید آنها کاهش پیدا خواهد کرد. 
مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی همچنین خاطرنش��ان کرد: سطح 
ذخایر در کش��ورهای عضو سازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( هنوز باالست و اوپک در شرایط کنونی ظرفیت اضافه خوبی 

دارد. 
وی همچنی��ن درب��اره برنامه اوپک در نشس��ت 14 اکتب��ر در وین ابراز 
بی اطالعی نمود، اما پیش بینی کرد که تغییری در س��همیه این س��ازمان 

به وجود نیاید.

كنگره امریکا بزرگ ترین فروش 
تسلیحاتی به عربستان 

را بررسی می كند 

کنگره آمریکا، سپتامبر سال جاری درباره معامله 60 میلیارد دالری عرضه 
تسلیحات به عربستان س��عودی که نوعی رکورد در معامالت محسوب 

می شود، رأی گیری می کند. 
ب��ه گ��زارش ایلنا ب��ه نقل از خبرگ��زاری ریانووس��تی، معامل��ه نظامی 
واش��نگتن  - ری��اض ک��ه هنگفت تری��ن معامل��ه تاریخ امریکا اس��ت 
 ش��امل تحوی��ل جنگن��ده بم��ب  افکن ه��ای F-15 و SA Strike نیز 
می شود. این در حالی است که کاخ  سفید به تل آویو وعده داده سعودی ها 

به فناوری های پیشرفته دست پیدا نخواهند کرد. 
با این حال افتاح ش��پیر، کارشناس انس��تیتوی مطالعات امنیت ملی رژیم 
 صهیونیس��تی معتقد اس��ت که مذاکره ها به درخواست عربستان به  طور 

محرمانه انجام شده است. 
بنابراین گزارش، کمیته روابط عمومی امریکا - اسرائیل )AIPAC( که 
البی صهیونیستی در واشنگتن محسوب می شود به  طور علنی با این معامله 
مخالفتی نکرده است و این بدان معناست که نمایندگان طرفدار اسرائیل 
 کنگ��ره امریکا به احتمال ق��وی از مصوبه این معامل��ه حمایت خواهند

 کرد. 
براس��اس این گزارش، تحویل تسلیحات طی 10 سال صورت می گیرد 

و به چهار مرحله تقسیم خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
ب��ه مصوب��ه دولت ژاپ��ن درب��اره تحریم 
ای��ران گفت: ب��ه طور حتم هر کش��وری 
ک��ه وارد مح��دوده تحریم ه��ا علیه ملت 
ایران ش��ود، خود را از بهره مند ش��دن از 
 ظرفیت باالی کش��ورمان محروم می کند. 
رامین مهمانپرست در گفتگو با ایرنا افزود: 
این نکته را باید متذکر شد: که این کشورها 
با اقدام هاي این چنینی، ضمن ایجاد مشکل 
برای شرکت های خود و ضایع کردن منافع 
ملی ش��ان، فرصت را برای حضور س��ایر 
کشورها و رقیبان فراهم خواهند کرد. وی 
اظهار داشت: در رابطه با اقدام کشورهایی 
که نس��بت به تحریم و حرکت در جهت 
خالف منافع ملت ای��ران گام برمی دارند 
باید این نکته را اشاره کرد: اصل تحریم ها 
و قطعنامه های س��ازمان مل��ل به صورت 
غیرقانونی علیه ملت ما صادر ش��ده است. 
وی اظهار داشت: تحریم سازمان ملل فقط 
به این دلیل اس��ت که مل��ت ایران مایل به 
برخورداری از حقوق خود در استفاده صلح 
آمیز از دانش هس��ته ای است و به همین 

سبب با فش��ار امریکا و برخی کشورهای 
غربی به ص��ورت غیرقانونی و غیرعادالنه 
و با تحریم های ناش��ی از قطعنامه شورای 

امنیت مواجه شده است.
به گفته وی، با تأس��ف برخی از کشورها 
فراتر از قطعنامه غیرقانونی تحت فشارهای 
امری��کا اقدام های دیگ��ری را نیز در این 
جهت دنبال کرده اند که مورد تأیید و قابل 
توجیه برای ملت بزرگ ایران نخواهد بود. 
وی تأکید کرد: این کش��ورها باید در نظر 
داشته باشند که حرکت های سیاسی به بهانه 
فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری 
اسالمی ایران در جهت ایجاد فشار بر ملت 
بزرگ ما به منظور عقب نش��ینی از حقوق 
اساسی خود نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح بر 
اینکه: ملت ایران از قطعنامه ها و تحریم ها 
اس��تقبال نمی کند، ادامه داد: اما فشارهای 
سیاسی و اس��تفاده ابزاری از سازمان های 
بی��ن المللی و اقدام ه��ای یکجانبه برخی 
کشورها نیز تأثیری در ایستادگی ملت ایران 
و پافشاری بر حقوق خود نخواهد داشت.

مع��اون اعتبارات و تس��هیالت صن��دوق مهر امام 
رضا، گفت: امس��ال برای ایجاد200 هزار شغل در 
کش��ور هدف گذاری کرده ایم. مهدی حسین نژاد 
در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، ایجاد شغل را از 
اولویت های این صندوق خواند و افزود: در س��ال 
87 نزدیک 27 هزار فقره وام به متقاضیان اش��تغال 
پرداخت کردیم که موجب ایجاد40 هزار شغل در 
کشور شد و پارس��ال با پرداخت حدود112 هزار 
فق��ره وام، امکان اش��تغال130 هزار نف��ر را فراهم 
کردی��م. وی اضافه کرد: امس��ال تکلیف صندوق 
برای ایجاد 100 هزار فرصت شغلی بود اما با توجه 

به نام گذاری امس��ال به نام »همت مضاعف و کار 
مضاعف«، هدف گذاری ما 200 هزار نفر اس��ت. 
حسین نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون60 هزار 
فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که اعتبار مورد 
نیاز آن فق��ط از طریق منابع داخلی صندوق تأمین 
ش��ده اس��ت و اگر اعتبار مصوب برای صندوق از 
سوی معاونت نظارت راهبردی به موقع تأمین شود، 
تا پایان سال به هدف ایجاد200 هزار فرصت شغلی 
خواهیم رس��ید. وی افزود : سهم وام اشتغال برای 
هرنف��ر از10 میلیون به 15 میلی��ون تومان و برای 
کارآفرینی از30 به100 میلیون تومان رس��یده و به 

میزان افزای��ش وام، نظارت صندوق به اطمینان در 
ایجاد شغل نیز بیشتر شده است. 

حسین نژاد داشتن مهارت تجربی و مدرک علمی 
و فنی فرد متقاضی وام اش��تغال را از شرایط اصلی 
پرداخت آن دانس��ت و اف��زود: وام حداقل در دو 
مرحله پرداخت می شود و س��ه ناظر صندوق در 
س��ه مرحله به میزان پیش��رفت طرح های اشتغال 

متقاضیان نظارت می کنند.
مع��اون اعتبارات و تس��هیالت صن��دوق مهر امام 
 رض��ا، گفت: وام اش��تغال این صندوق، به ش��کل 

قرض الحسنه و بازپرداخت آن پنج ساله است.

واكنش سخنگوي وزارت خارجه به مصوبه 
جدید دولت ژاپن درباره تحریم ایران

هدف گذاری برای ایجاد200 هزار شغل در صندوق مهرامام رضا

هشدار به زائران عتبات عالیات در مورد 
توزیع نوشابه های مسموم 
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بسم ا... الرحمن الرحیم
اللهّم اْجَعل َسْعیی فیِه َمْشكوراً و َذنْبی فیِه َمْغفوراً وَعملی فیِه َمْقبوالً 

و َعیْبی فیِه َمْستوراً يا أْسَمِع الّسامعین.
خدایا قرار بده کوش��ش مرا در این ماه قدردانی ش��ده و گناه مرا در این 
 م��اه آمرزیده و ک��ردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوش��یده 

ای شنواترین شنوایان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)15 شهريور 1389(

تاريخ: دوشنبه 15 شهریور         رمضان المبارك: 26  
اذان صبح: 18 : 05            طلوع خورشید: 06:41 

اذان ظهر: 13:02                    غروب خورشید: 19:22 
اذان مغرب: 19:40           نیمه شب شرعی: 00:20 

  سپیده نصر اصفهانی 
تا به حال خیلي ش��نیدیم که در این ماه مبارک، باید بیش��تر حواسمون 
رو جمع کنیم و تالش کنیم که حداقل در این ماه به اندازه همین چند 
روز گذرا هم که ش��ده از خیلي گناهایي که برامون به صورت روزمره 

در اومده فاصله بگیریم و بزاریمشون کنار.
یکي از این کارهاي زشت و ناپسندي که از بزرگترین گناهان به درگاه خدا 
هم محسوب میشه دروغ گفتنه! با این احوال کمتر مي بینیم که به این قانون 
 عمل بشه، هم از طرف خودمون و هم بقیه ادمایي که باهاشون در ارتباط 

هستیم.
 اغل��ب خیل��ي دوس��ت داری��م دروغ نگی��م، خیل��ي ه��م ت��الش 
 م��ي کنیم ولي یه جایي از دس��تمون میره و حرف��ي رو که نباید بزنیم، 

میزنیم. 
از اون جال��ب ت��ر اینکه وقتي هم��ون یه دروغ، که خیل��ي موارد هم 
ناخواس��ته گفته مي ش��ه، از دهنمون در میاد، دیگه همه چیز رو تموم 
ش��ده مي بینیم و به با خودمون مي گیم: آب که از س��ر گذش��ت، چه 
 ی��ک وجب چه ص��د وجب!!!! و با این فکر اش��تباه روال کار رو ادامه 

میدیم.
اگر یه کمي به طرز فکرمون بیش��تر توجه کنیم متوجه میشیم که خیلي 
اوقات به اشتباه بودن کاري که میکنیم یا حتي به نادرست بودن فکري 
که از س��رمون میگذره، واقفیم ولي چون دوست داریم خودمونو گمراه 
کنیم، س��ریع یه تصمیم اشتباه و سرسري مي گیرم و بعدم قضیه رو از 

سر خودمون باز مي کنیم!
و جال��ب اینه که وقتایي ه��م که به درون نگري خودم��ون میپردازیم 
خیل��ي جدي حق به جانب میش��یم و میگی��م اي روزگار... دیدي! من 
مي خواس��تم خوب باش��م و مثال دروغ نگم  ولي قس��مت نبود!!! یه 
 دفعه اي نمیدونم چي ش��د از دهنم پرید و دیگه بعدش��م که فایده اي 

نداشت...
اینجا و توي این ش��ماره از روزنامه، میخوای��م با هم دیگه و به کمک 
همدیگه، چش��مامون رو باز کنیم و تمرین کنیم که حداقل به خودمون 
دروغ نگیم... شاید بپرسین چرا باید از خودمون شروع کنیم؟که جوابش 
خیلي واضحه! ادم اگر با خودش صادق باشه و بتونه با وجود خودش 
در مرحله اول روراست رفتار کنه، به تبع اون، در مراحل بعدي با بقیه 
هم میتونه مقتدرانه صادق باشه و حرفش رو هرچند، به ضرر خودشم 

تموم بشه، عین حقیقت به زبون بیاره...
ای��ن م��اه فرص��ت خوبي بود ب��راي کنار گذاش��تن خیل��ي از صفات 
و ع��ادات غلط��ي ک��ه یک��ي از مهمترینش��ون همی��ن دروغ گفتنه... 
امی��دوارم از ای��ن فرصت ها به نحو احس��ن اس��تفاده کرده باش��یم و 
 اگ��ر هم تا به ح��ال کم کاري کردی��م، در این چن��د روز باقي مونده 

جبران کنیم ...

 دعای روز بیست و ششم 
ماه مبارك رمضان

رمضان ماه خدا و دروغ؟!!!

جامعه

بر اثر آتش سوزي
نابودي 100 هکتار از جنگل ها و مراتع 

چهارمحال و بختیاري

در تیران و كرون؛
درگیري خانوادگي منجر به قتل شد

سرپرست يگان حفاظت میراث فرهنگي چهارمحال و بختیاري:
دستگیري  5 حفار غیر مجاز؛ در چهار محال و بختیاري

مسئول اداره منابع طبیعی 
شهرستان کیار چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: آتش 
سوزی روز گذشته موجب 
نابودی یکص��د هکتار از 
جنگل ه��ا و مراتع منطقه 
رحیم آباد این شهرس��تان 

شد. 
به گ��زارش موج، رضایی 
با اش��اره به نامعلوم بودن 
س��وزی  آت��ش  عل��ت 
اف��زود: در ای��ن حادث��ه، 

15هکت��ار از درخت��ان بلوط منطقه 
به طور کامل نابود و ش��ش میلیارد 
 ری��ال به منابع ملی خس��ارت وارد 
ش��د. وی تصری��ح ک��رد: به علت 
بارش ه��ای به��اری س��ال زراعی 
علوف��ه  زی��ادی  مق��دار  کنون��ی، 

جنگ���ل ه��ای  و  م���رات��ع   در 
منطقه انباشته شده بود که همین امر 
می تواند موجب گس��تردگی آتش 
باش��د.  منطقه رحیم آباد شهرستان 
کیار در 95 کیلومتری شهرکرد مرکز 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع 

است.

درگی��ری خانوادگی در شهرس��تان تیران و 
کرون منج��ر به قتل زن خانواده به دس��ت 

همسرش شد.
به گزارش فارس از تیران و کرون، شنبه شب 
و در یک درگیری خانوادگی، مرد عصبانی 
به دلیل ساکت نشدن کودک خردسالشان، با 
همسر خود به مشاجره پرداخت و وی را به 
قتل رساند.در این حادثه، مرد جوان به علت 
گریه کودک خردسالش��ان و ع��دم توانایی 
همسر خود برای ساکت کردن او، عصبانی 
ش��د و پس از درگیری با زن خانواده، بر اثر 
خفگی و ضربه به سر، همسر خود را به قتل 
رس��اند.رئیس دادگستری شهرستان تیران و 
کرون در گفتگو با فارس در این شهرس��تان 
در خصوص این پرونده گفت: در این حادثه 
که به علت درگیری خانوادگی رخ داد، قتل 
ی��ک زن جوان رقم خ��ورد و خانواده را با 

بحران روبه رو کرد.
حسین محمدی افزود: مشاجرات خانوادگی 
گاه��ی منجر ب��ه حوادث جب��ران ناپذیری 

می ش��ود که الزم اس��ت، خانواده ها به این 
موضوع توجه داشته باشند.

وی با بیان فرمایش پیامبر اکرم )ص(، مبنی 
بر اینکه از لجاج��ت بپرهیزید، که آغاز آن 
نادانی و فرجامش پش��یمانی است، تصریح 
کرد: لجاج��ت در زندگی، س��بب اتفاقاتی 
 می ش��ود که یک عمر پش��یمانی را به دنبال 

دارد.
رئیس دادگستری شهرستان تیران و کرون، 
همس��ران را، به دوری از مشاجرات توصیه 
کرد و گفت: همس��ران بای��د در خصوص 
مش��کالت خانوادگ��ی، صبور باش��ند و از 

مشاوران با تجربه استفاده کنند.
وی اس��تفاده از مشاوران و بزرگ ترها را در 
حل مش��کالت بس��یار مهم دانست و بیان 
داش��ت: بهره گیری از مش��اوره  افراد خبره، 
از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می کند و 
نتیجه مطلوبی را به دنبال دارد.بر اساس این 
گزارش، بررسی پرونده این حادثه از طریق 

مراجع قضایی دنبال می شود.

سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از دس��تگیری پنج نفر از حفاران غیر مجاز در 

استان خبر داد. 
به گزارش فارس از ش��هرکرد، »حسین بیگی« در جمع خبرنگاران از 
دس��تگیری پنج نف��ر از حفاران غیر مجاز در اس��تان خبر داد و اظهار 
داش��ت: بنا به گزارش های رس��یده از س��وی منابع مبنی بر حضور 
تعدادی از حفاران غیر مجاز در روس��تای سردشت لردگان نیروهای 
 ی��گان حفاظ��ت اداره موف��ق به دس��تگیری گروه پنج نف��ره حفاران 

غیر مجاز شدند. 
وی افزود: از متهمان یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شده است که 

به منظور تحقیقات تکمیلی به مراجع قضایی معرفی شدند. 
بیگی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیروی های پایگاه یگان حفاظت اداره 
به صورت شبانه روزی مشغول حفاظت از آثار و محوطه های تاریخی 

استان هستند. 
سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه صیانت از میراث فرهنگی باید 
به فرهنگ عمومی تبدیل ش��ود، خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث و 
مفاخر گذشتگان یک اصل است و صیانت از میراث فرهنگی با ارزش 
کش��ور باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا عالوه بر پاسداشت 
آن حفظ و نگهداری توسط مردم جامعه نیز انجام و به یک تعلق خاطر 

عمومی تبدیل ش��ود. وی تصریح کرد: اگر نسبت به حفظ و صیانت 
از آثار گذش��تگان، تعصب نداشته باشیم این آثار دچار خدشه شده و 

از بین می رود. 
بیگی افزود: در راس��تای صیانت از میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی 
باید از ظرفیت های بالقوه مدیریت منابع انس��انی، از جمله رسانه ها و 
مطبوعات به نحوی مطلوب بهره برد و در راستای گسترش آن از تمام 

ظرفیت های استان استفاده کرد. 
وی ب��ا بیان نقش انکارناپذیر مجموعه میراث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری در تحقق امر توس��عه اظهار داشت: مدیران و فعاالن میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، باید طوری عمل کنند که توسعه 
گردشگری به خوبی محقق و به دنبال آن تحوالت اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی صورت گیرد. 

ث
واد

ح

  مش��ارکت بر این عقیده بنیادین اس��توار است که 
همه افراد حق دارند در مورد اموری که مربوط به خودشان 
اس��ت احس��اس مس��ئولیت نمایند، درباره آن فکر کرده، 
 اندیش��ه خود را بدون ترس بیان کنند و بر تصمیم هایی که 
 ب��ر زندگی آنه��ا اثر می گ��ذارد؛ دخالت داش��ته باش��ند.
بنیادی ترین اندیش��ه زیر س��اخت مشارکت، پذیرش اصل 
برابری میان مردم اس��ت. اگر م��ردم در پیوند با یکدیگر از 
اهمیت و ارزش برابر برخوردار شوند آنگاه مشارکت میان 
آنان می تواند به »برخاس��تن و خیز برداشتن منجر شود« و 
س��ود و بهره مندی های بس��یار، برای همه فراهم آورد. از 
دیدگاه مش��ارکتی همه اف��راد در مورد اموری که مربوط به 
خودشان است ؛ احساس مسئولیت می نمایند و حق دارند در 
مورد آنها فکر کنند و اندیش��ه خ��ود را آزادانه بیان نمایند. 
در بنگاههای اقتصادی مش��ارکت به مفهوم کوش��ش دسته 
جمعی و همکاری تمام افراد )مدیران، کارکنان و مشتریان( 
برای دس��تیابی به هدف و منافع مشترک است. در مدیریت 
مش��ارکتی فاصله بین کارکنان و مدی��ران کاهش می یابد؛ 
آنه��ا در تصمیم گی��ری و روند برنامه ری��زی دخالت داده 
می شوند و به همان نس��بت از سود و دستاوردهای ناشی 
از مشارکت برخوردار خواهند بود.تعاریف و برداشت های 
زیادی از مفهوم مشارکت مطرح شده است که در همه آنها 
اصول و مبانی مشترکی یافت می شود.برخی از جنبه های 

مشترک و بنیادین که بر آنها تأکید شده است عبارتند از:
- برابری و برخورداری از حقوق شهروندی

- توزیع قدرت در بین مردم و سهیم کردن آنان در اختیارها 
و تصمیم گیری ها

 - اج��ازه دادن ب��ه م��ردم ب��رای نظ��ارت بر ام��وری که 
بر سرنوشت آنان تأثیر دارد

 - ایج��اد فرصت ه��ای برابر برای پیش��رفت هم��ه مردم 
به خصوص گروه های پایین جامعه

ــت؟ تعاون به زبان س��اده یعن��ی »همکاری«  تعاون چیس
هنگام��ی که فرد نتواند به تنهایی یک کار یا فعالیت زندگی 
را انجام دهد راه درست آن است که از دیگران کمک بگیرد 
تا آن کار را به صورت دسته جمعی و با همکاری یکدیگر 

انجام دهند. این شیوه انجام کار را »تعاون« می گوییم.
می دانیم که همه مردم در زندگی خود با مش��کالت زیادی 
روبه رو می شوند، برای حل همه این مشکالت هیچ فردی 
دارای توانایی و امکانات مناس��ب و کافی نیست. بنابراین، 

برای داش��تن زندگی بهتر، باید مردم دس��ت به دس��ت هم 
بدهند و با مشورت همدیگر، مشکالت را حل کنند. تعاون، 
یکی از راههای شناخته ش��ده برای حل مشکالت زندگی 
اس��ت، زیرا با کار گروهی و مشورت، مشکالت و مسائل 
انس��ان راحت تر حل خواهد ش��د. با تع��اون مردم به هم 
کمک ک��رده، با همدیگر فکر می کنند و در غم و ش��ادی 
هم شریک هستند. براساس دستورهای دین مبین اسالم در 
حال حاضر نظام جمهوری اسالمی ایران تعاون را به عنوان 
یک راه اساس��ی برای رس��یدن به رفاه، عدالت اجتماعی و 
توس��عه کشور به مردم پیشنهاد می کند که جهت تحقق آن 
باید س��رمایه های کوچک، دانش و خال قیت کارشناسان و 
دانش آموختگان نس��ل ج��وان را در افزایش ظرفیت بخش 
تع��اون ب��ه کار گرفت. بخش تعاون به عن��وان بخش مؤثر 

در اقتصاد به زیرس��اخت های محک��م و ایجاد باورمندی 
در جامع��ه و فرهنگ عمومی  نیاز دارد که به نظر می رس��د 
 این مس��أله چون به مناف��ع اجتماعی مربوط می ش��ود هم 
به تقویت روح تعاون و هم به ایده های کارآفرینی و خال ق 
نیازمند اس��ت. ما باید زمینه های اساسی این موضوع را در 
کش��ور فراهم کنیم تا ظرفیتی را که در انتهای برنامه پنجم 
در رس��اندن 25 درصد س��هم تعاونی مش��خص شده را به 
نتیجه برسانیم. تعاون یک رکن مهم اقتصاد ایران بوده و این 
موضوع در قانون اساس��ی ذکر ش��ده است کارکرد حقوقی 
و قانون��ی بخش تعاون و ظرفیت اجتماع��ی ملت ایران و 
روحی��ه مردم، اقتضا می کند که یک س��ازماندهی و موضع 
اجرایی قوی در رس��اندن این ظرفیت وجود داش��ته باشد 
تا بتواند این کارکرد را در جامعه به اثبات رس��اند. بنابراین 

تقویت بخش تعاون، ضرورت دارد.
معنی لغوی تعاون: اصل و ریش��ه تعاون به معنی پشتیبانی 
در کار اس��ت و کلمه تعاون در معانی: یاری نمودن، انجام 
 عمل متقابل، با ه��م مهربانی کردن، همکاری، کمک کردن 
به یکدیگر، کار مشترک، ترکیبی از خودیاری، کمک متقابل 
و باالخره همیاری استعمال می شود و از مجموع این معانی 
اس��تنباط می شود که بهترین منظور از تعاون کارگروهی و 

همکاری است.
مفهوم مشاركت در فعالیت های تعاونی چیست؟

منظور از مش��ارکت، دخالت دادن اف��راد در تصمیم گیری 
اس��ت. دموکراس��ی شیوه ای اس��ت که انس��ان ها، در آن 
تصمیم می گیرند و روش��ی برای حقانی��ت تصمیم گیران 
محسوب می ش��ود. هدف از واژه دموکراسی یا مشارکت 
مردمی تعیین اقدام هایی اس��ت، که می توان براساس این 
مفه��وم و از طریق عضویت در تعاونی نکات س��ودمندی 
را ب��ه اعضاء آموزش داد. به منظور تحقق کامل مش��ارکت 
مردمی در فعالیت های تعاونی، نکات زیر ضروری است:
1. اعضای تعاونی ها برای مشارکت آمادگی داشته باشند.

2. تعاونی ه��ا ب��رای پذی��رش مس��ئولیت های ناش��ی از 
مشارکت آماده باشند.

 3. مش��ارکت به عنوان بخش��ی از وج��وه تمایز تعاونی ها 
با شرکت های رقیب قلمداد شود.

4. مش��ارکت به عنوان وسیله ای برای دفاع از ارزش های 
اعضاء و رفع نیازهای آنان تلقی شود. 

نکته: س��اختارهای مش��ارکتی تعاونی ها برای اعضاء جنبه 
حیاتی دارد. زیرا به یاری آن می توان سازمان هایی مسئول 
 و موف��ق برای برآورده س��اختن نیازها و تحقق بخش��یدن 

به آرزوهای آنان ایجاد کرد.
تعاون از نظر بزرگان:

ــام خمینی)ره(: برای ترقی و تعالی کش��ور به  حضرت ام
روح تعاون ادامه دهید.

مقام معظم رهبری: تعاون، چش��مه جوشان اشتغال است. 
یک��ی از چیزهایی ک��ه می تواند جل��وی بی عدالتی را به 
 شکل منطقی و اصولی سد کند همین کار تعاونی است. من 

به تعاون اعتقاد دارم.
شهید مظلوم آيت ا... دكتر بهشتی: تعاونی ها را در جهت 

رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم.

به مناسبت هفته تعاون

مشاركت، عنصر اصلي جامعه پايدار

برای قوی تر شدن، نقطه ضعف هایت را فاش كن!
هر نقطه ضعفی می تواند مورد استفاده یا سوءاستفاده  دوست 
و دشمن، آشنا و غریبه قرارگیرد؛ این یک جمله  آشنا، رایج 
و کلیشه ای اس��ت:»برای پیروزی بر هر حریف و دشمنی، 
س��عی کن به نقاط ضعفش دست پیدا کنی و از همان نقطه، 
حریف��ت را شکس��ت داده و خاکسترنش��ین ک��ن  یا برای 
پیروزی بر حریف، نقاط ضعف و قوت او را شناسایی کرده 
و با فش��ار بر نقاط ضعف او، به طور حتم، او را با شکست 
س��ختی مواجه خواهی  کرد.« انکارناپذیر و غیرممکن است 
که داش��تن نقطه  ضعف را کتمان نموده یا ادعا کنیم که هیچ 
نقطه ضعفی نداریم. در هر صورت ، نقطه ضعف وجود دارد 
و باید آن را پذیرفت. حال، ترس از برمال شدن نقطه ضعف، 
معضلی بزرگ تر از خود آن اس��ت چرا که در این مقوله، دو 

اثر سوء و  روانی منفی وجود دارد:
- ترس ممتد و همیش��گی، همراه با احس��اس منفی دائم، 
کم کم، به یک عادت و خلق و خوی ناپسند تبدیل می شود.

- پابرجا ماندن نقطه ضعفی که می دانیم و می شناسیم.
 نقطه ضعف، برای ضربه زدن و نابودی از طرف دشمن و 
اعمال فشارهای روحی-  روانی و گاه عاطفی و شاید حتی 
برای مزاحی زودگذر از طرف دوس��تان مورد سوء استفاده 
قرار می گیرد. پیش��نهاد من این اس��ت، بیایید سنت شکنی 
ک��رده و به جای این که در کابوس پنهان نمودن دس��ت و پا 
بزنیم یا خود را دچار هیوالی ویران کننده  برمال ش��دن این 
نقیصه )نقطه ضعف( بنماییم، بی هیچ ترس و واهمه ای، نقطه 
یا نقاط ضعف خود را فاش  و برمال سازیم.بله، خودمان این 
کار را با رغبت کامل، حتی از روی عمد انجام داده و شاهد 

نتایج شگفت آور آن باشیم. 
ای��ن کار، کمترین فایده اش، بس��تن راه ه��ای نفوذ حریف 
برای شکس��ت و ی��أس و ناامیدی ما قبل از شناس��ایی از 
طرف اوس��ت یعنی دانس��ته، راه عبور دش��من برای ضربه 
زدن به ما را، خودمان مس��دود نموده، او را مجبور کنیم در 
راهی قدم بردارد که ما می خواهیم؛ راهی که خود طراح آن 
هس��تیم و بر تمام ریزه کاری های آن، اش��راف کامل داریم. 
این جاس��ت که دیگر غافل گیر نشده و وارد یک نبرد پیدا و 

مش��خص که شبیخون 
غافل گی��ری  اص��ل  و 
کوچک تری��ن  آن  در 
نقشی ندارد، می شویم. 
است  آشکار  و  واضح 
که هیچ کس شکس��ت 
را دوس��ت ندارد و در 
آوردن  ک��م  اصطالح، 
و دچ��ار بیم و ضعف 
ش��دن را هم به آسانی 
پذیرفت.  نخواه����د 
ح��ال وقتی م��ا بدانیم 
که ط��رف مقاب��ل در 
هر نقش و پوشش��ی، 
نقطه ضعف  بر  آشکارا 
ما واقف اس��ت، اولین 
فایده   نزدیک تری��ن  و 

حاصله، از بین رفتن ترس و هراس مس��تمر از برمال شدن 
ای��ن معضل برای ما خواه��د بود. حاال دیگ��ر حواس مان 
جم��ع خواهد بود و تمام هم و غم خود را معطوف، به آن 
نقطه  آس��یب پذیر خواهیم نمود. زندگی و روابط و اتفاقات 
 پیچی��ده  آن، ب��ه مثابه  یک بازی بزرگ و هدفمند ش��طرنج 

است.
ب��رای مث��ال: تصور کنی��د تصمیم دارید ب��ا حریفی قدر و 
حرفه ای در صفحه   ش��طرنج، نبردی را آغاز کنید. س��بک و 
روش بازی شما، به گونه ای است که  وابستگی شدیدی، به 
مهره  رخ یا اس��ب یا هر دو دارد. در عرصه  بازی ش��طرنج، 
این خ��ود می تواند یک نقطه ضعف  باش��د )گاه حذف هر 
نقطه  قوتی، تبدیل ب��ه یک نقطه ضعف خطرناک و اثرگذار 
می ش��ود( حال آن که، با کمی هوش��مندی، صبر، تمرکز و 
ابتکار، می توان آن  نقطه ضعف را طعمه  قرار داده و بر حریفی 
که ما را آس��ان پنداش��ته، فائق آییم، چراک��ه حریف، تمام 
س��عی خود را به کار خواهد بست تا با خارج نمودن رخ یا 

اسب، ما را خلع سالح 
را  بازی  ابتکار  نموده، 
خ��ود به دس��ت بگیرد 
و م��ا را ب��ا شکس��تی 
عی��ن  در  و  س��خت 
آسان،  و  س��ریع  حال 
روبه رو س��ازد ولی در 
این جا ما می توانیم در 
نقش یک انسان مبتکر 
و خالق ظاهر ش��ده، 
را  روش های��ی  ابت��دا 
بیازمایی��م، که کمتر به 
رخ و اسب نیاز داشته 
باش��یم و درعین حال، 
رخ  قراردادن  طعمه  با 
و  بهتری��ن  اس��ب،  و 
مفید تری��ن مهره ه��ای 
حری��ف را از صفحه  نبرد خ��ارج نماییم. در س��ایه ترس 
ب��ودن از نقطه ضعف ه��ا، یعن��ی پذیرش شکس��ت قبل از 
ه��ر هجوم و حمل��ه ای. وقتی بدانید که همه یا دس��ت کم 
کس��انی که به نوعی خواهان عدم پیروزی و موفقیت ش��ما 
هس��تند، آشکارا، از نقطه ضعف یا نقاط ضعف تان باخبرند، 
هوشیارانه تمام توجه و حواس خود را به آن نقطه معطوف 
خواهی��د س��اخت و نیز ب��رای رهایی و تبدی��ل ضعف به 
قدرت، خواه ناخواه دس��ت به کار خواهید ش��د. به طور قطع 
ب��رای هر فردی، ادامه  وجود نقطه ضعفی که آش��کارا، همه 
از ک��م و کیف آن به خوبی واقف اند، صورت خوش��ایندی 
نخواهد داش��ت و به ط��ور حتم با تمرک��ز بیش تر و بدون 
ترس از برمال ش��دن نقطه ضعف، در صدد برطرف ساختن 

آن برخواهد آمد.
کوتاه س��خن این که به جای غصه خوردن و در النه خزیدن 
از ترس این که مبادا اطرافیان که لزومًا می توانند دشمنان ما 
هم نباش��ند، بلکه ش��اید حریف دوست  داشتنی ما باشد، از 

وج��ود چند نقطه ضعف کوچک یا بزرگ ما، درصدد ضربه 
زدن یا سوء استفاده و امتیازگیری بر آیند و یا مایه  شرمساری 
و سرافکندگی ما  شوند، با نهایت شهامت و اقتدار، با اعالم 
ی��ا اعتراف به آن معضل بزرگ، یعنی نقطه ضعفی که باعث 
ایجاد همه  دردس��رها شده اس��ت،  هوش��یارانه از راه های 
نفوذپذی��ری و ضربه خوردن، محافظ��ت نموده و درصدد 
از بی��ن ب��ردن آن برآییم. به عنوان مثال: ممکن اس��ت پیش 
از این، ش��ما به واس��طه  آن چه به اختصار، آن را عدم آگاهی 
نام می نهیم، عمل زش��ت و ناپسند سیگار کشیدن را انجام 
می داده ای��د، پس از مدت ها ب��ا علم به مضر بودن آن، خود 
را از دام بالی��ی مرگ آور، رها نم��وده  و با هر جان کندنی، 
موفق به ترک س��یگار گردیده اید. ح��ال در جمعی حاضر 
شده اید که به شدت با س��یگار و سیگاری برخوردی تند و 
نامناسب دارند. در آن جمع، یک نفر از سیگاری بودن شما 
باخبر بوده اما خبری از ترک آن ندارد. ش��اید شما از ترس 
برمال ش��دن یا ترس از برخورد بد آنان، خود را مجبور به 
ت��رک آن محل نموده یا کل تمرکز خود را از دس��ت داده 
و فکر و ذهن تان را  مش��غول فرار از این رس��وایی به ظاهر 

بزرگ نما یید. 
پیش��نهاد من  این اس��ت که، خودتان ابتکار عمل آن محفل 
را، به دست بگیرید؛ به این ترتیب که مسیر فکری را هدایت 
نم��وده، خودتان به معضلی که اآلن برای ش��ما نقطه ضعف 
ش��ده اس��ت، اش��اره نموده و با صداقت و متان��ت، به آن 
روزگاران پراش��تباه، اشاره ای کرده و س��پس، پیروزمندانه 
بیان دارید که به اش��تباه مضحک خ��ود، پی برده و حال از 
آن دام ویران کنن��ده، ره��ا ش��ده اید. مطمئن باش��ید، با این 
روش برخورد، مورد تشویق و احترام قرار خواهید گرفت 
و ناخودآگاه، راه سوءاس��تفاده از این موضوع را، مس��دود 
س��اخته و خود را از ش��ر ترس ای��ن رس��وایی احتمالی، 
رها  س��اخته اید. بیایید به جای فرار و ترس از فاش ش��دن 
نقطه ضعف، آن را آشکارا بیان کنیم. مطمئن باشید  این شیوه 
رفتاری، برای موفقیت و قوی تر ش��دن ذهن و فکر ش��ما، 

مفید واقع خواهد شد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

لردگان

بروجن

 رئی��س اداره تع��اون کاش��ان 
گفت: تع��اون بهتری��ن اهرم 
اجرای��ی اش��تغالزایی اس��ت. 
رئیس اداره تعاون شهرس��تان 
کاش��ان در گفتگ��و ب��ا موج 
بیان داش��ت: مش��ارکت فعال 
در  تعاون��ی ه��ا  گس��ترده  و 
عرصه ه��ای گوناگون اقتصاد، 
زمینه تحق��ق توصیه های مقام 
معظم رهبری را در سال همت 

مضاعف کار و مضاعف و در راستای اصل 44 قانون اساسی، فراهم کرده و سهم 
تع��اون در اقتصاد ملی را به 25 درصد ارتق��ا خواهد داد. »محمد باغبانی« افزود: 
به منظور جلوگیری از انحراف های اخالقی، سیاسی و اجتماعی در میان مردم و 
جوانان باید زمینه های اش��تغالزایی را فراهم نموده و در این راستا، تعاون بهترین 
اهرم اجرایی به شمار می رود. وی عملکرد اداره تعاونی شهرستان کاشان تا پایان 
مرداد ماه س��ال 1389 را تشکیل 975 ش��رکت تعاونی فعال با عضویت بیش از 
188 هزار نفر، اش��تغالزایی برابر 7023 نفر و س��رمایه ثبتی معادل 198215614 
هزار ریال عنوان و تصریح کرد: این تعاونی ها تحت پوش��ش اداره تعاون کاشان 
درگرایش های مختلف ش��امل: کش��اورزی، صنعتی، عمرانی، معدنی، خدماتی، 
مس��کن، فرش دس��تباف، حمل و نق��ل و... فعالیت می کنن��د. باغبانی برگزاری 
دوره های آموزشی متنوع و تخصصی برای شرکت های تعاونی را یکی از مهمترین 
وظایف و مسئولیت های اداره تعاون عنوان کرد. وی گفت: اداره تعاون شهرستان 
 کاش��ان طی یک س��ال گذشته، 29 دوره آموزش��ی را به مدت 336 ساعت برای 
693 نفر برگزار نموده است. وی شرکت تعاونی سهام عدالت را یکی از مهمترین 
محورهای فعالیت شرکت تعاونی ها در راستای اصل 44 برشمرد و گفت: توزیع 
33616 برگه س��ود عملکرد سال 86 بازنشستگان تأمین اجتماعی، دریافت سود 
س��هام عملکرد سال 86 کارکنان آموزش و پرورش، تشکیل پرونده 5210 نفر از 
قالیبافان، تش��کیل پرونده زنان سرپرست خانوار بالغ بر 252 نفر، تشکیل پرونده 
کارکنان شهرداری بالغ بر 2073 نفر و کارمندان دولت به تعداد 380 نفر و فعاالن 
قرآنی به تعداد 90 نفر و تشکیل پرونده 284 نفر از مددجویان مراکز مراقبتی بعد 

خروج از زندان، مهمترین اقدام های تعاونی سهام عدالت کاشان است.

زن����دان  سرپ����رست 
گلپای��گان  شهرس��تان 
گفت: ت��ا پایان مرداد ماه 
س��ال جاری، 23 زندانی 
جریمه ه��ای غی��ر عمد 
در گلپای��گان، ب��ا کمک 
خی��ران و از محل س��تاد 
دی��ه و نهاده��ای خیریه 

آزاد شدند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس از 
گلپای��گان، ب��ا حض��ور 
مس��ئوالن و نیک��وکاران 
گلپایگان��ی، زمینه آزادی 

زندانیان محکوم مالی، در دومین جشن گلریزان این شهرستان فراهم شد. 
سرپرس��ت زندان شهرستان گلپایگان در این آیین اظهار داشت: در سال 1369 
س��تاد دیه با هدف جلب کمک های مردمی و خیران برای زندانیان نیازمند در 

کشور تشکیل شد. 
»ابراهیم ش��یروانی« اظهار داشت: بعضی از زندانیان افراد آبرومندی هستند که 
به علل ناخواس��ته ی��ا عدم توانایی مالی و عدم ام��کان پرداخت دیه در زندان 
به س��ر می برند. وی خاطرنش��ان کرد: س��تاد دیه شهرس��تان گلپایگان در سال 
 1386 ب��ا س��رمایه ای بالغ بر 30 میلی��ون تومان با کمک خی��ران و نیکوکاران 

تأسیس شد. 
سرپرس��ت زندان شهرس��تان گلپایگان تصریح کرد: در س��ال 1388 تعداد 30 
نف��ر از زندانیان از محل س��تاد دی��ه و نهادهای خیریه با اعتب��اری بالغ بر 50 
میلیون تومان آزاد ش��دند و طی س��ال های 88 تا پایان مرداد ماه س��ال جاری 
نی��ز ب��ا اختصاص مبل��غ 74 میلیون و 500 ه��زار تومان در قالب تس��هیالت 
 از مح��ل کمک های س��تادهای دی��ه و انجمن ه��ای خیری��ه، 23 زندانی آزاد 

شده اند. 
وی اضافه کرد: 32 محکوم مالی در زندان گلپایگان به س��ر می برند که از این 
تع��داد 4 نف��ر به علت دیه، 13 نفر به علت صدور چک و 15 نفر به دلیل عدم 

پرداخت مهریه و نفقه حبس را تحمل می کنند. 
ش��یروانی اف��زود: در ای��ن آیین گلری��زان 35 میلی��ون و500 ه��زار تومان به 
صورت نقدی و تعهد پرداخت جمع آوری ش��ده اس��ت و پیش بینی می ش��ود 
 ب��ا همکاری مددجویان، زمینه آزادی 4 نفر که به علت دیه در زندان هس��تند، 

فراهم شود. 

رئیس اداره تعاون شهرس��تان نطنز گفت: 3 واح��د تعاونی با عضویت 89 نفر 
و س��رمایه گذاری بیش از 100میلیون ریال در هفته تعاون امس��ال، افتتاح و به 
بهره برداری خواهد رسید. سید »محمد طباطبایی« با اشاره به بهره برداری از 9 
واحد تعاونی با عضویت 129 نفر و 82 نفر اشتغالزایی طی هفته تعاون و دهه 
فجر سال گذشته در گفتگو با موج اذعان داشت: با توجه به سیاست های اصل 
44 باید بتوانیم با ارائه برنامه های جدید و قابل اجرا و س��رمایه گذاری، جهش 

مناسبی را در بخش تعاون استان فراهم کنیم. 
وی همچنی��ن به راه اندازی دو ش��رکت تعاونی » ناجی س��بز کویر بادرود« و 
»نوید سبز نطنز« در بخش مشاوره و خدمات ترویج کشاورزی شهرستان خبر 
داد و افزود: در حال حاضر ش��رکت ناجی سبز کویر بادرود با عضویت 8 نفر 
فارغ التحصیل رش��ته کشاورزی، سرمایه گذاری 25 میلیون ریال و اشتغالزایی 
3 نفر و شرکت نوید سبز نطنز با 9 نفر عضو و سرمایه گذاری 45 میلیون ریال 

در این شهرستان به فعالیت خود ادامه می دهند. 
طباطبایی، تعاونی خدمات اداری ومالی پش��تیبانی »بهش��ت سازه بادرود« را از 
دیگر تعاونی های فعال در شهرستان نطنز برشمرد و گفت: این شرکت تعاونی 
با 7 نفر عضو و س��رمایه گذاری 30 میلیون ریال در س��ال جاری به ثبت اداره 
اس��ناد و امالک بخش بادرود رس��یده که به صورت پیمانی به اداره های سطح 

شهر خدمات ارائه می کند. 
وی عملکرد اداره کل شهرس��تان نطنز از ش��هریور ماه س��ال گذشته تاکنون را 
تش��کیل 15 واحد تعاونی )در بخش های صنعتی 2 واحد، تعاونی های عمرانی 

یک واحد، خدماتی 10 واحد و تعاونی مسکن 2 واحد( عنوان کرد.

مدی��رکل تع��اون چهارمحال و 
بختی��اری گف��ت: به مناس��بت 
گرامیداش��ت هفته تع��اون 300 
واح��د مس��کن مه��ر در ای��ن 
 اس��تان به بهره برداری می رس��د. 
»بهرام عزیزی« در گفتگو با فارس 
در شهرکرد، با بیان اینکه از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون 75 شرکت 
تعاونی در اس��تان تش��کیل شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: این تعداد 

تعاونی در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و فارغ التحصیالن 
تشکیل شده است که زمینه اشتغال 941 نفر را به صورت مستقیم و یک هزار و 820 
نفر را به طور غیر مستقیم فراهم می کند. وی بر ضرورت ارتقای سطح دانش اعضای 
تعاونی های فعال موجود در استان تأکید کرد و افزود: برهمین اساس اداره کل تعاون 
در راس��تای ارتقای سطح دانش و آگاهی مدیران و اعضای تعاونی ها از ابتدای سال 
جاری تاکنون 64 دوره آموزش��ی در قالب 15 هزار و 218 نفرس��اعت برگزار کرده 
اس��ت. عزیزی ادامه داد: نظارت حضوری و الکترونیکی بر یک هزار و 450 تعاونی 
در بخش های مختلف، برگزاری 67 گردهمایی ترویجی تعاون با حضور 5 هزار و 
200 نفر از اعضا، از دیگر اقدام های این اداره در راستای ارتقای سطح دانش مدیران 

و اعضای تعاونی های فعال در استان است. 
مدی��رکل تع��اون چهارمح��ال و بختی��اری از پرداخت تس��هیالت ب��ه متقاضیان 
تش��کیل تعاونی در اس��تان خبر داد و گفت: به منظور کمک به اج��را و راه اندازی 
طرح ه��ای تعاون��ی،  48 تعاون��ی با اش��تغالزایی 570 نفر برای اخذ تس��هیالت به 
می��زان 58 میلی��ارد ریال به بانک های عامل معرفی ش��ده  ک��ه مراحل تصویب این 
تس��هیالت در دس��ت اقدام اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: در هفته تعاون 35 طرح 
 تعاون��ی ب��ا س��رمایه گذاری 83 میلی��ارد ری��ال در بخش های مختل��ف اقتصادی 
اعم از صنعت، کش��اورزی، خدمات و مس��کن به بهره داری خواهد رسید که زمینه 
اشتغال 416 نفر را فراهم می کنند. عزیزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 4 هزار و 
459 تعاونی در استان با عضویت بیش از 285 هزار و 294 نفر فعال است. مدیرکل 
تعاون چهارمحال و بختیاری به تعاونی های س��هام عدالت در اس��تان اشاره کرد و 
گفت: در استان 728 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت شده اند که از این تعداد 
664 هزار نفر در تعاونی های سهام عدالت ثبت نام کرده اند. وی تعاونی های بانوان را 
مش��تمل بر 700 تعاونی برشمرد و گفت: به تعاونی هایی که بیش از 70 درصد آنها 
خانم باشد، تعاونی بانوان گفته می شود که در حال حاضر این تعاونی ها با احتساب 

تعاونی های صرف آموزشگاهی 29 هزار نفر عضو دارند.

رئیس اداره تعاون شهرس��تان لردگان گفت: در هفته تع��اون 10 طرح تعاونی در این 
شهرس��تان به بهره برداری می رسد. »حسن یزدان  مهر« در گفتگو با فارس در لردگان 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 تعاونی در این شهرستان در زمینه های 
فعالیتی مختلف تشکیل شده که 168 نفر در این تعاونی ها عضویت دارند. وی ادامه داد: 
با تشکیل این تعاونی ها که همگی به صورت الکترونیکی تشکیل و ثبت شده اند، زمینه 

اشتغال 161 نفر در این شهرستان فراهم می شود. 
یزدان مهر تصریح کرد: از این تعداد هم اکنون 10 تعاونی آماده بهره برداری هستند که 
در هفته گرامیداش��ت تعاون با حضور مس��ئوالن استانی و شهرستانی به بهره برداری 
رس��یده و کار خود را در بخش های مربوطه آغاز می کنند. وی میزان سرمایه گذاری 
صورت گرفته برای ایجاد این 10 تعاونی را 26 میلیارد و 316 میلیون ریال عنوان کرد 
 و افزود: با بهره برداری از این تعاونی ها 119 فرصت ش��غلی در این شهرستان ایجاد 

می شود. 
به گفته وی صنعت، عمران و خدمات از جمله بخش های فعالیتی این طرح های تعاونی 
است. یزدان مهر با اشاره به ساز و کار جدید طراحی شده برای تشکیل تعاونی گفت: 
متقاضیان تشکیل و ثبت تعاونی می توانند بدون مراجعه حضوری با اداره تعاون و از 
طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی تعاون نسبت به تکمیل و ثبت تعاونی خود در ظرف 
یک هفته اقدام کنند. رئیس اداره تعاون شهرستان لردگان تصریح کرد: در تجربه برخی 
از کش��ورها، تعاونی ها از جمله سازمان هایی هستند که موفق شده اند وسیله تجمیع 
نیرو های پراکنده و جدا از هم را با وجود مقدار به ظاهر اندک این نیروها فراهم ساخته 
و با این اقدام خود موجبات افزایش درآمد و تولید محصوالت کشاورزی، کارگاهی 
و صنعتی و در نتیجه تعدیل و تثبیت قیمت ها و در نهایت، رفاه حال تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان را فراهم آورند که البته در کشور ما با بعضی نارسایی ها مواجه است.
وی گرامیداش��ت هفته تعاون در این شهرستان از) 13 تا  19(، شهریور ماه برگزاری 
همای��ش تعاون در شهرس��تان، ش��رکت تع��دادی از تعاونی ها در نمایش��گاه هفته 
تعاون، افتتاح تعاونی های آماده بهره برداری شهرس��تان، بازدید مس��ئوالن اس��تانی و 
شهرس��تانی از تعاونی های برتر و شرکت کارکنان اداره تعاون و تعاونگران شهرستان 
 در نم��از جمعه را از جمل��ه مهم ترین برنامه های هفته تعاون در شهرس��تان لردگان 

عنوان کرد. 

فرماندار بروجن از برگزاری جشن گلریزان همزمان با 28 ماه مبارک رمضان در این 
شهرستان خبر داد. 

به گزارش فارس از ش��هرکرد، »فتاح کرمی« در نشس��ت برنامه ریزی جشن گلریزان 
در این شهرستان اظهار داشت: این جشن به منظور آزاد سازی زندانیان غیر عمد که 
 به علت بدهی مالی و مهریه در زندان به س��ر می برند، برگزار می ش��ود. کرمی ادامه 
داد: هم اکنون 44 زندانی غیر عمد در زندان شهرستان بروجن وجود دارد که نیازمند 

کمک های مردمی و خیران هستند. 
فرماندار شهرستان بروجن میزان بدهی زندانیان را 3 میلیارد و 350 میلیون ریال اعالم 
کرد و گفت: در سال گذشته نیز با کمک های مردمی بیش از 10 نفر با پرداخت 240 
میلیون ریال از کمک های مردمی و خیران در این شهرستان آزاد و به آغوش خانواده 

بازگشتند. 
 وی با اش��اره به هدف های برگزاری جش��ن گلریزان در این شهرستان، خاطرنشان 
کرد: فرهنگ سازی برای مشارکت مردمی، جذب کمک های خیران و عموم مردم برای 
آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیر عمد و آگاه کردن جامعه در ارتباط با پیشگیری از 
ورود به زندان ها، از مهم ترین هدف های برگزاری جشن گلریزان است. کرمی تصریح 
کرد: جشن گلریزان فرصتی برای خیران و متمکنین شهرها جهت کمک به مستمندان 
و فقر است. وی با اشاره به اینکه ما باید بین جرایم عمدی و غیر عمدی فرق بگذاریم، 
خاطر نشان کرد: زمانی که انسان به عمد خطایی می کند و جرمی انجام می دهد باید 
مجازات قانونی آن را بکشد چون از سر عمد مرتکب تخلف و جرم شده اما یک موقع 
اس��ت که برای انسان حادثه ای ناخواسته و بر اثر یک بی احتیاطی به وجود می آید و 

ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. 
کرمی به ضرورت دردمندی و احس��اس تکلیف در مقابل افراد اش��اره کرد و گفت: 
هر کس در انجام کارهای نیک نسبت به سایر افراد پیشی بگیرد و در خیر رساندن به 
همنوعان و به ویژه انسان های نیازمند، بیشتر تالش کند در پیشگاه خداوند متعال از 

جایگاه واالتری برخوردار است.

به مناسبت هفته تعاون
تعاون، بهترین اهرم اجرایي اشتغالزایي

با كمك خیران؛
آزادي  23 زنداني جریمه هاي غیر عمد 

در گلپایگان

همزمان با هفته تعاون 
 بهره برداري از 3 واحد تعاوني 

در شهرستان نطنز

به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون صورت مي گیرد؛
 بهره برداري از 300 واحد مسکن مهر 

در چهارمحال و بختیاري 

رئیس اداره تعاون لردگان خبر داد:
 بهره  برداري از 10 طرح تعاوني 

در هفته تعاون

همزمان با 28 ماه مبارك رمضان؛
برگزار ي جشن گلریزان در بروجن

 رئیس شورای اس��المی شهر اصفهان از 
حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی 

قدس قدردانی کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفه��ان، »عب��اس ح��اج رس��ولیها« در 
آغاز یکصد و ش��صت و س��ومین جلسه علنی 
این ش��ورا ب��ه نامگ��ذاری آخرین جمع��ه ماه 
مبارک رمض��ان به عن��وان »روز جهانی قدس« 
 توس��ط حضرت امام خمینی)ره( اش��اره کرد و 
گفت: م��ردم ایران اس��المی امس��ال با حضور 
حماسی خود در روز جهانی قدس به ندای امام 
راح��ل و توصیه های مق��ام معظم رهبری لبیک 
 گفته و در این راهپیمایی به طور گسترده شرکت 

کردند.
وی حضور گس��ترده، حماسی و بی بدیل مردم 
در راهپیمای��ی روز جهان��ی ق��دس در حمایت 
از مس��لمانان فلس��طین را ارزش��مند و قاب��ل 
تقدیر دانس��ت و افزود: ملت ای��ران در آخرین 
جمع��ه از ماه مبارک رمض��ان در گرمای حدود 

40 درجه حضور حماس��ی خ��ود را به نمایش 
گزاردن��د و ضمن محکوم ک��ردن جنایت های 
رژیم اش��غالگر قدس، خش��م و انزجار خود را 
از این رژیم جنایتکار اعالم کرده و آزادی قدس 
 شریف را از چنگال رژیم صهیونیستی خواستار 

شدند.
س��خنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
نی��ز روز جهان��ی ق��دس را ی��ادگار بنیانگ��ذار 
حض��رت  ای��ران  اس��المی   جمه��وری 
ام��ام خمینی )ره( بیان ک��رد و گفت: روز قدس 
روز س��ربلندی اسالم است که باید هر ساله این 
 روز ب��ه نحو مطلوب و شایس��ته گرامی داش��ته 

شود.
»ابوالفضل قربانی« به توطئه های استکبار جهانی 
و دش��منان انقالب و اس��الم برای به فراموشی 
سپردن روز قدس اش��اره کرد و افزود: بحمدا... 
و با هوش��یاری مس��لمانان به ویژه م��ردم ایران 
این توطئه خنثی و راهپیمایی این روز هر س��ال 

باشکوه تر برگزار می شود.

رئی���س  همچنی����ن  جلس����ه  ای����ن   در 
کمیس��ی��ون فرهنگ��ی- اجتماع��ی ش����ورای 
قدردان����ی  ب��ا  اصفه����ان  ش��هر   اس��المی 
از حض����ور پرش���ور و حماس���ی م��ردم در 
 راهپیمای��ی روز جهان قدس گف��ت: راهپیمایان 
جن��ایت ه��ای  ک�����ردن  محک��وم   ضم��ن 
م����ردم  ق��دس علی����ه  اش��غ���الگر   رژی��م 
حمای��ت  فلس��طین،  بی دف��اع  و  مس��لمان 
اع��الم  آن��ان  از  را  خ��ود  جانب��ه   هم��ه 

کردند.
 »س��ردار کری��م نص��ر اصفهان��ی« ب��ه حضور 
 گس��ت���رده م�����ردم اصفه�����ان در آیی��ن 
 شب های قدر اشاره و این حرکت را قابل تقدیر بیان 
 ک�����رد و اف�����زود: حض��ور ش��ه��روندان 
قرائ������ت  و  مس��جده���ا  در   اصفهان����ی 
دعاهای مخصوص ش��ب های قدر و راز و نیاز 
ب��ا معبود خود حرکتی ارزش��مند و بی نظیر در 
کش��ور بوده و این ش��هر در این زمینه سرآمد و 

الگو است.

معاون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به بدهی یک هزار و 300 میلیارد ریالی دولت به 
ش��هرداری تا سال 87 گفت: قرار است بدهی ها 
در قالب س��هام شرکت ها وکارخانه های بزرگ 
پرداخت ش��ود و این مهم در مرحله بررس��ی و 

توافق های نهایی است. 
به گزارش موج از اصفهان، »مرتضی حسام نژاد« 
با بیان این مطلب افزود: بر اس��اس بررسی های 
صورت گرفته تا س��ال 87، دول��ت یک هزار و 
300 میلیارد ریال به شهرداری بدهی دارد که این 
میزان مربوط به رأی های قطعی کمیس��یون ماده 
100، عوارض های نوس��ازی و ... است. وی با 
اشاره به این که مقرر شده این بدهی ها در قالب 
واگذاری سهام شرکت ها و کارخانه های بزرگ 
به شهرداری پرداخت شود، اظهار امیدواری کرد 
این موضوع در س��ال جاری بعد از بررس��ی و 

توافق های نهایی محقق شده و این بدهی امسال 
پرداخت شود. 

حس��ام ن��ژاد ضمن اش��اره به رکود چش��مگیر 
ساخت و ساز در س��ال های اخیر اظهار داشت: 
با توجه به این رکود بخش درآمدی ش��هرداری 

ک��ه 70 درص��د آن از س��اخت و س��از تأمی��ن 
می شود، نقدینگی کاهش داش��ته؛ این در حالی 
اس��ت که اگ��ر بدهی های دولت به ش��هرداری 
به ص��ورت نقدی پرداخت ش��ود، راهگش��ای 
 رف��ع کمبودهای درآم��دی ش��هرداری خواهد 

بود. 
معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان از توزیع 
قبض ه��ای عوارض ب��رای ش��هروندان در ماه 
جاری خبر داد و گفت: امسال تمهیدات خاصی 
ب��رای این فیش ها در نظر گرفته ش��ده و س��عی 
داریم تا ش��هروندان، عوارض خود را به صورت 

غیر حضوری پرداخت کنند.
می توانن����د  ش��هرون��دان  وی،  گفت����ه  ب��ه 
 از طری��ق مراجع��ه ب��ه س��ایت ش��هرداری به 
عوارض  قبض های   www.isfahan.irنشانی

خود را پرداخت  نمایند.

كاشان اصفهان

گلپايگان

نطنز

معاون مالي و اداري شهرداري اصفهان اعالم كرد: اصفهان

بدهکاري یک هزار و 300 میلیارد ریالي دولت به شهرداري اصفهان

در جلسه شوراي اسالمي شهر اصفهان انجام شد:

 تجلیل از حضور حماسي مردم در راهپیمایي روز جهاني قدس 
و آیین شب هاي قدر

 رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، 
واگذاری مجموعه های مصلی و ورزشگاه نقش 
جهان به مدیریت شهری اصفهان را راهکار اساسی 
 برای تکمیل و به��ره برداری از این مجموعه ها 

بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، »عباس حاج رس��ولیها« گفت: سال ها 
است که عملیات اجرایی ساختمان های مصلی 
و ورزش��گاه نقش جهان، ش��روع ش��ده ولی با 
تأس��ف تاکنون تکمیل نش��ده و به بهره برداری 

نرسیده است.
وی لزوم ش��تاب در تکمی��ل پروژه های مصلی 
و ورزش��گاه نقش جهان اصفهان را مورد تأکید 
ق��رار داد و اف��زود: اگر مدیریت ای��ن پروژه ها 
ب��ه مدیریت ش��هری اصفهان واگذار ش��ده بود 
س��اختمان های مصلی و ورزشگاه نقش جهان 
 یک س��اله تکمیل ش��ده و در اختیار مردم قرار 

می گرفت.
از  رئی��س ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان 
بی توجهی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
و دول��ت ب��ه اجرای مف��اد برنامه های س��وم و 

چهارم توس��عه و عملیاتی نشدن مدیریت واحد 
ش��هری و عدم واگذاری 23 وظیف��ه پیش بینی 
ش��ده در این برنامه ها انتقاد کرد و از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی خواس��ت در تدوین و 
 تصویب برنامه پنجم توس��عه کشور، دولت را به 
و  ام��ور  حج��م  کاه��ش  و  زدای��ی   تمرک��ز 
تصدی گری و واگذاری امور به شهرداری ها به 

ویژه در کالنشهرها ملزم کنند.
وی »محله محوری« را از سیاست های مدیریت 
شهری اصفهان در سال جاری بیان کرد و مصلی 
را یکی از پروژه های محله محوری دانس��ت و 
اعتب��ار مورد نیاز برای تکمیل آن را 300 میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: مدیریت شهری اصفهان 
آمادگ��ی دارد، در ص��ورت واگ��ذاری مدیریت 
پروژه ه��ای مصلی و ورزش��گاه نق��ش جهان 
ب��ه ای��ن مدیریت، ای��ن پروژه ها را در س��ریع 
 تری��ن زم��ان تکمیل ک��رده و در اختی��ار مردم 

قرار دهد.
س��خنگوی شورای اس��المی ش��هر اصفهان نیز 
لزوم ش��تاب در تکمیل و به��ره برداری مصالی 
این ش��هر را مورد تأکید ق��رار داد و گفت: قرار 

دادن حدود 15 ه��زار مترمربع مجموعه تجاری 
در کن��ار مصلی و در منطق��ه ای که محل عبور 
 الزم ب��رای رف��ت و آمد وجود ن��دارد غیر قابل 

توجیه است.
فرهنگ��ی کمیس��یون  رئی��س   همچنی��ن 
 - اجتماع��ی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
 تمرک��ز زدای��ی و واگ��ذاری امور به م��ردم را
ح����ل  ب��رای  راهک����ار  تری��ن   اساس��ی 
در  گف��ت:  و  دانس��ت  مش��کل ها  و   مس��ائل 
 دنیا تجربه نش��ان داده اس��ت که امروزه متمرکز 
 عم��ل ک��ردن جوابگ��و نخواه��د ب��ود و بای��د 
کارها به ص��ورت محلی و ب��ا  مدیریت محلی 

دنبال و حل و فصل  شود.

 الدن سلطانی
»ج��واد پورحس��ینی« در 
گفتگ��و ب��ا زاین��ده رود 
تصری��ح ک��رد: در س��ال 
 200 جدی��د  تحصیل��ی 
هزار دانش آم��وز به پایه 
اول س��ه مقط��ع ابتدایی،  
 راهنمایی و متوسطه وارد 

می شوند.
وی گف��ت: از ای��ن تعداد 
67 ه��زار نف��ر وارد پایه 
اول ابتدای��ی، 66700 نفر 
وارد پای��ه اول راهنمای��ی 
و 62600 نف��ر وارد پای��ه 
خواهن��د  متوس��طه   اول 

شد.
متوس��طه  آموزش  معاون 
اداره ک����ل آم���وزش و 

پرورش افزود: در س��ال تحصیل��ی جدید تعداد 
5527 مدرس��ه و 31450 کالس، پذی��رای دانش 

آموزان سه دوره تحصیلی هستند.
پورحس��ینی تع��داد کل دانش آموزان س��ه دوره 
تحصیل��ی در اس��تان را 818400 نف��ر اع��الم و 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به شروع سال تحصیلی 
و بازگش��ایی مدرسه ها، مس��ئوالن وزارتخانه و 

اداره کل آم��وزش و پ��رورش برنام��ه های��ی در 
 زمینه ه��ای مختلف در قالب پ��روژه مهر تدارک 

دیده اند.
وی درب��اره پروژه مهر افزود: اکثر مدرس��ه ها از 
اردیبهشت ماه در قالب طرح هجرت قراردادهایی 
را در زمینه فعالیت های عمرانی، بازنگری،  تعمیر 

ساختمان و تجهیزات و وسایل منعقد کرده اند.

همچنی�ن  پورحس��ین��ی 
ضمن اش��اره به تش��کیل 
آموزش��ی  مجتمع ه��ای 
س���ال  در  روس��ت��ایی 
 تحصیل�����ی ج�����اری 
ط��رح  ای��ن  در  گف��ت: 
جمعیت  کم  مدرسه های 
ی��ک  پوش��ش  تح��ت 
 مجتم��ع ق��رار خواهن��د 

گرفت. 
ب��ه این صورت ک��ه 5 یا 
6 مدرس��ه ک��م جمعیت 
توسط یک مدیریت واحد 
و هم��کاری معاونان اداره 

خواهد شد. 
وی تصریح ک��رد: فاصله 
تح��ت  مدرس��ه های 
پوش��ش این مجتمع های 
آموزش��ی نبای��د از 30 کیلومت��ر بیش��تر باش��د. 
مدرس��ه های کم جمعیتی که در س��ال های قبل 
هر ک��دام مدیر داش��ته اند اکن��ون در قالب یک 
مجتمع آموزش��ی تحت نظر یک مدیر واحد اداره 
خواهند ش��د و در هر یک از مدرسه های تحت 
 پوش��ش مجتمع، ف��ردی با عنوان معاون مس��تقر 

می شود.

 اصفهان

 اصفهان

معاون آموزش و پرورش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان:

200 هزار دانش آموز به پايه اول مقاطع تحصيلي 
وارد مي شوند

با محوريت تمركز زدايي و مديريت واحد شهري 

تدوین برنامه پنجم توسعه كشور

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عك
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تحديد حدود اختصاصی
5/235 شماره: 5727 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف دشت 
باال شماره پالک 1383 فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز بنام آقای علی باقری ابیازنی و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت اشتباه 
در محل وقوع ملک در  آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
89/8/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 361                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحديد حدود اختصاصی
قفیزی  ده  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   5728 شماره:   5/236
معروف دشت گوهر شماره پالک 478 فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جزء بخش 11 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام خانم سیما باقری ابیازنی و غیره در جریان ثبت میباشد و 
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/8/11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 362                                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

تحديد حدود اختصاصي
5/248 شماره: 5862 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 1334 فرعي 
از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام آقاي سید داود 
میري طامه وغیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم رعایت حدود و فواصل در آگهي 
قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/9 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 365                                   شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 
احضار

آذري  منصور  آقاي  علیه  شکایتي  حیدر  فرزند  نصراصفهاني  اصغر  آقاي  چون   5/331
فرزند عبدالعلي مبني بر فروش مال غیر )95 سهم از 190 سهم شرکت آذر ماشین( مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 890485 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي 
روز 89/8/8 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا 
حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت  کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7125                           مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

خواهان:   ،12 ساعت   89/8/2 رسیدگي:  وقت   ،12 ح   881660 پرونده:  کالسه   6/132
منصور منظري، خوانده: فرهاد کیخسرو کیاني فرزند رضا، خواسته: مطالبه وجه چک. 
خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 12 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر  آگهي ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7768                            مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 احضار
6/134 چون نماینده شرکت گاز استان اصفهان شکایتي علیه آقاي بهروز زاهدي مبني 
بر معاونت در اختالس و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 890582 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 1389/8/11 ساعت 
10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت  طبع و نشر مي شود و 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7770                 توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

توانا  اصغر  علي  آقاي  علیه  شکایتي  ماشااله  فرزند  شهبازي  اسداله  آقاي  چون   6/135
مبني بر افتراء مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881167 ک 121 این دادگاه ثبت، 
متهم  اینکه  به  نظر  شده  تعیین  صبح   9 ساعت   1389/8/8 روز  براي  رسیدگي  وقت 
مراتب  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد،  مي  المکان  مجهول 
از  و  شود  مي  نشر  و  طبع  محلي  کثیراالنتشار  هاي  روزنامه  از  یکي  در  نوبت  یک 
در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگي  جهت  آید  مي  بعمل  دعوت  مذکور  متهم 
اتخاذ خواهد  مقتضي  دادگاه تصمیم  و  تلقي  ابالغ شده  احضاریه   صورت عدم حضور 

نمود.
م الف/ 7771                 توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 احضار
مهدي  آقاي  علیه  شکایتي  اله  رحمت  فرزند  عزیزي  جواد  محمد  آقاي  چون   6/136 
پسته اي مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي و تخریب عمدي و فحاشي مطرح نموده 
روز  براي  رسیدگي  وقت  ثبت،  دادگاه  این   121 890584 ک  کالسه  به  آن  پرونده  که 
1389/8/4 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا 
حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت  کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7772                 توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/137 کالسه پرونده: 890503 ح 15- 8909980351500503، وقت رسیدگي: 89/7/25 
ساعت 11 ظهر، خواهان: بانک توسعه تعاون، خواندگان: 1- شرکت تعاوني گزن بافت 
افشاري،  صغري   -5 حجتي  اله  نصیب   -4 صفدریان  ناصر   -3 اي  نره  غالمرضا   -2
خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي 
بودن  المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگي  وقت  و  گردیده  ارجاع   15 شعبه  به 
دادرسي  آیین  قانون  ماده 73  بتجویز  دادگاه و  به درخواست خواهان و دستور  خوانده 
مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 7773                            مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

6/140 کالسه پرونده: 600/89 ح/ 4، وقت رسیدگي: 89/8/8 ساعت 12/30، خواهان: 
84/8/15. خواهان  مورخ  قرارداد  فسخ  ابراهیم حیدري، خواسته:  عابدي، خوانده:  اکبر 
دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه چهارم دادگاه 
حقوقي اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
دادرسي  آیین  قانون  ماده 73  بتجویز  دادگاه و  به درخواست خواهان و دستور  خوانده 
مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 7776                        مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
صبح،   9/30 ساعت   -89/8/4 رسیدگي:   وقت   ،6 ح/   314/89 پرونده:  کالسه   6/142
خواهان: شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم مرضیه درخشان، خوانده: سیف 
از  تضامني  مطالبه  خواسته:  المکان،  مجهول  فعاًل  امیرحسین  فرزند  بروجني  کیاني  اله 
مطلق  انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  بابت  ریال   511/044/526 میزان  به  خواندگان 
دادگاههاي  تسلیم  دادخواستي  خواهان  تأدیه.  وتأخیر  الوکاله  حق  و  دادرسي  خسارات 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگي  به شعبه 6 حقوقي  نموده که جهت رسیدگي  عمومي 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 

باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند. 
م الف/ 7793                      فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
پ���رون��ده:  ش����ماره   ،8910460352000002 درخ���واس��ت:  ش���ماره   6/150
نژاد  امیني  راحله  خواهان   ،890622 شعبه:  بایگاني  شماره   ،8909980352000584
فرزند علیرضا دادخواستي به طرفیت خوانده بهرام اکبري فرزند بهمن به خواسته صدور 
حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان که جهت 
اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومي حقوقي شهرستان  بیستم  به شعبه  رسیدگي 
اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستري  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 249 ارجاع و به کالسه پرونده 8900622 ح/ 20 ثبت گردیده و وقت رسیدگي 
آن 1389/07/21 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و  قانون  ماده 73  به تجویز  و درخواست خواهان و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي حاضر گردد. 
اصفهان  حقوقي  عمومي  دادگاه  بیستم  شعبه  دفتر  مدیر               7782 الف/  م 

احضار 
6/155 چون خانم شراره قاضي اف فرزند رضا شکایتي علیه خانم ها لیال ایرواني فرزند 
مراد و لیال غوغا فرزند عباس مبني بر ایجاد مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن 
به کالسه 890296 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز یکشنبه 89/6/21 
ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي طبع ونشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8002                           مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
6/192 چون آقاي رضا علیخاني فرزند زلفعلي شکایتي علیه آقاي علي مختاري مبني بر 
بي احتیاطي در رانندگي منتهي به صدمه بدني عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
871156 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/8/11 ساعت 10 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7796                           مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

  
اصالحي

6/205 شم��اره: 2400-20387-2/762.پیرو آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه 20387-
2/762 به شماره پي گیري م الف/ 6704 آدرس مورد مزایده )شش دانگ پالک شماره 
26 فرعي مجزي شده از پالک 15176 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان( به اصفهان 

خیابان مدرس خیابان مولوي کوچه سینا بن بست احمدي پالک 312 اصالح مي شود.
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 ابالغ رأي 
دادنامه:  شماره   ،8809983743800015 پرونده:  کالسه    ،88/7/18 تاریخ:   6/206
بخش  عمومي  دادگاه  اول  شعبه  رسیدگي:   مرجع   ،88/7/18-8809973743800042
ک  امام-  خ  اریسمان-  بادرود-  حسین-  فرزند  دهشیري  محمد  شاکي:  بادرود، 
اتهام: کالهبرداري،  المکان، موضوع  بابا رحیم- مجهول   سعادت- پ 464، متهم: علي 
دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي علي بابا رحیم معروف به رحیمي که اطالعات بیشتري از وي در 
دسترس نمي باشد دایر بر کالهبرداري حسب شکایت آقاي محمد دهشیري فرزند حسین 
مبني بر اینکه متهم با معرفي خود به عنوان خبرنگار و کارگردان سینما، طي دو مرحله 
مبلغ 10/4000/000 ریال را بابت اعزام به حج عمره مفرده از طریق تسهیالت صدا و 
سیماي جمهوري اسالمي از وي اخذ و متواري گشته است،  دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده از جمله شکایت شاکي خصوصي، اظهارات وي نزد مرجع انتظامي و این دادگاه 
که متهم با توسل به عناوین جعلي و عنوان اینکه جهت تهیه گزارش و فیلم از حرم مطهر 
آقا علي عباس و محمد)علیهماالسالم( و پخش آن از صدا و سیما در شبهاي ماه مبارک 
رمضان مراجعه کرده و نهایتًا جهت اعزام به حج عمره مبلغ مذکور را طي دو فقره فیش 
به حساب سپهر بانک صادرات متهم واریز نموده، اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات 
به آدرس متهم در تهران و عدم توفیق در  ارسالي  نیابت  نطنز،   پلیس آگاهي شهرستان 
شناسایي وي و اینکه به جز تصویر متهم مشخصات دیگري از وي به دست نیامده و متهم 
علیرغم نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضر نشده و از اتهام خود دفاعي بعمل نیاورده و 
با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي را محرز تشخیص مستنداً 
به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 1367 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به تحمل 3 سال حبس تعزیري و 10/400/000 
ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و رد مبلغ مذکور به شاکي خصوصي محکوم 
این دادگاه  اعتراض در  قابل  ابالغ،  از  این رأي غیابي و ظرف 10 روز پس  نماید.  مي 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز   20 ظرف  سپس   و 

است.
م الف/ 60                                       موحد- دادرس دادگاه عمومي بخش بادرود

 
تحديد حدود اختصاصي 

6/207 شماره: 4500 
بشماره  مترمربع   274/30 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بادرود  ثبتي  حوزه   9 بخش  جزء  بادرود  در  واقع  اصلي   -159 از  فرعي   4621 پالک 
ثبت  جریان  در  رضائي  فاطمه  خانم  و  جعفري  یداله  آقاي  بنام  ثبتي  پرونده  طبق  که 
بدستور  بنا  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  ثبت،   متقاضي  حضور  عدم  بعلت  است 
مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضاي  برطبق  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت 
در  و  شد  خواهد  انجام  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   1389/07/19 تاریخ  در 
خواهد  موکول  بعد  روز  به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلي  روز  با  مصادف   صورت 
روز  در  که  شود  مي  اخطار  مالکین  و  مجاورین  کلیه  به  آگهي  این  بموجب  لذا  شد. 
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  شوند.  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت  و 
پذیرفته  روز  سي  تا  تحدیدي  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده   طبق 

خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/6/15

م الف/ 61                                   طویلي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
 

ابالغ وقت رسیدگي )احضار متهم(
6/209 در پرونده کالسه 8700003 شعبه اول دادگاه عمومي بخش بادرود حسب شکایت 
آقاي محمدرضا فخري فرزند رضا، آقاي خان محمد صفري فرزند میرزا مراد که اطالعات 
بیشتري از وي در دسترس نمي باشد به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب است. 

روز  پرونده  رسیدگي  وقت  و  باشد  مي  المکان  مجهول  فوق  متهم  اینکه  به  نظر 
ماده  تجویز  به  بدینوسیله  گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت  نه  و  هشتاد  مهرماه  هجدهم 
نامبرده  به  کیفري  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آئین  قانون   180
این  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  و  رسیدگي  جهت  مذکور  وقت  در  تا  گردد  مي  ابالغ 
خواهد تصمیم  اتخاذ  قانوني  مقررات  طبق  اینصورت  غیر  در  شود.  حاضر   دادگاه 

 شد.
م الف/ 58                  ارشدي بیدگلي- رئیس دادگاه عمومي بخش امامزاده )بادرود( 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه: 
خودروه��ای آالینده به منظور بهینه س��ازی در چند 
اولویت، تقسیم بندی شده اند، تأکید کرد: کمتر از 10 
درصد خودروهای تولیدی کش��ور، از نظر آالیندگی 
محیط زیست، در مرحله هش��دار قرار دارند.محمد 
ج��واد محمدی زاده در گفتگو با فارس در پاس��خ به 
این سؤال که آیا از بین خودروهای داخلی، خودرویی 
از نظر آالیندگی محیط زیست در مرحله هشدار قرار 

دارد؟ گفت: تعدادی از خودروها در مرحله هش��دار 
 هستند که در خصوص حل این مشکل با خودروسازان 
ب��ه توافق رس��یده ایم. وی برنامه ری��زی برای توقف 
تولید پراید و 405 از س��ال 95 را از جمله برنامه های 
اجرایی در جهت ارتقاء سطح آالیندگی خودروهای 
داخلی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از 
خودروهای داخلی، قادر به پاس کردن استانداردهای 
یورو 4 نیز هس��تند ولی ب��رای کاهش آالیندگی باید 

امکان تأمین سوخت استاندارد فراهم شود.
مهلت خودروسازان برای اصالح خط تولید: 

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در ادامه در 
خص��وص موافقت این س��ازمان ب��ا وزارت صنایع 
برای جریمه صنایع آالینده محیط زیس��ت نیز گفت: 
برای تعیین تکلیف جریمه ها ب��ا وزارت صنایع در 
حال رایزنی هس��تیم. وی با اش��اره به جریمه برخی 
خودروسازان در س��الهای قبل گفت: این جریمه ها 
بیش��تر در رابطه با تصفیه فاضالب بوده ولی در حال 
حاضر جریمه خط تولید نیز مدنظر است. وی تأکید 
کرد: خودروسازان برای اصالح خط تولید خود، 6 ماه 

تا یکسال فرصت دارند.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعالم کرد: مراسم 
روز یوزپلنگ 25 یا 26 شهریورماه سالجاری در سراسر 
کشور برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مستقل 
محیط زیست ایران، علیرضا جورابچیان گفت: »با توجه 
به همزمانی مراسم شب های احیا با روز ملی یوز تصمیم 
گرفتیم مراسم روز یوز به بعد از ماه مبارک رمضان موکول 
شود. بنابراین؛ در یکی از روزهای 25 یا 26 شهریور این 
مراسم در سراسر کشور برگزار می شود.« وی از حضور 

رئیس سازمان محیط زیست در این مراسم خبر داد. 
روابط عمومی اداره های: میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری و محیط زیست شهرس��تان شاهرود با 
صدور بیانیه ای مشترک نهم شهریور ماه روز حفاظت 
از یوزپلنگ ایرانی را با شعار »یوزپلنگ آسیایی نماد تاریخ 
طبیعی شاهرود قاره کوچک« را گرامی داشتند. متن این 
بیانیه بدین شرح است: »9 شهریور ماه »روز حفاظت از 
یوزپلنگ آسیایی« بهانه ای است تا بار دیگر ارزش های 
یکی دیگر از میراث و سمبل تاریخ طبیعی سرزمین هزار 
نقش مان را به نیکی پاس داشته و به جهانیان اعالم کنیم 
که ما در راستای حفاظت از میراث طبیعی خود همپای 
دیگر دلس��وزان محیط زیس��ت در سرتاسر کشور در 
شهرستان شاهرود تمام همت و تالش خویش را به کار 
خواهیم بست تا در پیشگاه خالق هستی شرمسار نباشیم و 

در سپردن آن به نسل های بعد امانتدار خوبی باشیم. 
16 سال پیش در نهم شهریور ماه 1373 طی یک اتفاق 
ناگوار در اطراف شهر بافق، دو توله یوز کشته شدند و 
یک توله یوز ماده نیز زخمی شد و دوستداران طبیعت 
آن را روز حفاظ��ت از یوزپلن��گ آس��یایی نامیدند؛ اما 
با تأس��ف در سال جاری درس��ت یک ماه قبل در نهم 
مرداد، از مرگ 2 توله یوز ایرانی در اثر تصادف در محور 
شاهرود - مشهد در حوالی روستای عباس آباد، باخبر 
شدیم. هم اکنون زیستگاه توران شهرستان شاهرود، به 
عنوان یکی از زیستگاه های حفاظت شده، کانون توجه 
دوستداران یوزپلنگ ایرانی است که در سال های اخیر 
با توجه به اقدام های حفاظتی، افزایش تعداد این گونه 
کمیاب از گربه های وحشی را شاهد هستیم. امروزه اگر 
قرار اس��ت نظر مردم را به یوزپلنگ ایرانی جلب کنیم 
 باید در رس��انه ها بیش از گذشته به این مسأله بپردازیم 
به ویژه آن که روزنامه ها و صدا و سیما با اشتیاق از طرح 
چنین بحث هایی اس��تقبال می نمایند. گستره پراکنش 
سریع ترین پس��تاندار جهان از بخش های وسیعی در 
غرب و جنوب آسیا در قرن گذشته به بخش های بیابانی 
کشورمان محدود شده و از این جهت شاید نام یوزپلنگ 
ایرانی برای آن برازنده تر باشد. یوزپلنگ ایرانی پس از 
پلنگ آمور که تنها 30 تا 40 قالده از آن در طبیعت باقی 
مانده، دومین گربه س��ان در معرض خطر دنیا به شمار 

می آید.

رئیس سازمان محیط زيست:
10 درصد خودروهاي 
 داخلي از نظر آالیندگي 

در مرحله هشدار قرار دارند

انتق��ال 300 رأس آهو از زیس��تگاه ش��یراحمد 
خراسان رضوی به زیس��تگاه میاندشت خراسان 
 شمالی از مهرماه س��ال جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران، 
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اعالم 
این خبر افزود: »جابجایی این تعداد آهو با توجه 
به اینکه زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در میاندشت از 

نظر طعمه های یوز در وضعیت نامناسبی است، 
قطع��ی اس��ت.« علیرضا جورابچی��ان در گفتگو 
ب��ا ایرن ادام��ه داد:» در نظر داری��م تا در بهترین 
فرصت انتقال آهوان را انجام دهیم. مهرماه زمان 
مناسبی است گرچه با توجه به اتفاق هایی که در 
زیستگاه شیراحمد رخ داده شاید از تعداد آهوانی 
که قرار اس��ت جا به جا ش��وند، کم شود.« پیش 
از این قرار بود 400 رأس آهو از این زیس��تگاه 
به زیس��تگاه های یوز انتقال یابن��د اما اکنون به 
نظر می رس��د این تعداد ب��ه 300 رأس کاهش 
یابد. جورابچیان با تأکید بر اینکه: عملیات زنده 
 گیری باید با کمترین تلف ممکن همراه باش��د، 
گفت: »اگر چ��ه انتقال 300 رأس آهو به تدریج 
صورت می گیرد. عقیده دارم این کار س��نگینی 
اس��ت که نباید در انجام آن عجله کرد.« براساس 
آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 1388،  
بالغ بر 2850 رأس آهو در پناهگاه حیات وحش 
شیراحمد زیست می کنند که انتظار می رود این 
رقم در سال جاری و با توجه به زایمان آهوان در 

فصل بهار، تا 15 درصد دیگر هم افزایش یابد.

محیط بان��ان شهرس��تان نایی��ن در پی گش��ت و 
کنت��رل در پناه��گاه حیات وح��ش عباس آب��اد، 
با هم��کاری مأم��وران نی��روی انتظام��ی موفق 
س��ابقه دار  ش��کارچی  پن��ج  دس��تگیری   ب��ه 

شدند. 
به گزارش ایمنا، این شکارچیان برای دومین بار 
در چند روز گذشته در این منطقه اقدام به شکار 

کرده بودند. 
بر اس��اس این گزارش از این گروه، الش��ه س��ه 
رأس کل و یک رأس قوچ کشف و ضبط گردید 
و پرون��ده مربوطه به مراجع قضایی شهرس��تان 

تحویل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان 
نایین در این خصوص گفت: این اتفاق در منطقه 
خنج و بادریز در ش��رق پناه��گاه حیات وحش 

عباس آباد رخ داد که یکی از زیس��تگاههای مهم 
یوزپلنگ آسیایی در استان اصفهان است.

از مهرماه 
آغاز عملیات زنده گیري آهو از زیستگاه شیراحمد

رئیس اداره حفاظت محیط زيست شهرستان نايین خبر داد:
دستگـیــري شکـارچیـان غیـرمجـاز 

در زیستگاه یوزپلنگ آسیایي
حفظ محیط زیست 
قانون��ی،  نظ��ر  از 
اخالقی و اجتماعی 
ی��ک نی��از اجتناب 
ناپذی��ر اس��ت، کم 
توجهی به این نکته 
بی تفاوتی  واقع  در 
زندگی  اص��ل  ب��ه 
روی زمین است. از 
توسعه  دیگر  طرف 
آب��زی پ��روری در 
کش��ور ما یک نیاز 
اقتصادی است زیرا 
طبیعی  ذخیره های 
آبزی��ان م��ا چه در 
آب ه��ای داخل��ی 
و چ��ه در آب های 
شمال  در  سرزمینی 
و جنوب، نه امروز 
آین��ده  در  ن��ه   و 
ج��ه  ب���ه هی�چو

جوابگ��وی تقاض��ا 
ب��ود.  نخواهن��د 
همچنین در شرایط 
کنونی ک��ه موضوع 
جامعه  در  اش��تغال 
ما بس��یار پراهمیت 
آبزی  اس��ت، چون 
می تواند  پ��روری 
ایج��اد  باع��ث 
شغلی  فرصت های 
ارزش  و  مول��د 

افزوده باش��د، بنابراین توس��عه آبزی پروری ،هم 
غیرقابل اجتناب می شود. آیا توسعه آبزی پروری 
با حفاظت از محیط زیس��ت در تض��اد و تناقض 
است؟ اگر تداخلی بین این دو وجود دارد می توان 
یکی را بر دیگری برتر دانس��ت؟ آیا توسعه آبزی 

پروری در جهت توسعه پایدار انجام می شود؟
ــتی آبزی پروری و محیط زيست:  الف( دوس
باید پذیرفت که ه��ر فعالیتی در طبیعت می تواند 
تأثیرهایی بر محیط زیس��ت داش��ته باش��د. اما ما 
بای��د بدانیم ک��ه آبزی پ��روری می تواند حامی و 
دوست محیط زیست هم باش��د. درک این پدیده 
چندان پیچیده نیست اما به ناچار به مواردی اشاره 

می شود.
ــل گونه های  ــری از انقراض نس 1( جلوگی
تجاری: یکی از راه های توس��عه پایدار کمک به 
حفظ گونه ها و تنوع آنها در طبیعت اس��ت. نسل 
گونه ه��ای تجاری آبزیان ب��ه علت صید بی رویه 
بیش از دیگر گونه ها در معرض خطر قرار گرفته 
اس��ت. از این رو توسعه آبزی پروری می تواند به 
چند طریق به حفظ و بقای نسل این گونه ها کمک 
کند. پرورش آبزیان به منظور بازس��ازی ذخایر از 
دس��ت رفته طبیعی کمک مؤثری به حفظ و بقای 
نس��ل گونه هایی اس��ت که به هر دلیل در معرض 
خطر قرار دارند. شروع آبزی پروری در کشور نیز 
ابتدا با همین هدف بوده است. امروزه چندین گونه 
مهم در کش��ور به طور مصنوع��ی تکثیر و پس از 
پرورش اولیه در طبیعت رهاسازی می شوند. آبزی 
پروری همچنین می تواند فشار صید بی رویه را از 
روی ذخیره های طبیع��ی آبزیان کاهش دهد و از 
این طریق به حفظ محیط زیست کمک کند. وجود 
گونه های پرورش��ي در بازار به علت دسترس��ی 
آس��ان تازگ��ی محصول، قیم��ت پایی��ن و امکان 
تولید براساس ذائقه مصرف کنندگان و تقاضا، در 
مجموع می توانن��د به حفظ گونه های تجاری در 

طبیعت کمک مؤثری کنند.
2( مزرعه های آبزی پروری كمك به بقای 

پرندگان: 
بعض��ی پرندگان آب��زی و یا کنار آب��زی مهاجر و 
برخی س��اکن هستند. این پرندگان به طور معمول 
برکه های کم عمق را ب��ه عنوان محل هایی برای 
چرای خود انتخاب می کنند. وجود اس��تخرهای 
ب��زرگ پ��رورش ماهی��ان گرمابی و میگ��و که به 
صورت دریاچه ای پرورش داده می ش��وند بستر 
مناس��بی برای تغذیه این گروه از پرندگان اس��ت. 
وجود اس��تخرهای پرورش ماهی به علت بستری 
که ب��رای تولید انواع نرم تنان، س��خت پوس��تان، 
دوزیستان و کرم ها فراهم می کند در هر صورت 
موجب جلب انبوه پرندگان می ش��ود. در ش��روع 
بهار که استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی آبگیری 
می شوند، انبوه نوزادان قورباغه و انواع دیگری از 
جانوران ریز در آب تولید ش��ده که غذای مناسبی 
برای پرندگان محسوب می شوند. تنها پرنده ای که 
خوش آیند آبزی پروران نیس��ت و با آن به شدت 
 )Cormorant( مبارزه می ش��ود »قره غاز« ی��ا
است. آبزی پروران با وجود این نوع پرنده به شدت 

مب��ارزه می کنند ولی با بقیه پرندگان چندان کاری 
ندارند. تجربه های موجود نشان می دهند با وجود 
مبارزه ای که با این پرنده می شود همه ساله تعداد 
زیادی از بچه ماهیان مزرعه ها به وسیله این پرنده 

صید می شوند.
ــترش  ــای پرورش ماهی و گس 3( مزرعه ه

فضای سبز: 
پ��رورش ماهی ب��ه دلی��ل اینک��ه آب را به خاک 
نزدیک می س��ازد، خودبه خ��ود می تواند باعث 
گس��ترش فضای سبز شود. فضای سبز ایجاد شده 
ممکن است به صورت درختان سایه دارد یا حتی 
گس��ترش نیزارها و چمنزارها باش��د که همگی از 
نظر بوم شناسی و زیس��ت محیطی دارای اهمیت 

هستند.
ــرورش آبزيان و كمك به  4( مزرعه های پ

تنوع زيستی: 
با گسترش فضاهای آبزی پروری روی زمین های 
لم یزرع، دیم و یا ش��وره زار ک��ه به طور معمول 
اینگون��ه اراض��ی را به پرورش ماه��ی اختصاص 
ش��کل  جدی��دی  اکوسیس��تم های  می دهن��د؛ 
می گیرند ک��ه می توانند محیط های��ی امن برای 
رش��د و توس��عه انواعی از خزندگان، دوزیستان، 
پرندگان و پستانداران آبزی شوند. زیرا وجود آب، 
خود زادگاهی برای تولی��دات غذایی از پالنکتون 
ها، حشرات و سخت پوس��تان گرفته تا نرم تنان، 
کرم ه��ا و دیگ��ر جاندارانی که به عن��وان غذا به 

مصرف مهره داران می رسند، می باشد.
ب( تهديدهای بالقوه آبزی پروری بر محیط 

زيست:
در مقاب��ل مزایای��ی ک��ه گفته ش��د خطرهایی نیز 
وج��ود دارند که به طور معم��ول نمی توان آنها را 
نادیده گرف��ت. در مورد پیامدهای منفی زیس��ت 
محیط��ی پرورش آبزی��ان، آدم های غیرمتخصص 
یا غیرمس��ئول به صورت اغ��راق آمیزی صحبت 
می کنند به طوری که این خطر احساس می شود با 
شمشیر حفظ محیط زیست جلوی توسعه پرورش 
آبزیان گرفته شود. این پیامدهای منفی را می توان 

به دو گروه تقسیم کرد:
1( گروه اول پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی 
از توس��عه پرورش آبزیان را می توان به توس��عه 
غیرمس��ئوالنه پ��رورش ماه��ی نس��بت داد. یعنی 
توس��عه ای که فقط منافع افراد س��ودجو را در پی 
دارد و به هیچوجه مورد تأیید انسان های طرفدار 
توس��عه پایدار نیس��ت. به طور مث��ال می توان به 
احداث مزرعه های پرورش ماهی در جنگل ها که 
با قطع درختان جنگلی همراه اس��ت اش��اره نمود. 
همچنی��ن پرورش ماهیان علفخ��وار در مجاورت 
ت��االب هایی که وجود نی��زار در آنها حیات گروه 
هایی از جان��داران را تضمین می کند. زیرا با فرار 
ماهیان علفخوار ب��ه اینگونه محیط ها خطر بومی 
ش��دن آنها وج��ود دارد و در نتیجه نیزارها ممکن 
اس��ت ناب��ود ش��ده و زندگ��ی در آنج��ا به خطر 

می افتد.
 2( گ��روه دوم تضاده��ای بالق��وه ذات��ی توس��عه 
آبزی پروری با حفظ محیط زیست هستند. وظیفه 

ما انس��ان ها آنست تا 
جایی که ممکن اس��ت 
جلوگی��ری  آنه��ا  از 
مهمترین  ش��اید  کنیم. 
مش��کلی ک��ه در ای��ن 
خودنمای��ی  رابط��ه 
می کند موضوع پساب 
پرورش  مزرعه ه��ای 
ماه��ی و ورود آن ب��ه 

منابع پذیرنده باشد.
پ�س����اب  ب�ح����ث 
مزرعه ه��ای ماهی در 
همه ج��ای دنیا مطرح 
اس��ت و در کشورهای 
پیشرفته نیز با آن دست 
ب��ه گریب��ان هس��تند. 
ام��روزه  رو  ای��ن  از 
ک��ه  کش��ورهایی  در 
محیط  حفظ  طرفداران 
قرار  زیست در قدرت 
مزرعه ه��ای  دارن��د؛ 
پ��رورش ماه��ی را در 
نقاط��ی ک��ه حس��اس 
ایجاد  ب��ه  بوده مجبور 
تأسیسات تصفیه پساب 
کرده ان��د و اکنون این 
در  تأسیس��ات  ن��وع 
کش��ورهایی مثل آلمان 
در برخ��ی مزرعه های 
ماهی وج��ود دارند که 
با وج��ود آنها پرورش 
ماهی هیچ گونه مشکل 

زیست محیطی ندارد.
مواد معلق یکی از معضل های پساب های پرورش 
آبزیان هس��تند. این گونه مواد به علت قطر ذرات 
و ماهیت قابل ته نش��ینی هس��تند. بنابراین وجود 
حوضچه ای ته نش��ین کننده با وس��عت کافی که 
زمان مان��د آب را در حدی که م��واد معلق آن ته 
نشین شده تضمین نماید، می تواند برطرف کننده 
مشکل مواد معلق باش��د. یکی دیگر از مشکالت 
آب برگش��تی مزرعه های ماهی، مواد آلی هستند 
که ناش��ی از تغذیه ماهی یا فعالیت های جانداران 
آبزی بوده و در آب با هوادهی قابل اکس��یده شدن 
هستند. همچنین اگر مس��یر کانال خروجی آب تا 
منبع پذیرنده طول کافی و شیب الزم را داشته باشد 
آب می تواند به صورت خودبه خودی این مواد را 
در مسیر خود مینرالیزه )Mineralize( کند و آنها 

را تبدیل به مواد مغذی بی ضرر نماید.
مواردی دیگری از قبیل افزایش ش��وری، تغییر در 
دما و وجود خزه ها یا جلبک های میکروسکوپی 
و م��واد ضدعفونی کننده هم در گزارش پس��اب 
برخی مزرعه های پرورش آبزیان وجود دارند. در 
انتخاب محل اح��داث مزرعه پرورش ماهی یکی 
از گزینه ه��ای برتر می تواند جایی باش��د که آب 
برگش��تی آنها به مزرعه های کش��اورزی هدایت 

می شود. 
اکث��ر مزرعه ه��ای پ��رورش ماهی ک��ه در ایران 
س��اخته می ش��وند این قابلیت را دارن��د ولی در 
م��ورد مزرعه های پرورش میگو این امکان وجود 
ندارد و بنابراین آب برگشتی این مزرعه ها به دریا 

هدایت می شود.
ــدم تأثیر  ــرورش آبزيان و ع ــعه پ  ج( توس

بر محیط زيست:
در مواردی توس��عه آبزی پروری تأثیری بر محیط 
زیس��ت ندارد. در اصل دی��دگاه آالیندگی محیط 
زیست در تمام موارد »به جز موضوع آب« پرورش 
آبزی��ان تغییری در محیط زیس��ت ایجاد نمی کند. 
به عن��وان مثال در مراحل بهره برداری پروژه های 

پرورش آبزیان:
- پرورش آبزیان آلودگی صوتی ایجاد نمی کند.

- پرورش آبزیان آلودگ��ی هوا ایجاد نکرده؛ بلکه 
بالعکس به تلطیف هوا هم کمک می کند.

- پرورش آبزیان آلودگی خاک ندارد.
- پرورش آبزیان نازیبایی محیط زیست را به همراه 

ندارد.
- پرورش آبزیان پس��ماندهای جامد و یا غیرقابل 

برگشت به همراه ندارد.
البته در مرحله ساخت و ساز ممکن است تأثیرهای 

منفی ضعیفی به وجود آیند که موقتی هستند.
نتیجه گیری: توسعه پرورش آبزیان اگر مسئوالنه 
و مدیریت شده باشد، خطری برای محیط زیست 
ن��دارد بلکه کمک ه��ای زیادی ب��ه حفظ محیط 
زیس��ت و تعادل اکوسیس��تم ها و تنوع زیس��تی 
ه��م می کن��د و بنابرای��ن بای��د در انتخاب محل 
طرح های پرورش آبزیان و مدیریت بهره برداری 
 از مجتمع ها به نکات زیست محیطی توجه کافی 

کرد. 

در راستاي حفاظت از محیط زيست 

تـوسعــه آبـزی پـروری 
زمین من

محیط زيست

جه��ان نما عمیق ترین غار چاهی ایران توس��ط 
انجم��ن غارنوردی و غارشناس��ی ای��ران مورد 

پیمایش قرار گرفت. 
به نق��ل از جواد نظام دوس��ت، رئی��س انجمن 
غارنوردی و غارشناس��ی ایران، با دعوت هیأت 
کوهنوردی »هفشه جان« از توابع استان کهگیلویه 
و بوی��ر احمد از اعضای انجمن غارنوردان ایران 
تیم��ی منتخب به منطقه اعزام و تاکنون 180 متر 
در چاه طبیعی ب��ه نام »جهان نما« فرو رفته و به 
کمک تیم هایی از هیأت کوهنوردی هفشه جان، 
ش��هرکرد و اصفهان که پیش از این تا عمق 120 
مت��ری را مورد بازدید ق��رار داده بودند اقدام به 
نقشه برداری و ادامه مسیر نمودند. عمق عمودی 
مستقیم این چاه که توسط لیزر نیز سنجیده شده 

140 متر است که رکورد عمیق ترین چاه طبیعی 
ای��ران را به خود اختصاص می دهد. تاکنون این 
رک��ورد، متعلق به غ��ار »قالیچی« با عمق حدود 

120 متر در بوکان بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آخرین وضعیت 
تاالب های انزلی، گاوخونی، پریشان، هامون، چغاخور، 
شادگان، طشک، گندمان، هورالعظیم را تشریح کرد و 
از اقدام های جدی برای احیای تاالب های خش��ک 
ش��ده خبر داد. محمد جواد محمدی زاده در گفتگو 
با مهر، اقدام های سازمان محیط زیست برای تاالب 
انزلی را ش��امل: تشکیل س��تاد اجرایی احیای تاالب 
انزلی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و همچنین 
فعال شدن کمیته استانی با مسئولیت استاندار گیالن 
 و تخصیص اعتبار ب��رای احیای تاالب عنوان کرد و 
گفت: اعتباری معادل 90 میلیارد تومان برای 10 سال 
در نظر گرفته ش��ده که 7/2 میلیارد تومان آن در سال 
جاری هزینه می ش��ود. وی اضافه ک��رد: این اعتبار 
ب��رای الیروبی بخش هایی از ت��االب، کاهش حجم 
توده های نی برای تنفس و باز زنده س��ازی تاالب و 
ایجاد فرصت های مناسب برای النه گزینی پرندگان 
مهاج��ر )در حال حاضر انبوهی نی ه��ا این امکان را 
کاهش داده اس��ت( در نظر گرفته شده است. رئیس 
سازمان محیط زیست تأکید کرد: استانداری گیالن نیز 
با اعتباری معادل 900 میلیارد تومان سیستم فاضالب 
کل ش��هرهای حوضه انزلی را در دس��ت اجرا دارد. 
همچنین در قالب پروژه ای مشترک با جایکا )سازمان 
همکاری های بین المللی ژاپن( بخش هایی از عملیات 
احیا  تاالب، به ویژه در بخش ارتقاء مش��ارکت مردم 
و ساماندهی فعالیت های تاالب انجام می شود. وی 

همچنین در م��ورد تاالب گاوخون��ی گفت: تاالب 
گاوخونی از پدیده خشکسالی و ورودی های آب از 
زاینده رود رنج می برد. محمدی زاده همچنین تاالب 
پریش��ان را یکی از تاالب هایی دانس��ت که به طور 
کامل به آب های زیرزمینی وابس��ته است و در مورد 
آخرین وضعیت این تاالب افزود: در طرح حفاظت 
از تاالب های ایران، با همکاری دستگاه های مربوط 
مطالعه هایی در مورد این دریاچه انجام ش��ده است. 
کل آب مورد نیاز این تاالب در سال حدود 50 میلیارد 
متر مکعب برآورد شده که بخش عمده ای از آن  توسط 
آب های زیرزمینی تأمین می ش��ود. به گفته، رئیس 
سازمان محیط زیس��ت: در حال حاضر بیش از 949 
چاه در حاشیه تاالب پریشان وجود دارد که حدود 300 
حلقه از آنها غیرمجاز است. وی تأکید کرد: در حاشیه 
تاالب پریشان بیش از 12 چشمه وجود داشته که در 
حال حاضر یک دهنه از آنها فعال است. این تاالب با 
تأسف با ادامه این شرایط و خشکسالی شدیدی که در 
بخش های مهمی از استان فارس وجود دارد خشک 
شده و سازمان در قالب طرح حفاظت از تاالب های 
ایران و ب��ا همکاری جوامع محلی اق��دام به احیای 
بخش های کوچکی از تاالب کرده تا تنوع زیس��تی 
منطقه به س��رعت احیاء ش��ود. وی در مورد تاالب 
شادگان گفت: خوشبختانه زهاب های ورودی کشت 
و صنعت ها و نیشکر جنوب اهواز با توجه به گذشت 
زمان و شیرین شدن خاک از کیفیت بهتری برخوردار 
و آب قابل مالحظه ای برای تاالب تأمین شده است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برای تاالب شادگان 
نی��ز در قالب طرح حفاظت از تاالب ه��ای ایران با 
همکاری تمامی ذینفعان دولتی، غیردولتی و جوامع 
محلی برنامه مدیریت جامع براساس رویکرد مدیریت 
زیست بومی تدوین شده که در مرحله تصویب قرار 
دارد. وس��عت این منطقه در ح��ال حاضر حدود 10 
هکتار است. محمدی زاده وضعیت تاالب گندمان را 
به علت خشکسالی های اخیر رو به خشکی توصیف 
کرد و گفت: چمنزارهای مرطوب این تاالب تخریب 
شده بود که با انجام مکاتبه های الزم با محیط زیست 
اس��تان از این امر جلوگیری ش��د. وی بخش ایرانی 
 تاالب هورالعظیم را بدون مش��کل دانست و اضافه 
کرد: هورالعظیم مشکل چندانی ندارد و خروجی آب 

سد کرخه جوابگوی نیاز آبی بخش ایرانی است.

ركورد عمیق ترین چاه طبیعي ایران شکسته شد

محمدي زاده مطرح كرد:
 احیاي تاالب هاي خشك شده

برگزاري مراسم » روز یوز« 
بعد از ماه رمضان

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری از سه برابر شدن اعتبارها در دور سوم 
س��فر هیأت دولت به استان »نسبت به دور اول و 
دوم س��فرها« خبر داد. داوود شیوندی در گفتگو 
با ایس��نا در منطقه چهارمحال و بختیاری، با بیان 
اینکه: در دور س��وم س��فر هیأت دولت به استان 
در حوزه محیط زیس��ت 11 مصوبه وجود داشته 
اس��ت، افزود: ارتقا و مطالعه منطقه فسیلی استان، 
مطالعه ه��ای تفصیل��ی و جام��ع مناطق حفاظت 
شده: قیصری، شیدا و هلن و ایجاد سیستم شبکه 
ان��رژی خورش��یدی از مهم تری��ن مصوبه های 
محیط زیس��ت در دور سوم س��فر رئیس جمهور 

به اس��تان اس��ت. وی تصریح کرد: تجهیز محیط 
 بانان و پاسگاه های محیط زیست، به خودروهای 
کمک دار، تکمیل و ساخت 12 محیط بانی، اجرای 
طرح پایش لحظه ای در رودخانه های زاینده رود و 
کارون، مطالعه های راهبردی استان و فنس کشی 
مناطق جهت حفاظت بیشتر، از دیگر مصوبه های 
سفر س��وم هیأت دولت به استان است. شیوندی 
اظهار داشت: اعتبار الزم جهت اجرای طرح های 
مورد نظر بیش از 25 میلیارد ریال اس��ت. به گفته 
وی، مصوبه های مربوط به محیط زیست در دور 
اول و دوم سفر هیأت دولت به استان 100 درصد 

اجرایی شده است.

مديركل حفاظت محیط زيست چهارمحال و بختیاري:

اجرایي شدن100  درصد مصوبه هاي محیط زیست، در دور اول و دوم سفر دولت
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توتی كناره گیری از فوتبال را تکذیب كردبسكتبال ايران »بازنده« به جام جهانی رفته بود
مهاج��م  توت��ی«   »فرانچس��کو 
کهنه کار تیم رم، ش��ایعه مربوط 
ب��ه کن��اره گی��ری از فوتبال را 
رد ک��رد. به گ��زارش مهر، این 
مهاجم 33 ساله گفت: هر زمان 
که احس��اس کند باید فوتبال را 
کن��ار بگذارد، دس��ت ها را باال 
می برد. صحبت از کناره گیری 
توتی در حالی مطرح می ش��ود 
که تیم های اینتر، رئال مادرید و 
همواره خواهان  منچستریونایتد 
به خدمت گرفت��ن این بازیکن 

بوده اند.
توت��ی گفت: از اینکه در رم مانده ام هرگز پش��یمان نیس��تم. به انتخاب خود 
می بالم. من تیم رم را با قلب و مغزم انتخاب کردم. توتی نوامبر س��ال گذشته 

قرارداد خود را به مدت 5 سال با تیم فوتبال رم تمدید کرده است.

پایان طلسم 9 ماهه ایتالیا 
ب��ا پی��روزی تیم ملی فوتبال ایتالیا مقابل اس��تونی، باالخره پس از گذش��ت 9 
ماه، طلس��م ناکامی های تیم ملی ایتالیا شکس��ته شد. به گزارش واحد مرکزی 
 خبر، تیم ملی فوتبال ایتالیا که در چارچوب مسابقه های مقدماتی یورو 2010 
به مصاف اس��تونی رفته بود پس از 7 مس��ابقه بدون پیروزی، توانست با نتیجه 
2 بر 1 به برتری برس��د و اولین پیروزی خود را امس��ال تجربه کند. »پراندلی« 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا که جوان گرایی و کیفیت را کلید موفقیت تیمش 
می داند گفت: در پایان نیمه نخست بازی وقتی ما یک بر صفر از استونی عقب 
بودی��م، بچه ها تا حدودی روحیه خود را از دس��ت داده بودند اما من از آنها 
خواس��تم با تالش و خوش��بینی، پیروزمندانه از میدان خارج شوند. وی افزود: 
من در نوک حمله امید زیادی به کاس��انو داشتم که توانست در دقیقه 15 نیمه 

دوم، بازی را به تساوی بکشاند.
تم��ام روزنامه های ایتالیایی با چاپ گزارش های��ی تصویری در صفحه های 
نخست خود، بر این مسأله که پراندلی با تکیه به کاسانو توانست گلیم خودش 
را از آب درآورد تأکی��د کردن��د. »لئوناردو بونوچی« مداف��ع تیم ملی ایتالیا که 
دومی��ن گل تیمش را با پاس زیبای انتونیو کاس��انو وارد دروازه اس��تونی کرد 
گفت: کاس��انو بازیکنی خالق و استثنایی است. به اعتقاد من ایتالیا در پیروزی 
این مس��ابقه مدیون کاسانو است. درخشش کاس��انو در تیم ملی فوتبال ایتالیا 
باعث ش��د، نشریه های ورزشی این کش��ور بار دیگر »مارچلو لیپی« سرمربی 
س��ابق تیم ملی را به خاطر حذف نام کاس��انو از فهرست بازیکنان این تیم در 

رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، مورد سرزنش قرار دهند.

ستاره به وطن برنمی گردد
بکام قصر 18 میلیون یورویی اش 

را به فروش گذاشت
از  انگلی��س  رس��انه ای  مناب��ع 
تصمی��م س��تاره لژیون��ر تی��م 
فروش  برای  امریکا  گاالکس��ی 
قص��ر خ��ود در انگلی��س خبر 
دادن��د. دیوید ب��کام قصد دارد 
قص��ر گ��ران  قیمت خ��ود در 
حومه لندن را بفروش��د. وی به 
همراه ویکتوریا، همسرش و سه 
فرزند پس��ر خود )بروکلین 11 
س��اله، رومئو 8 ساله و کروز 5 
 ساله( تصمیم گرفته با این اقدام، 
به اقامت خ��ود در لس آنجلس 
ادامه ده��د. یک منبع نزدیک به 
این خانواده عنوان کرد: بکام 35 س��اله این قصر را که در س��ال 1999 به مبلغ 
2/5 میلی��ون یورو خریداری کرده، از طریق یک آژانس معتبر مس��کن به رقم 

تقریبی 18 میلیون یورو برای فروش گذاشته است.
این منبع افزود: برخالف اخبار منتشر شده، دیوید بکام با پایان مدت قراردادش 
با گاالکس��ی تصمیمی برای بازگشت به همراه خانواده به خاک وطنش ندارد. 
آن گونه که مش��خص است، وی و خانواده از زندگی در ایاالت متحده راضی 
هستند. فرزندانش حتی به لهجه امریکایی صحبت می کنند و این چهره ورزشی 
برنامه های تجاری زیادی برای آینده دارد. با توجه به این مسائل و نیز در نظر 
گرفتن این که قصر وی نیاز به مراقبت زیادی دارد، برای فروش آن اقدام شده 

است. بکام با تیم فوتبال گاالکسی تا ابتدای سال نو میالدی قرارداد دارد.

سر آلکس؛ به دنبال پدیده فوتبال بلژیك
 در ش��رایطی که فصل نقل  و  انتقاالت تیم های اروپایی س��ه شنبه هفته گذشته 
به پایان رسید، منچستر یونایتد از حاال به فکر بازار نقل و انتقاالت آینده است. 
مدیران این تیم که در زمینه کش��ف استعدادهای جوان و پرورش آنان، شهرت 
زیادی دارند؛ یکی از مس��ئوالن استعدادیابی خود را در بلژیک مأمور زیر نظر 
گرفتن اس��تیوون دفور، هافبک 22 ساله تیم مذکور کرده اند. عالقه سرخ پوشان 
 ب��ه این بازی  س��از ج��وان و خوش آتی��ه به چند م��اه قبل مربوط می ش��ود. 
سرآلکس فرگوسن، سرمربی اسکاتلندی این تیم که در زمینه پرورش استعدادها 
تبحر خاصی دارد، می کوشد در صورت مثبت بودن وضعیت بازی وی، امکان 

جذب او را در موعد نقل و انتقاالت ابتدای زمستان برای تیمش فراهم کند.

عماد رضا در به در تیم ایرانی!
قب��ل  عراق��ی فص��ل  مهاج��م 
س��پاهان برای بازگشت به لیگ 
ای��ران لحظه ش��ماری می کند. 
عم��اد رضا که س��ابقه 4 س��ال 
ب��ازی در تیم س��پاهان را دارد، 
تنه��ا پ��س از چن��د م��اه بازی 
در لی��گ مصر برای بازگش��ت 
 ب��ه لیگ برت��ر لحظه ش��ماری 

می کند.
 او که با ق��راردادی پایین تر از 
ارقام دریافتی اش در لیگ ایران 
راهی باشگاه الزمالک شده بود، 
در تماس با دو مدیر سرش��ناس 

فوتبال ایران اعالم کرده حاضر اس��ت غرامت 400 میلیونی بپردازد و با فس��خ 
قراردادش بار دیگر راهی ایران شود. همسر و فرزند عماد به شدت حضور در 
ایران را دوس��ت دارند و همین باعث شده تا این بازیکن خوش تکنیک عراقی 
برای برگش��ت به لیگ برتر لحظه ش��ماری کند. سپاهان و پرسپولیس دو تیمی 
هس��تند که این بازیکن و مدیر برنامه هایش عالقه دارند در لیس��ت شان جایی 

برای این یار عراقی باز کنند.

نايب رئیس هیأت تیر و كمان استان اصفهان:
مسابقه های استعدادیابی 

تیر و كمان، پس از ماه رمضان
آغاز می شود

نای��ب رئیس هیأت تیر و کمان اس��تان اصفهان گفت: پس از ماه 
مبارک رمضان مس��ابقه های استعدادیابی این رشته آغاز می شود. 
فاطمه آقادادی در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داش��ت: قرار 
ش��د تا بعد از ماه مب��ارک رمضان برای تش��کیل و بهبود کیفیت 
گروه های س��نی مختلف، افراد دارای ش��رایط برای ش��رکت در 
مس��ابقه های تیر و کمان را شناس��ایی و بعد از برگزاری مسابقه 
بی��ن این افراد، بهترین ها را برای عضویت در تیم اس��تان اصفهان 

انتخاب کنیم.
وی با بیان اینکه هیأت تیر و کمان استان اصفهان از نظر تجهیزات 
و امکان��ات در مضیقه اس��ت، افزود: به طور مس��لم با همکاری 
ارگان ها و سازمان های مختلف می توانیم تجهیزات گروه را آماده 
کنیم و گروه را برای ش��رکت هر چه بهتر در مس��ابقه ها تمرین 

دهیم.
نایب رئیس هیأت تیر و کمان اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 
بسیاری از شهرستان های اس��تان از کمبود بودجه شکایت دارند، 
تصریح کرد: در صورت رفع کمبود بودجه، شناسایی افراد مستعد 
و ش��رکت در همایش  و مس��ابقه های مختلف از همه نظر آماده 

شده و مشکلی برای مسابقه ها نداریم. 
وی اظهار داش��ت: به دلیل فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان و عدم 
ام��کان برای اس��کان مس��افران، موفق به برگزاری مس��ابقه های 
اس��تانی نش��دیم و مس��ابقه ها را در قبل از ماه رمض��ان برگزار 
کردی��م، ب��ه ع��الوه درصدد برگ��زاری یک س��ری مس��ابقه در 
ماه ه��ای مهر و آبان هس��تیم. آقادادی ب��ا بیان اینک��ه تیم بانوان 
تیر و کمان اس��تان اصفهان از س��ه یا چهار تیم مختلف تش��کیل 
 ش��ده اس��ت و از نظ��ر تع��داد تیم ها مش��کلی نداری��م، تصریح 
کرد: برای گس��ترش مرکزهای آموزشی تالش می کنیم و درصدد 
پذیرش افراد مختلف به ویژه در س��نین نوجوان و جوان هس��تیم 
 چ��را که ای��ن اف��راد می توانن��د بهترین آینده س��ازان این رش��ته 
شوند. وی با اش��اره به اینکه برای اس��تعداد یابی، تفاهمنامه ای با 
 آموزش و پرورش و فدراسیون تیر و کمان منعقد شده است، ادامه 
داد: هم��کاری آموزش و پرورش با س��ازمان تربیت بدنی س��بب 
ش��ناخت بهتر افراد مستعد و افزایش درصد موفقیت می شود، این 
در حالی است که آموزش و پرورش استان اصفهان در این زمینه 
همکاری نداش��ته است. نایب رئیس هیأت تیر و کمان اصفهان با 
بیان اینکه این هیأت امس��ال نیز مانند گذش��ته برای چهارمین بار 
هیأت برتر کش��ور شناخته ش��د، در مورد دالیل برتری آن اظهار 
داش��ت: تهیه تمام تجهیزات و لوازم ورزش تیر و کمان به دست 
هیأت، با قیمت ارزان، در دس��ترس بودن این وس��ایل برای تمام 
اعضای تیم و برگزاری مس��تمر و پیگیر مس��ابقه ها از معیارهای 

انتخاب این تیم بوده است.

در اصفهان صورت مي گیرد
برگزاري مسابقه های بین المللی 

تنیس جوانان
هفدهمین دوره رقابت های 
تنیس بین الملل��ی جوانان 
ای��ران از 20 ش��هریور در 
اصفهان برگزار خواهد شد.

م��وج  گ������زارش  ب��ه 
ای��ن  در  اصفه��ان،  از 
 11 تنیس��ورهای  رقابت ها 
کش��ور: ام��ارات، آلم��ان، 
انگلیس،  تاجیکستان، هند، 
گرجس��تان،  ترکمنس��تان، 
صربس��تان، جمه��وری آذربایج��ان، ترکی��ه ب��ه هم��راه بازیکن��ان 
در  هفت��ه  ی��ک  ک��ه ط��ی  دارن��د  ج��وان کش��ورمان حض��ور 
 زمین ه��ای تنی��س مجموع��ه ش��هدای ارت��ش اصفهان ب��ه رقابت 

می پردازند. 

نايب رئیس بانوان فدراسیون شنا:
مسابقه های  شنای  بانوان  قهرمانی 

كشور مهرماه  برگزار می شود
نایب رئیس بانوان فدراسیون شنا با اعالم این خبر که مسابقه های 
ش��نای بانوان و انتخابی کش��ور مهرم��اه برگزارمی ش��ود، گفت: 
ش��ناگران منتخب این مس��ابقه ها جواز حضور در مس��ابقه های 
غرب آس��یا را کس��ب می کنند. فرش��ته عدل در گفتگو با ایرنا در 
 مورد زمان برگزاری مس��ابقه های ش��نای بانوان غرب آسیا، اظهار
داش��ت: این مسابقه ها در اسفند ماه س��ال جاری در جزیره کیش 
برگزار می ش��ود. وی با بیان اینکه مس��ابقه های شنای غرب آسیا 
چهار گروه س��نی را در بر می گیرد، تصریح کرد: شناگران شرکت 
کننده در این مسابقات باید جزو 4 گروه سنی 10 تا 12، 12 تا 15، 

15 تا 17 و 17 سال به باال باشند. 
نای��ب رئیس بانوان فدراس��یون ش��نا ب��ا اعالم این خب��ر که طاها 
الکش��یری، دبیر کل کنفدراسیون غرب آس��یا تا 15 روز آینده وارد 
تهران می شود، خاطرنش��ان کرد: ورود طاها الکشیری به تهران به 
منظور برگزاری نخس��تین جلسه مس��ابقه های غرب آسیا صورت 
 می گی��رد. ع��دل در ادام��ه از برگ��زاری کالس ه��ای درجه یک 
مربی گری از 20 تا 30 شهریور ماه خبرداد و گفت: این کالس ها 
در شهر کرد برگزار می شود و داوطلبان باید دارای مدرک لیسانس 

بوده و 6 سال سابقه مربی گری داشته باشند.

 ورزش بانوان

ورزش بانوان

ورزش در جهان

کارشناسان و مربیان بسکتبال ضمن تمجید و در عین 
حال انتقاد از عملکرد تیم ملی در مسابقه های جهانی، 
ب��ر این باورند که در صورت داش��تن ن��گاه مثبت و 
اعتماد به نفس بیش��تر می توانس��تیم در این رقابت ها 

حضوری به مراتب بهتر داشته باشیم.
تیم ملی بسکتبال کشورمان با کسب تنها یک پیروزی 
از مجموع 5 دیداری که در ترکیه و ش��هر اس��تانبول 
انجام داد به نخس��تین حضور خود در مس��ابقه های 
 قهرمان��ی جهان پایان داد و با کس��ب عنوان نوزدهم 

به ایران بازگشت.
ملی پوشان بسکتبال ایران در مصاف با آمریکا، برزیل، 
کرواس��ی و اسلوونی متحمل شکس��ت شدند و تنها 
غلب��ه بر تون��س را به عنوان موفقی��ت کامل خود در 
مس��ابقه های 2010 قهرمان��ی جه��ان ثب��ت کردند. 
ام��ا آنچه ب��ه عنوان یک مش��خصه و ویژگی بارز در 
عملکرد بازیکنان ایرانی قابل مشاهده بود اینکه آنها با 
تمام وجود کار می کردند. »بازیکنان تیم ملی بسکتبال 
در مص��اف با حریفان خود به ط��ور کامل در اختیار 
تیم بودند. آنها تحت هی��چ عنوانی کوتاه نمی آمدند. 
 اش��تیاقی که در کار ملی پوشان دیده شد مثال زدنی و 
خی��ره کننده ب��ود. ضمن اینک��ه هم��ه بازیکنان در 
نتیجه های به دس��ت آمده شریک بودند«. این بخشی 

از صحبت ه����ای مه���ران 
شاهین طب��ع، م��ربی 

بسکتبال کشورم�ان 
اس��ت ک�ه البت���ه 
حضور جهانی ایران 
را خالی از ایراد هم 

ندیده است.
ای��ن  گف����ت:  وی 
بی انصافی اس��ت که 
ملی  تی��م  عملک��رد 
را ضعیف  ترکیه  در 
جلوه دهیم اما نباید 

منکر نقاط 

ضعف ش��د. ایران مقاب��ل تونس پرت��الش و مقابل 
اس��لوونی آبرومندانه ظاهر ش��د. برابر برزیل هم بد 
کار نکرد اما دیدار با امریکا و کرواس��ی می توانس��ت 
بهتر از این برگزار ش��ود. ش��اهین طب��ع در انتقاد از 
عملکرد تیم ملی بس��کتبال اظهار داشت: تیم ملی از 
فش��ار حریف راحت خارج نمی شد در حالی که اگر 
اسیر این فشارها نمی ماند، می توانست بر جریان بازی 
به خصوص در حمله مدیریت بهتری داش��ته باش��د. 
ضم��ن اینکه بازیکنان اصل��ی و نفراتی که جایگزین 
آنها بودند نسبت یکسانی با هم نداشتند. مسابقه های 
جهان��ی 2011-2010 بازیک��ن همس��ان می خواهد. 
این مربی بس��کتبال کش��ورمان ادامه داد: باید در تیم 
 ملی برای حامد ح��دادی و چگونگی به کارگیری او 
برنامه ریزی بهتری می ش��د. اگر چه حامد همینگونه 
ه��م حریفان را اذیت کرد و باعث ش��د بازیکنان آنها 
از راه دور اقدام به ش��وت کنن��د، اما در مجموع دیر 
ب��ه دیگر بازیکنان ملحق می ش��د. البته »ماتیچ« مربی 

فهیمی است و شاگردانش را خوب می شناسد.
آسیب دیدگی صمدنیکخواه بهرامی و توصیه پزشک 
ب��رای بازی نکردن حامد آفاق اتفاق هایی بود که تیم 
ملی بسکتبال در آستانه حضور در مسابقه های جهانی 
با آنها روبه رو ش��د. مربی��ان تیم ملی و حتی مدیران 
فدراس��یون غیبت این دو بازیک��ن کلیدی را مؤثر در 
عملکرد جهانی دیگر ملی پوشان می دانستند در حالی 

که نظرهای کارشناسی غیر از این است!
ع��الوه بر مهران ش��اهین طب��ع که غیبت بس��یاری 
از بازیکن��ان بزرگ دیگ��ر تیم ها از چش��مش پنهان 
نمان��ده و اعتق��اد دارد حض��ور صم��د و آف��اق در 
درجه اول باعث می ش��د حریفان با قدرت بیش��تری 
 مقاب��ل ایران صف آرایی کنند، مصطفی هاش��می هم 
می گوید: اینکه صمد و حامد نبودند، در رقم خوردن 
نتیجه و ناکامی ها تأثیرگذار بود اما نه به اندازه ذهنیتی 
ک��ه در بازیکنان ایجاد ش��ده ب��ود. واقعیت باخت ها 
چی��زی غیر از مس��ائل فنی بود. مربی تی��م مهرام در 
گفتگ��و با مهر ضمن بیان اینکه تیم ملی بس��کتبال از 
هم��ان زمان که حریفانش را ش��ناخت خود را بازنده 
می دانست، اظهار داشت: همه ذهنیت های ایجاد شده 
در این جهت بود که تیم ملی در مسابقه های جهانی 
باید ببازد. چون امریکا قهرمان المپیک است، کرواسی 
رنکینگ 15 دارد، برزیل س��ابقه قهرمانی جهان دارد 
و.... وی اف��زود: ب��ا طرح چنین مس��ائلی تیم ملی را 
قب��ل از اینکه به ترکیه برود بازنده کردند. بهتر آن بود 
که به بازیکنان احس��اس توانایی، ب��رد، جاه طلبی و 
شهامت القا می شد. به خصوص وضعیت خیلی از این 
تیم ها چیزی نبود که گفته می شد. به فرض برزیل که 

مغلوب آن شدیم در زمان بازیگری من مطرح بود. 
برزی��ل حتی در دوره پیش رقابت های جهانی از 

گروه خود هم صعود نکرد.
ش��اهین طبع هم تا ح��دی موافق 
چون  اس��ت  نظر  این 

می گوید: 
با  بازیکنان  اگر 

اعتماد به نفس بیش��تری 
کار می کردند، موفق تر بودند و 

می توانستند حداقل نتیجه های 
بهت��ر و نزدیکت��ری بگیرند. اما 

ب��ه واقع دیدگاه هایی که نس��بت 
ب��ه حریفان تیم مل��ی و موقعیت 

جهانی آنها وجود داش��ت در رقم 
خوردن نتیجه ها تأثیرگذار بود؟

عب��اس آق��ا کوچکی، یک��ی دیگر از 

مربیان بسکتبال کشورمان در پاسخ به این سئوال گفت: 
ای��ن موضوع را نه رد می کنم ن��ه تأیید. باید واقع بین 
و منطقی بوده تا قضاوت صحیحی داش��ته باشیم. من 
هرگز نش��نیدم که کسی از باخت مقابل همه تیم ها به 
غیر از تونس حرف بزند. اعتقادم بر این است که نسبت 
به توان و پتانسیلی که داریم، اینکه تجربه ای از حضور 
در مسابقه های جهانی نداشتیم و در سخت ترین گروه 
هم قرار گرفته بودیم، عملکرد خوبی داشتیم و می توان 
به تیم ملی نمره قبولی داد. وی تأکید کرد: پس از اتمام 
بازی ها، کارشناسی کار راحتی است. درست است که 
تیم ملی به خاطر فشار و سطح باالی بازی ها در اجرای 
مسائل فنی به مشکل برخورد، اما در واقع باعث افتخار 
بود. بازیکنان تیم ملی در شأن آسیا و آبرومندانه بازی 
ک��رده اگرچه نتیجه 4 ب��ازی را واگذار کردند. این در 
 حالی است که مصطفی هاش��می مخالف به کاربردن 
»باخت آبرومندانه« اس��ت. چون آن را کهنه و قدیمی 
می دان��د. وی تصری��ح کرد: اس��ترالیا روز اول با یک 
ش��وت اردن را برد و در روز دوم هم با یک ش��وت 
مغل��وب آرژانتی��ن ش��د. اخت��الف س��طح تیم ها در 
مس��ابقه های جهان��ی به اندازه همین شوت هاس��ت. 
ولی ما باخت ه��ای خود را اینگون��ه توجیه می کنیم. 
باید س��طح بس��کتبال یک پله باالتر برود. اگر در این 
س��طح باقی بمانیم به طور حتم در بازی های آسیایی 
به مش��کل بر می خوریم. پرونده تیم ملی بسکتبال در 
مس��ابقات جهانی بسته شده اس��ت. مرور این پرونده 
 تغیی��ری در نتیجه به دس��ت آمده ن��دارد، تأثیری هم 
به حال بسکتبال نخواهد داشت مگر آنکه از آن برای 
حضور بهتر در میدان های آتی به خصوص بازی های 
آس��یایی که میدانی برای تأیید قهرمانی های گذش��ته 
بسکتبال ایران اس��ت، درس گرفته شود. به 
هر حال در فشار مسابقه های جهانی 
بس��یاری از ایراده��ا و نق��اط 
ضعف تیم مل��ی خود را 

نشان دادند.
برای گوانگجو باید 
برطرف  را  آنه��ا 
ثابت  ت��ا  کرد 
ش��ود ک�ه 
مشکل 

از  ب��ودن  دور  اصل��ی 
س��طح جه��ان و نداش��تن 
 تجربه بازی در این سطح

است.

وقتی مشتزن های حرفه ای را روی رینگ می بینیم که 
تا حد مرگ رقیب خود را زیر مش��ت های وحشتناک 
ق��رار می دهن��د یا در بس��یاری از رش��ته های رزمی 
ضربه های مرگباری به سوی حریفان نشانه می روند، 
حت��ی در همین فوتبال که با تکل ه��ای ناجوانمردانه 
صدای شکس��تن اس��تخوان های پ��ای بازیکن��ان از 
فاصله های دور شنیده می شود به این پرسش تکراری 

می رسیم: پس خطرهای کدام ورزش کمتر است؟
آسیب ها و صدمه های ورزشی همواره در رشته های 
مختل��ف وج��ود دارد و نم��ی توان آن را ان��کار کرد. 
حتی در برخی موردها آماری از ورزش هایی منتش��ر 
می شود که کمتر کس��ی احتمال آسیب دیدگی را در 
آنها داده است. در نظر عموم شاید ورزش های رزمی، 
اتومبیلرانی، صخره ن��وردی، فوتبال امریکایی و یکی 
دو رش��ته دیگر پرمخاطره ان��د و در پاره ای وقت ها 
 جان ورزشکاران را نیز تهدید می کند، اما آیا می توان 

به صراحت درباره خطرناک ترین ورزش حرف زد؟
بسكتبال و دوچرخه سواری

بسکتبال و دوچرخه س��واری را در زمره پرخطرترین 
ورزش ها قرار داده اند. ش��اید ای��ن موضوع برای هر 

ف��ردی تعجب برانگیز باش��د اما آمارهای رس��می در 
برگیرنده این واقعیت اس��ت. براس��اس گزارش های 
 دریاف��ت ش��ده تع��داد مراجعان ب��ه بیمارس��تان ها، 
مطب ها، آمبوالنس ها، مرکزهای جراحی، کلینیک ها 
و بخش های اورژانس بیمارستان ها بر اثر صدمه های 
وارده به بازیکنان بسکتبال و دوچرخه سواران، آنها را 
از این حیث در رده های برتر قرار داده است. بسیاری 
از صدمه ه��ای احتمالی با توجه به رعایت قانون های 
بازی، قدرت بدنی باال، لوازم مناس��ب هر ورزش مثل 
زان��و بند و کاله ایمنی و... قابل پیش��گیری هس��تند، 
البته زنان به علت ش��رایط فیزیکی بیش��تر در معرض 
آسیب های ناحیه زانو و رباط صلیبی قرار می گیرند. 
رباط صلیبی که درش��ت نی را به استخوان ران وصل 
می کن��د در پرش ها، فرودها، پیچش، چرخیدن روی 
پاش��نه و توقف ه��ای ناگهانی آس��یب می بیند. این 
حرکت ها بیشتر در ورزش هایی مثل فوتبال، والیبال، 
دو و میدانی و اس��کی انجام می شود که با کمی تغییر 
حالت بدن، مثل خم شدن هنگام فرود، ریسک صدمه 
کاهش می یابد. با وجود این که صدمه های رباط قابل 
درمان اس��ت ولی ورزشکار را ماه ها از صحنه ورزش 
دور می کند. با این اوصاف در صحت آمارهای موجود 
باید کمی تردید داش��ت چرا که مراجعه ورزش��کاران 
آماتور به پزش��کان و مرکزهای درمانی ثبت می شود 
و همچنین در بس��یاری از صدمه ها حتی مراجعه ای 
صورت نمی گیرد و درمان حضوری انجام نمی شود. 
بنابراین به صورت قطعی نمی توان گفت پرخطرترین 
ورزش کدام است. مس��ابقه های اتومبیل رانی فرمول 
یک، موج سواری، پرش با اسب، رقابت های کورس 
سوارکاری، شیرجه یا مشتزنی؟ تنها دو راه برای تخمین 
این مس��أله داریم؛ یکی نگاهی به تعداد مرگ و میر و 
صدمات گزارش شده و دیگری توجه به شرکت های 
بیمه و ارزیابی آنها از این ماجراها. در این میان بد نیست 

 ب��ه گزارش های حی��رت آوری درباره صدمات منجر
به مرگ اشاره کنیم. به عنوان مثال در دهه پیش خطرناک 
ترین ورزش در بریتانی��ا، ورزش آرام ماهیگیری بوده 
اس��ت که ورزش��کاران زیادی را غرق کرد. پس از آن 
به رقابت های اسب دوانی، پرش با اسب، کوهنوردی 
و اتومبیل رانی می رسیم که بیشترین آمار مرگ و میر 
را داش��ته اند. در مورد صدمه های ورزشی که به مرگ 
منجر نمی شوند گاهی از راگبی یا فوتبال امریکایی به 
عنوان پرخطرترین یاد می ش��ود که تعداد صدمه های 
ناش��ی از آن 3 برابر صدمه ورزش های رزمی اس��ت. 
بسیاری از مردم توقع دارند در باالی فهرست این گونه 
ورزش ها، رشته مشتزنی را مشاهده کنند زیرا دو مرد 
بالغ همدیگر را تا سرحد مرگ مشت می زنند و بسیاری 
از مردم آن را ناخوشایند و تهاجمی فرض می کنند، در 
صورت��ی که با توجه به گزارش های رس��می در میان 
رشته های خطرناک ورزش��ی یک بار این رشته را در 
رده پنجاه و س��وم و بار دیگر در مکان بیس��ت و نهم 
قرار دادند. تضادهای بس��یاری در سیاست ها و نقطه 
نظرهای شرکت های بیمه درباره ورزش های پرخطر 

به چشم می خورد.

بوكس كم خطرتر از دوچرخه سواري!
پرخطرترین ورزش ها كدامند؟
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امام صادق )ع(:
همانا در آسمان  دو فرشته اند 
که بر بندگان گمارده شده اند 
پس هر که براي خدا فروتني 
کند باالیش برند و هر که تکبر 
ورزد فرودش آورند.

گفتگو با احمد اسماعیلي رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران استان اصفهان

دستاوردهاي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در استان شهيد پرور و حماسه ساز اصفهان

 اس��تان ش��هید پرور و حماس��ه 
س��از اصفهان با تقدیم 23 هزار ش��هید 
به انقالب اس��المي و داش��تن باالترین 
تعداد ایثارگ��ران، جانب��ازان و آزادگان 
کشور، رتبه نخس��ت در شاخص شهدا 
و ایثارگ��ران کش��ور را دارا ب��وده ک��ه 
پس از اصفهان، اس��تان ه��اي: تهران و 
خراس��ان رضوي با فاصله زیاد )از نظر 
تعداد ش��هدا و ایثارگران( در مقام هاي 
بعدي ای��ن افتخار قرار دارند. از این رو 
س��ازمان بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
 اس��تان اصفهان ک��ه داراي درجه بندي 
سطح )1( از نظر میزان فعالیت و خدمات 
در کش��ور اس��ت، وظیفه اي سنگین و 
سرنوشت س��از در قبال خدمت رساني 
به ایثارگ��ران و خانواده هاي ایش��ان و 
انجام رس��الت هاي مهم در جهت ادامه 

راه شهدا دارد.
از ای��ن جه��ت فرصت هفت��ه دولت و 
نزدیک��ي به هفته دفاع مقدس را غنیمت 
ش��مردیم تا از نزدیک ب��ا فعالیت هاي 
س��ازمان بنیاد ش��هید و امور ایثاگران و 
برنامه هاي ایش��ان بیش��تر آشنا شویم و 
در گفتگو با »احمد اس��ماعیلي«؛ رئیس 
س��ازمان بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
 اس��تان اصفه��ان ب��ه تبیین و تش��ریح 
فعالی��ت هاي حوزه بنیاد ش��هید و امور 

ایثارگران بپردازیم.
 جناب آقاي اسماعیلي در خصوص 
ــت چه پیامي  ــهید و هفته دول بنیاد ش

داريد؟
با درود به روان پاک ش��هداي انقالب و 
تمامي ش��هیدان راه حق و درود به روان 
پاک رجای��ي و باهنر ش��هیدان واالمقام 
دول��ت، که در اقدامي به جا و شایس��ته 
سالروز شهادت ایشان هفته دولت نامیده 
شد، به جاس��ت که خدمات دولتمردان 
در این هفته به مردم ارائه ش��ود و مردم 

در ای��ن روزه��ا به صورت ش��فاف در 
جریان فعالیت سازمان ها و نهادها قرار 
گیرند دولت، دولتي مردمي است و باید 
این ارتباط برقرار ش��ود، چرا که رجایي 
و باهن��ر از مدیران مردمي بودند و هنوز 
پس از س��ي سال در دل مردم جا دارند. 
درک عمیق ایش��ان از مش��کالت مردم 
سبب ش��د تا در مدت کوتاهي خدمات 
زی��ادي توس��ط دولت رجای��ي و باهنر 
انجام ش��ود، که ب��رکات آن نظیر طرح 
ش��هید رجای��ي )ویژه س��الخوردگان و 
مستضعفان روس��تایي و افراد باالي 60 
س��ال( هنوز پا برجاس��ت. راه شهیدان 
رجایي و باهنر و ش��یوه مدیریتي ایشان 
باید سرمش��ق مدیران ما باشد، تا کارها 
س��اده و مردمي دنبال ش��ود و مسئوالن 
ما نیز در محاف��ل بین المللي با صالبت 
شهید رجایي از حقوق ملت و مظلومان 

جهان دفاع کنند.
ــازمان بنیاد شهید و   برنامه هاي س
امور ايثارگران استان اصفهان در هفته 

دولت امسال چگونه بوده است؟
در راس��تاي اج��راي برنامه ه��اي هفته 
دول��ت، بنیاد ش��هید نیز همانند س��ایر 
نهاده��ا در س��طح کش��ور برنام��ه هاي 
وسیعي داش��ته است که در سطح استان 
نیز این برنامه ها پیگیري ش��ده و برخي 

از آنها هم اکنون در حال اجراست:

 اج��راي ط��رح تکریم خان��واده هاي 
ش��هدا، جانب��ازان و ایثارگران با حضور 

مسئوالن در منازل ایشان.
 نشست صمیمي با کارکنان بنیاد شهید 
در س��طح اس��تان و همچنین شرکت در 
برنامه هاي هفته دولت اس��تان و بازدید 
از اداره هاي استان جهت عرض تبریک 

هفته دولت.
 ط��رح تکریم کارکنان س��ازمان بنیاد 
شهید در مراسم هاي ویژه و سرکشي به 

بازنشستگان سازمان و خانواده ایشان.

 برپای��ي جش��نواره ب��زرگ تقدیر از 
هم��کاران و فرزندان هم��کاران، که در 
این مراس��م به جهت کیفیت بخش��ي و 
صرفه جوی��ي چند برنامه در یک برنامه 
ویژه ادغام و طي مراس��مي باش��کوه در 
س��الن رودکي بر پا ش��د. در این مراسم 
350 نفر از فرزن��دان کارمندان بنیاد که 
در فعالیت هاي علمي و فرهنگي ممتاز 

بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.
 طرح انتخاب کارمندان نمونه سازمان 
ک��ه با شناس��ایي از بین پرس��نل خدوم 
س��ازمان 8 نف��ر کارمن��د و ی��ک نفر از 
بازنشستگان سازمان به عنوان کارمندان 
نمون��ه ب��راي تقدیر در مراس��م ویژه به 
اس��تانداري اصفهان و بنیاد شهید کشور 

معرفي شدند.
 برگزار مسابقه هاي فرهنگي - هنري 
در بین خانواده هاي ایثارگران و ش��هدا 
نظیر جشنواره هاي شعر، خاطره نویسي 

و مسابقه هاي مناسبتي.
ــا  ب ــاط  ارتب ــتاي  راس در   
ــت ارائه  ــر، جه ــاي ديگ ــازمان ه س
ــه فعالیت  ــه ايثارگران چ ــات ب خدم

هايي انجام شده است؟
ای��ن بخش یکي از مس��ایل مه��م بنیاد 
ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��ت که در 
آن ما ب��ا ایجاد ارتباط مفید، س��ازنده و 
مؤثر با س��ازمان ها و اداره ها در سطح 

استان و کشور سعي در ایجاد زمینه هاي 
خدمات و تس��هیالت ب��راي ایثارگران 
داری��م و در ای��ن راس��تا در خصوص 
 ارائه خدمات به نهادهاي مختلف تفهیم 
کرده ای��م که خدمت به خان��واده هاي 
ش��هدا و ایثارگ��ران فقط وظیف��ه بنیاد 
نیست و همه مردم و اداره ها در اجراي 
برنامه ها باید از ما سرمش��ق بگیرند که 
 در این راستا فعالیت هاي زیر انجام شده 

است.
 جلسه هاي مشورتي با سازمان مسکن 
و شهرس��ازي جه��ت حل مش��کالت 

مسکن ایثارگران.
 همکاري ب��ا اداره آموزش و پرورش 
در خصوص مسائل فرهنگي، آموزشي و 

علمي فرزندان شاهد و ایثارگر. 
 پیگی��ري ایجاد اش��تغال در ش��رکت 
س��هامي ذوب آه��ن و مجتم��ع ف��والد 
مبارکه براي ایثارگران و فرزندان ایشان 
 ک��ه تس��هیالت دیپلم ی��ا کمت��ر دارند. 
براس��اس توافق اخیر بخ��ش اعظمي از 
نیروهاي این دو ش��رکت بزرگ صنعتي 
از بین خانواده هاي ایثارگران و ش��هدا 

انتخاب مي شوند.
 پیگیري ایجاد اش��تغال براي فرزندان، 
خانواده هاي شهدا و ایثارگران از طریق 
س��پاه پاس��داران، نیروي انتظامي ارتش 
جمهوري اس��المي، آموزش و پرورش 

و دانشگاهها. 
ب��ر  نظ��ارت  و  سرکش��ي  دی��دار،   
فعالی��ت هاي فرزن��دان و خانواده هاي 
شهدا و ایثارگران در سازمان ها، نهادها 

و دانشگاههاي کشور و سطح استان. 
 از افتخارات اخیر سازمان در سطح 

كشور بگويید؟
 کس��ب رتبه اول در بین سازمان هاي 
کش��ور به عنوان استان برتر، در پیرامون 
دی��دار، سرکش��ي و تکری��م خان��واده 
هاي ش��هدا و ایثاگ��ران و دریافت لوح 
 تقدی��ر از معاونت ریاس��ت جمهوري، 

)مهندس زریبافان(.
 کس��ب رتبه اول علمي و فرهنگي در 
سطح کشور در چند سال متوالي در بین 
س��ازمان ها، که بر اثر سرکشي مداوم و 
نظارت دقی��ق و اصولي بر فعالیت هاي 
علم��ي و فرهنگي خانواده هاي ش��هدا 
و ایثارگ��ران ب��ه وجود آم��د. همچنین 
برگزاري نشست هاي مداوم با آموزش 
و پرورش و دانشگاه ها و حل مشکالت 
علم��ي و تحصیل��ي دان��ش آم��وزان و 
 دانش��جویان ش��اهد و ایثارگ��ر نق��ش 
عمده اي در احراز این موفقیت داش��ته 

است.
 کس��ب کمتری��ن میزان دانش��جوي 
مش��روطي در بین اقشار مختلف جامعه 
در گروه دانشجویان خانواده هاي شاهد 

و ایثارگر
 ایجاد تعامل در جلسه هاي ستاد شاهد، 
نشست ها و همایش ها با دانشجویان و 
داش��تن بیش از ده هزار دانشجو و 140 
واحد دانش��گاهي و آموزش عالي، براي 
فعالیت علمي فرزندان شهدا و ایثارگران 
و خان��واده ه��اي ایش��ان ک��ه امري بي 
 نظیر و یک نهضت علمي عظیم اس��ت. 

)در سطح استان اصفهان(
 برگ��زاري کالس ه��اي تقویتي براي 
دانش آم��وزان )خانواده هاي ش��اهد و 
ایثارگر( به ص��ورت علمي و پایه اي با 
پرداخت هزینه الزم و قرار دادن استاد و 
مشاورهاي ممتاز براي هدایت تحصیلي 

و علمي ایشان.
 فعالیت بنی��ادي و مکتبي بر اعتقادها 
آم��وزان  دان��ش  ارزش��ي  مس��ایل   و 
)خانواده هاي شاهد و ایثارگر( به جهت 
فرهنگ سازي در راستاي تداوم راه شهدا 

و تربیت صحیح ارزشي و انقالبي.
 ب��ا وج��ود باال ب��ودن دغدغ��ه هاي 
اش��تغال و وج��ود تعداد زی��ادي بیکار 
)طبق آم��ار اعالم ش��ده(، بنیاد ش��هید 
موفق به شناس��ایي 700 نفر افراد بیکار 
باقیمانده در س��طح خانواده هاي شهدا 
و ایثارگران شده است که در پایان هفته 
دول��ت در قالب اس��تخدام در آموزش 
و پ��رورش، فوالد مبارک��ه و ذوب آهن 
مش��کل اشتغال اکثر ایشان حل مي شود 
و در برنامه بعدي براي فارغ التحصیالن 
امس��ال دانش��گاه در بین خان��واده هاي 
 ایثارگران و ش��هدا برنامه ریزي خواهیم 

کرد.
 کس��ب مقام هاي مختلف در المپیاد 
علم��ي و صحنه هاي ورزش��ي توس��ط 
فرزن��دان ش��اهد و ایثارگ��ر و همچنین 
کس��ب رتب��ه ه��اي ممت��از در کنکور 
سراس��ري ک��ه اس��تان اصفه��ان را در 

وضعیت ممتاز کشوري قرار مي دهد.
ــهید و امور ايثارگران  ــازمان ش  س
ــتاي تحقق  ــان در راس ــتان اصفه اس
ــام رهبر  ــي و اجراي پی ــعارهاي مل ش
ــالب، مبني بر اصالح الگوي  معظم انق
ــف و كار  ــرف و نیز همت مضاع مص
مضاعف )پیام امسال( چه اقدام هايي 

انجام داده است؟
نامگذاري سال ها توسط مقام معظم رهبري 
اقدامي اساسي اس��ت که نباید تنها در آن 
س��ال صورت گیرد، بلکه بای��د به عنوان 
الگویي مستمر در رفتارها سر لوحه ي کار 
تمام نهادها و مردم قرار گیرد، مقام معظم 
رهبري مطالبي مفید و کلیدي ارائه مي دهند 
که خط مشي اصلي برنامه ریزي و مدیریت 

کشور است.
 در راس��ت��اي لبی����ک ب����ه فرم��ان 
مقام معظم رهبري سازمان بنیاد شهید و 

امور ایثارگران اس��تان اصفهان با استفاده 
از پرسنل و نیروي تربیت شده در داخل 
س��ازمان و اجراي طرح هاي تخصصي، 
 اق��دام به انج��ام فعالیت ه��اي کار آمد 
در خص��وص کاه��ش مص��رف انرژي 
و آب نمودی��م که اس��تفاده از المپ ها 
و وس��ایل کم مص��رف برق��ي و تذکر 
 و آم��وزش ب��ه نیروه��ا و همچنی��ن با 
فرهن��گ س��ازي بی��ن خان��واده ه��اي 
 تحت پوش��ش، این طرح ه��ا را به اجرا 
گذاش��ته ای��م. تجهی��ز وض��و خان��ه و 

آبخوري اداره هاي سازمان در استان به 
سیستم چش��م الکترونیک براي کاهش 
مص��رف یکي از این ای��ده ها بود که به 
اجرا در آمده اس��ت. همچنین اس��تفاده 
بیشتر از آب چاه براي امور غیر مصرفي 
در دس��تور العم��ل اداره ه��اي تابعه در 
اس��تان قرار گرفت. عمده لوازم کاهش 
انرژي تهیه شد که در این زمینه نیز جزو 
 دس��تگاههاي برتر در اس��تان بوده ایم. 
س��ر لوحه ق��رار دادن اص��الح الگوي 
مص��رف و عدم اس��راف در برنامه ها و 
ترویج آن در بین خانواده ها و همکاران  

از دیگر اقدام هاي این سازمان است.
در خصوص پیام امسال رهبري مبني بر 
هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف نیز در 
س��ازمان برنامه ری��زي خاصي جهت به 
تحقق رس��یدن این ام��ر و انجام اهداف 
در کوت��اه ترین زمان و با باالترین بازده 
صورت گرفته اس��ت. ثب��ت عملکرد و 
هدف گذاري براي تحق��ق برنامه ها از 
بهترین راههاي علم��ي و اصولي نیز از 
برنام��ه هاي س��ازمان در این خصوص 
بوده اس��ت، س��عي کرده ایم کار امروز 
م��ا از فعالیت دی��روز بهتر باش��د و در 
 انج��ام خدمات ب��ه این قش��ر بزرگوار 
»کیفیت بخش��ي« خاصي داشته باشیم و 
 باعث رضایتمندي عم��وم مردم از نظام 
پ��ر برکت جمهوري اس��المي ش��ویم. 

مدی��ران و کارمن��دان خ��ود را در این 
جهت تش��ویق ک��رده ایم و ب��ا تکریم 
ایش��ان، مدیری��ت و برنامه ریزي تالش 
آنها را در رس��یدن به اهداف دو چندان 

نموده ایم.
ــدان  ــت دو چن ــوص فعالی  در خص
استان اصفهان با توجه به تعداد افراد 
تحت پوشش، آيا امكانات الزم را در 

اختیار داريد؟
و  خدم��ات  م��ا  وظای��ف  از   یک��ي 
س��رویس ده��ي ب��ه جامع��ه ایثارگران 
اس��ت که ما در کش��ور 1/10 جمعیت 
ایثارگ��ران را داری��م و شهرس��تان هاي 
ما نیز داراي جمعیت بیش��تري از اقشار 
ایثارگر در کش��ور هس��تند ک��ه بر این 
اس��اس در تدوین برنامه هاي کش��وري 
سازمان، اس��تان اصفهان »در تیپ ویژه« 
سازماني از لحاظ بودجه و امکانات قرار 
گرفته است که تنها استان هاي: تهران و 
خراسان رضوي داراي این امتیاز هستند 
و این به جهت تعداد ش��هدا و ایثارگران 

استان اصفهان لحاظ شده است.
والیت مداري مردم اس��تان اصفهان در 
تداوم راه شهدا و تابع فرمایش هاي مقام 
معظم رهبري ب��ودن، اصفهان را چه در 
زمان جنگ و چه پس از جنگ به عنوان 
استاني ارزنده و شاخص در سطح کشور 
معرفي نموده اس��ت و در این راس��تان 
 س��ه شهرس��تان نج��ف آباد، کاش��ان و 
خمیني ش��هر نیز در بین شهرستان هاي 
کشور در تیپ درجه یک از نظر خدمات 
و اداره هاي س��ازمان بنیاد ش��هید قرار 
گرفته اند. اس��تاندارد س��ازي تخصیص 
امکان��ات، س��اختمان و خ��ودرو نیز به 
بهترین وجه به استان تعلق گرفته است.

ــان در مورد برنامه هاي آتي   در پاي
ــه دفاع  ــه هاي هفت ــازمان و برنام س

مقدس بگويید.

گرامي داشتن هفته دفاع مقدس به عنوان 
یک میراث گرانبهاي انقالب اسالمي از 
وظایف همه اقش��ار و به خصوص بنیاد 
ش��هید انقالب اسالمي است، یک کمیته 
ویژه ایثارگ��ران در هفت��ه دفاع مقدس 
ایفاي نقش مي کند که البته رس��الت آن 
کارهاي فرهنگي اس��ت ول��ي با کمک 
کمیته مهندسي بنیاد و همکاري سازمان 
هاي دیگر استان، ساماندهي به گلزارهاي 
ش��هدا از حیث عمران��ي و امکانات در 
دس��تور کار قرار گرفته است. همچنین 
غبار روبي از مزار شهدا و انجام مصوبه 
هاي کار گروه اس��تاني بزرگداشت هفته 
دف��اع مقدس که به ریاس��ت اس��تاندار 
محت��رم و دبیري س��ازمان بنیاد ش��هید 
برگزار مي شود نیز به طور فراگیر انجام 
مي شود. بازدید از خانواده هاي شهدا و 
تکریم خانواده ها، برگزاري محافل ویژه 
یادم��ان و برنامه هاي فرهنگي، هنري و 
انجام مسابقه هاي یاد بود، از جمله این 
فعالیت هاست که با تصویب کار گروهي 
مشتمل بر 17 اداره استان برگزار خواهد 
شد. در این فعالیت ها سعي مي شود تا 
به بهترین وجه ممکن یاد و نام شهدا به 
زیبن��ده ترین ش��کل در جامعه تکرار و 
تکریم شود، البته در این راه رسانه هاي 
مکتوب، نش��ریه ها و صدا و سیما نقش 

و رسالت مهمي خواهند داشت.


