
علی حس��ن پور دهکردی رئیس س��ازمان نظام 
پرس��تاری چهارمحال و بختیاری و عضو سازمان 
نظام پرستاری کشور، به عنوان محقق و پژوهشگر 
برتر انتخاب شد. به گزارش ایرنا، در شانزدهمین 
دوره جش��نواره تحقیقات علوم پزش��کی رازی، 
رئیس سازمان پرس��تاری چهارمحال و بختیاری 
موفق به کسب رتبه پژوهشگر نمونه کشوری شده 
است. علی حسن پور دهکردی در این جشنواره 
در گروه محققان دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و در بخ��ش محققان برتر گروه تخصصی 
علوم توان بخش��ی و پیراپزشکی، موفق به کسب 
رتبه برتر کشور شد. وی گفت: تحقیق و پژوهش 
در بخش بهداشت و سالمت بسیار مهم و اثر گذار 
است و نقش مهمی در پیشبرد هدف های عالی نظام 
سالمت دارد. علی حسن پور دهکردی در گفتگو 
با ایرنا افزود: شانزدهمین جشنواره تحقیقات علوم 
پزشکی رازی در گروه های ابداعات و اختراعات، 
HSR، عل��وم بالینی، علوم بهداش��تی،  علوم پایه، 
علوم توان بخش��ی و پیراپزش��کی، علوم دارویی، 
علوم دندانپزشکی، فناوری های نوین و دانشگاه ها 
و مرکزهای تحقیقاتی برگزار شده است. هم چنین 
در رتب��ه بندی دانش��گاه های علوم پزش��کی نیز 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاه های 
 تیپ یک رتبه نخس��ت، دانش��گاه علوم پزشکی 
بقیه ا... در میان دانش��گاه های تیپ دو رتبه اول و 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در میان دانشگاه های 
تیپ سه رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده 
اند. آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره تحقیقات 
علوم پزش��کی رازی کش��ور 20دی ماه با معرفی 
نفرات برتر برگزار می ش��ود و از این محققان و 
پژوهش��گران تقدیر خواهد شد. در این جشنواره 
هم چنین شهید مجید شهریاری که در آذر ماه 89 از 
سوی منافقان کور دل به شهادت رسید، در بخش 
محققان برتر گروه تخصصی ابداعات و اختراعات 

به عنوان محقق برتر معرفی شده است.

رئيس سازمان نظام پرستاري 
چهارمحال و بختياري محقق 

نمونه كشوري شد 

وزیر مسکن و شهرسازی در اصفهان وعده داد:

تا آخر دولت دهم مشکل مسکن 
جوانان حل می شود

س��ومین دوره نمایش��گاه ی��ار 
مهربان ویژه اهدای کتاب و لوازم 
ورزشی به مدارس شهر اصفهان 
ب��ه هم��ت معاون��ت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان و با 
هم��کاری اداره کل تربیت بدنی 

استان با حضور مسئوالن شهرداری، اداره های کل تربیت بدنی و آموزش 
و پرورش استان اصفهان در تاالر فرشچیان برگزار شد...

شهرستان/ صفحه4

دی��دار تیم های فوتس��ال فوالد 
ماه��ان و گیتی پس��ند اگرچ��ه 
 در بط��ن همچون ب��ازی رفت 
حاش��یه ساز نشد، اما بعد از این 
دیدار و به واسطه طومار ده متری 
که توسط هواداران فوتسال تهیه 

و به امضا آنان رسیده بود، باشگاه گیتی پسند میزبان این دیدار تا حدی 
وارد حاشیه شد. جریان از این قرار بود که باشگاه گیتی پسند...

ورزش/ صفحه7

معاون سیاسی، امنیتی استانداری 
اصفه����ان گفت: با هم��کاری 
مؤسسه های مردمی، خیریه ها و 
بزرگ  جنبش  مردمی،  نهادهای 
فرهنگی مبتنی بر تقویت فرهنگ 
دینی و مؤلفه های اصیل بومی 

در این استان راه اندازی می شود. به گزارش ایرنا محمدمهدی اسماعیلی 
در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس نهضت سواد آموزی...

سراسری/ صفحه2

اختصاص اعتبار 410 میلیونی جهت 
تجهیز لوازم ورزشی مدارس و کتاب

ابرقوئی نژاد: اسامی ائمه اطهار 
قداست دارد

جنبش بزرگ فرهنگی در این 
استان راه اندازی می شود 

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس سازمان بازرگانی اصفهان: 
در زمینه تأمین کاالهای مورد نیازمردم کمبودی 
وجود ندارد 

کودکان و نوجوانان 
چرا دروغ می گویند  
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شهرداري اصفهان در نظر دارد امالك و مستغالت مشروحه زیر را از طریق 
مزایده به فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات 
امالك از تاریخ نشر آگهي همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداري به 
امور قراردادها واقع در میدان امام حسین )ع(، ساختمان شهرداري مرکزي 
مراجعه و نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. آخرین 
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري مورخ 89/10/25 مي باشد.

واقع در خیابان کاوه خیابان  تفکیکي میرزائي  از  1- فروش دو قطعه زمین 
غرضي به مساحت 170 و 159 مترمربع

)بانضمام پروانه ساختمان- تجاري و دفتر کار(  2- فروش یك قطعه زمین 
واقع در خیابان اشراق شمالي- نبش چهار راه به مساحت 177 مترمربع

3- فروش دو واحد اداري واقع در تقاطع کاوه و چمران مجموعه اداري تجاري 
موم کش و خلیلیان به مساحت 40 مترمربع

4- فروش یك قطعه زمین واقع در خیابان آل محمد- بلوار ایمان )تفکیکي 
کوره هما( به مساحت 221/5 مترمربع

متر   24 مساحت  به  برازنده  میدان  در  واقع  تجاري  واحد  یك  فروش   -5
مربع

 76 مساحت  به  برازنده  میدان  در  واقع  کار  دفتر  واحد  یك  فروش   -6
مترمربع

7- فروش دو واحد اداري واقع در میدان برازنده به مساحت 52 مترمربع
شرایط مزایده:

1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدي یا ضمانت نامه بانکي
2- در صورتي که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداري 
نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
3- شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود مي باشد.
شهرداري اصفهان

آگهي مزايده
شهرداری اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس سازمان بازرگانی اصفهان گفت: در زمینه 
استان  این  نیاز مردم در  کاالهای مختلف مورد 
به  ندارد و محصوالت مختلف  کمبودی وجود 
گفتگو  در  انصاری  مظفر  است.  موجود  وفور 
نیاز  مورد  اقالم  تأمین  زمینه  در  افزود:  ایرنا  با 
ندارد. وی  مردم در هیچ بخش مشکلی وجود 
انبار و سردخانه در سراسر  اظهار داشت: 380 
استان هر روز موجودی کاالی خود را از طریق 
 سامانه اعالم موجودی به سازمان بازرگانی اعالم 

می کنند. 
وی با تأکید بر حمایت سازمان بازرگانی از ذخیره سازی 
ذخیره  هرگونه  کرد:  تصریح  قانونی  و  مشروع 
از  موجودی  اعالم  سامانه  از  خارج  سازی 
برخورد  آن  با  و  بوده  غیرقانونی  بازرگانی  نظر 
انجام  بازرسی های  خصوص  در  وی  می شود. 
استان  بازرگانی  سازمان  بازرسی  توسط  گرفته 
گفت: از اول آبان ماه تاکنون 51 هزار بازرسی 
در استان انجام و منجر به کشف 4 هزار تخلف 
و  تشکیل  پرونده  ها  تخلف  این  برای  که  شده 

اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.  در 
انصاری هم چنین از پلمب یکصد واحد متخلف 
به  کرد:  اضافه  و  خبرداد  گذشته  ماه  دو  طی 
منظور تقویت نظارت و جلوگیری از اجحاف به 
مصرف کننده، مقدمه های ایجاد انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کننده در استان فراهم شده و 
می شود.  فعال  استان  در  انجمن  این  زودی  به 
گزارش  برای  مردمی  تماس های  تعداد  وی 

قانون هدفمندسازی  از اجرای  تا قبل  تخلف ها 
یارانه ها را 200 تماس در شبانه روز اعالم کرد 
و گفت: پس از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی 
تماس 124  با شماره  تماس ها  تعداد  یارانه ها 
بازرسی در استان به 400 تماس در شبانه روز 

افزایش یافت. 
متذکر  اصفهان  استان  بازرگانی  سازمان  رئیس 
با شماره  تماس ها  از  توجهی  قابل  شد: بخش 
طرح  آغاز  در  اصفهان،  استان  بازرگانی   124
مربوط به خدمات حمل و نقل و پس از اصالح 
قیمت نان به این کاال مربوط می شد که با تثبیت 
قیمت های اصالح شده این گونه تماس ها کاهش 
یافت و بیشتر تماس ها هم اکنون در خصوص 
خدمات بهداشتی و درمانی برخی صیفی جات 
هم  کرد:  تصریح  انصاری  است.  میوه  نرخ  و 
اکنون یک هزار بازرس در استان به طور مستمر 
از  و  بررسی  را  مختلف  و خدمات  کاال  قیمت 
 این نظر تسلط مناسبی بر بازار استان ایجاد شده 

است. 

امنیتی استانداری اصفهان گفت:  معاون سیاسی، 
و  خیریه ها  مردمی،  مؤسسه های  همکاری  با 
نهادهای مردمی، جنبش بزرگ فرهنگی مبتنی بر 
تقویت فرهنگ دینی و مؤلفه های اصیل بومی در 
ایرنا  به گزارش  اندازی می شود.  راه  استان  این 
گرامیداشت  مراسم  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
مثبت  با  آموزی  سواد  نهضت  تأسیس  سالروز 
ارزیابی کردن فعالیت های این نهضت در اصفهان، 
افزود: با پیگیری طرح های سواد آموزی، اصفهان 
تا سال 91 به عنوان اولین استان با نرخ 97 درصد 
باسواد خواهد رسید. وی با اشاره به اختصاص 
میلیارد تومان بودجه فرهنگی در سفر سوم   88
رئیس جمهوری به اصفهان اظهار داشت: ظرفیت 

سازی مناسب بر اساس سند راهبردی فعالیت های 
فرهنگی در اصفهان انجام و دبیرخانه ای در این 
اسماعیلی اضافه کرد:  زمینه تشکیل شده است. 
برای 73  توانسته  استان  اولین  به عنوان  اصفهان 
میلیارد تومان از 88 میلیارد تومان بودجه فرهنگی، 

برنامه مصوب تنظیم کند. 
بیان  با  استانداری اصفهان  امنیتی  معاون سیاسی 
مهم ترین  از  مساجد  کارکرد  توسعه  طرح  اینکه 
با  کرد:  خاطرنشان  است،  فرهنگی  طرح های 
محله  فرهنگی  نیازهای  کلیه  پاسخگویی  هدف 
توسط مساجد، پنج میلیارد تومان به آن اختصاص 

یافته است. 
کانون های  به  کمک  طرح  کرد:  تصریح  وی 

تبلیغی  فرهنگی  کانون های  و  هنری  فرهنگی 
مساجد از دیگر برنامه های این استان در کمک 
به تحقق ارزش های فرهنگی دینی جامعه است. 
اسماعیلی در ادامه گفت: فعال کردن کمیته های 
دادن  قرار  سرلوحه  با  عفاف  و  فرهنگ حجاب 
دیگر  از  فرهنگی،  انقالب  شورای  نامه  آیین 
یادآور  استانداری اصفهان است. وی  برنامه های 
شد: برای فعالیت های قرآنی 500 میلیون تومان 
در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی و برای تجهیز 
میلیارد  یک  مدارس  نمازخانه های  ساخت  و 
تومان به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. 
به فرمان امام خمینی )ره( در هفتم دی ماه 1358، 

نهضت سواد آموزی در کشور تشکیل شد. 

مهدی رفائی 

کشور  شهرسازی  و  مسکن  وزیر 
در چهل و ششمین شورای مسکن 
استان اصفهان گفت: تا آخر دولت 
جوانان  کل  مسکن  مشکل  دهم 

کشور حل می شود.
ماه طی سفر  نیکزاد، دوم دی  علی 
استانی خود به اصفهان، از پروژه های 
مس�کن مه��ر در ک�اش�ان، ن�ائ�ی�ن، 
فوالدشهر، بهارستان،  شهر مجلسی و 
شاهین شهر بازدید نمود و شامگاه 
اصفهان  استان  مسکن  شورای  در 
در جمع مدیران ارشد استان حاضر 
شد، وی در این نشست اظهار داشت: 

تأثیر آن در  فرابخشی است و  مسکن موضوعی 
تمام جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی 

مشهود است.
نیکزاد گفت:  خانه دار کردن همه مردم در هیچ 
کشوری سابقه ندارد و اگر انجام شده تنها به وسیله 
کشورهای استعمارگر با غارت کشورهای جهان 
سوم بوده است و جمهوری اسالمی با شرافت و 
پاکی در جبهه حق و عدالت، مشکل مسکن کشور 

را حل خواهد کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی به نقل از نخست وزیر 
روی  که  است  این  ایران  افتخار  گفت:  الجزایر 
هدف های خود ایستاده و بر آنها پافشاری دارد و به 

طور قطع این نکته دارای هزینه خواهد بود.
با ایجاد 95 هزار واحد مسکن مهر؛

استان اصفهان در کشور جایگاهی نمونه و 
ویژه دارد

ایجاد 95  به  اشاره  با  و شهرسازی  وزیر مسکن 
هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان، جایگاه 
توصیف  ویژه  و  نمونه  کشور  در  را  استان  این 
کرد و اصفهان را از استان های پیشرو در مسکن 
از  کرد:  اضافه  نیکزاد  علی  دانست.  کشور  مهر 
ویژگی های مدیریت مسکن مهر در استان اصفهان، 
ابتکار، خالقیت و ابداعات بی نظیری است که در 
جهت مثبت و با ارزیابی دقیق صورت گرفته است 

و مقاوم سازی تعداد 19240 واحد روستایی در 
واحد  هزار  ریزی 95  پی  و  ساخت  و  سال 89 
مسکن مهر که با دو هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی در حال انجام است، کاری ستودنی به دست 
به  داد:  ادامه  است. وی  بوده  اصفهانی ها  توانمند 
زلزله های  شده،  انجام  سازی های  مقاوم  برکت 
زیادی حتی با 6 درجه در مقیاس ریشتر در کشور 

ما مهار شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به صدور 245 
هزار پروانه ساخت در 7 ماهه نخست 88 و نیز 
397 هزار پروانه ساخت در مدت مشابه در سال 
89، رشد 58 درصدی استان در این امر را مورد 

تقدیر قرار داد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان 

اصفهان: 
پروژه های مسکن مهر استان اصفهان به 
عملیاتی  موعد،  از  زودتر  و  مازاد  صورت 

شده است
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
در شورای مسکن استان در حضور وزیر مسکن 
و شهرسازی اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر 
استان اصفهان به صورت مازاد بر تعهد و زودتر از 

موعد، عملیاتی شده است.
محمود محمودزاده در خصوص پروژه های مسکن 

نفر  هزار   25 باالی  شهرهای  مهر 
جمعیت گفت: تعهد و سهمیه استان 
بوده  واحد  هزار  ایجاد 26  اصفهان 
که هم اکنون بالغ بر 40 هزار واحد 
پی ریزی شده است که از این تعداد 
22 هزار واحد در مرحله اسکلت و 
فونداسیون، 15 هزار واحد در مرحله 
نازک کاری و حدود 7 هزار واحد 
در مرحله اتمام و پایان نازک کاری 

است.
وی اضافه کرد: در شهرهای زیر 25 
واحد  هزار   11 جمعیت،  نفر  هزار 
مسکن مهر به صورت خود مالکی 
انفرادی و 12 هزار واحد به صورت 
انبوه سازی ایجاد شده و در 72 شهر 
استان، پروژه های مسکن مهر در حال پیشرفت است 
که 22990 هکتار مسکن مهر را آماده بهره برداری 
می کند. محمودزاده تصریح کرد: در شهرهای زیر 
25 هزار نفر جمعیت استان، 7 هزار واحد مسکن 
مهر در حال ساخت، 3710 واحد در مرحله سفت 
کاری و 1300 واحد در مرحله اتمام می باشد. وی 
هم چنین به 10522 واحد مسکن مهر در حال عقد 
قرارداد ساخت و 9400 واحد در مرحله های اولیه 
ساخت در این شهرها اشاره کرد و از ورود 6400 
واحد مسکن مهر به مرحله دوم ساخت و 1200 
واحد به مرحله پایانی ساخت در شهرهای زیر 25 

هزار نفر جمعیت خبر داد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
با اشاره به 12875 واحد مقاوم سازی روستایی در 
سال 89، یک سوم واحدها را در مرحله معرفی 
به بانک جهت اخذ تسهیالت و بقیه را در مرحله 
پایان کار ذکر کرد. وی در خصوص پروژه مسکن 
ساخته  واحد  به 25616  اشاره  با  فوالدشهر  مهر 
شده، 10700 واحد را در مرحله اسکلت سازی و 
10696 واحد را در مرحله سفت کاری و بقیه را در 
مرحله پایانی ساخت توصیف کرد. وی هم چنین 
پروژه  از ساخت 15 هزار واحد مسکن مهر در 

بهارستان در سال آینده خبر داد.

استاندار اصفهان گفت: خطوط پروازهای خارجی 
جدید از کشورهای چین،  مالزی، ترکیه و انگلیس 
به اصفهان و بالعکس دایر شد. به گزارش ایرنا، 
زنی  کلنگ  مراسم  در  اصفهانی  ذاکر  علیرضا 
اشاره  با  ورزنه،  شهر  در  واحه  تفریحی  سایت 
خارجی  پروازهای  گسترش  درصدد  اینکه  به 
به این استان هستیم، افزود: پروازهای جدید از 
بین المللی شهید  ماه جاری در فرودگاه  17 دی 
هم  وی  می کنند.  کار  به  آغاز  شهر  این  بهشتی 
دهی  خدمات  و  سرویس  بهره برداری  از  چنین 
به هواپیماهای خارجی در فرودگاه اصفهان خبر 
داد و اظهار داشت: شرکت »گلف ای« قرار است 
سرویس و خدمات دهی به هواپیماهای خارجی 
را در این فرودگاه انجام دهد. استاندار اصفهان به 
سفر دو هیأت ترک به اصفهان در دو هفته آینده 
این دو هیأت در  با حضور  اشاره کرد و گفت: 

حوزه گردشگری استان اصفهان به پیشرفت های 
خوبی دست پیدا خواهیم کرد. وی با بیان اینکه 
به حوزه  ویژه ای  توجه  دهم  و  نهم  دولت های 
گردشگری کشور دارند، افزود: کشورهای دنیا از 
صنعت توریسم درآمدهای فراوانی کسب کرده اند 
که ما هم می توانیم از آن استفاده کنیم. وی با اشاره 
به اینکه در ایران به دلیل خشکسالی های اخیر و 
برای حوزه  مناسب  بستر  و  زمینه  اشتغال  ایجاد 
گردشگ�ری فراه�م شده اس�ت، خاط��رنشان کرد: 
حوزه  این  به  ویژه ای  نگاه  باید  استان  مسئوالن 
داشته باشند. وی با بیان اینکه در استان اصفهان 
ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف وجود 
دارد، اظهار داشت: موقعیت های جغرافیایی استان 
ممتاز است، ولی مهم ترین تهدید در این استان 
خشکسالی است که مشکل های فراوانی را در یک 
دهه گذشته برای مردم ایجاد کرده است. وی به 

بحران خشکسالی در منطقه شرق اصفهان اشاره 
کرد و گفت:  کشاورزان این منطقه نمی توانند از 
و  کنند  اداره  را  خود  زندگی  کشاورزی  طریق 
استان  مدیریت  آنان،  مشکل  حل  برای  بنابراین 
اینکه  بیان  با  وی  است.  اندیشیده  خوبی  تدابیر 
استان  ظرفیت های  و  قابلیت ها  از  باید  مسئوالن 
کمال استفاده را ببرند، افزود: درصدد فعال کردن 
حوزه گردشگری استان بیش از گذشته هستیم. 
وی، توسعه صنعت توریسم را در کاهش مشکل 
اشتغال و فعال کردن اقتصاد استان مهم توصیف 
برای  خصوصی  بخش  از  شد:  یادآور  و  کرد 
استان  این  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری 
دعوت کردیم که تاکنون دو سرمایه گذار حاضر به 
سرمایه گذاری در منطقه شرق اصفهان شدند و با 
این کار مشکل های ناشی از خشکسالی و اشتغال 

کشاورزان این خطه تا حدودی کاهش می یابد. 

سراسری

وزیر مسکن و شهرسازی در اصفهان وعده داد:

تا آخر دولت دهم مشکل مسکن جوانان حل می شود دولت جدید عراق پس از 9 ماه بالتکلیفی 
سیاسی، سرانجام تشکیل جلسه داد و به 
مهم ترین و حس��اس ترین دستور جلسه  
خود یعنی بررس��ی کابینه معرفی ش��ده 
توس��ط نخس��ت وزیر مکلف، پرداخت. 
ن��وری مالکی که کمتر از ی��ک ماه پیش 
از س��وی جالل طالبانی رئیس جمهوری 
عراق مأمور تش��کیل کابینه جدید عراق 
ش��ده بود، این کار را دش��وارترین وظیفه 
در جه��ان توصی��ف کرده و گفته اس��ت 
که دش��وارترین وظیفه در جهان تشکیل 
یک دولت اتحاد ملی در کش��وری است 
ک��ه تنوع نژادی، فرقه ای و پیش��ینه های 
سیاس��ی در آن وجود دارد. این بخشی از 
گفته ه��ای نوری مالکی پیش از مراس��م 
رأی گی��ری بود که به روش��نی حکایت 
از دش��واری هایی دارد که وی در مس��یر 
انتخاب اعضای کابینه با آن رو به رو بوده 
است. با این وجود نمایندگان عراق با تأیید 
تمامی وزیران معرفی شده، خستگی را از 
تن مالک��ی در آوردند و وی را امیدوار به 
مس��یر پر فراز و نش��یب پیش رو کردند. 
تعداد اعضای کابینه آین��ده عراق 42 نفر 
و ش��امل نخس��ت وزیر، 3 معاون و 38 
وزیر اس��ت. با وجود رأی اعتماد پارلمان 
ع��راق به کابینه جدید این کش��ور، هنوز 
تکلیف برخ��ی از وزارتخانه ها روش��ن 
نیس��ت و تا زمان انتخ��اب وزیر برای آن 
سرپرس��ت تعیین شده است. در این میان 
برخی وزی��ران در عین حال که عهده دار 
مسئولیت وزارتخانه تحت امر خود هستند، 
سرپرستی وزارتخانه دیگری را نیز عهده دار 
ش��ده اند. س��ه وزارتخانه دفاع، کشور و 
امنی��ت ملی نی��ز تا زمان انتخ��اب وزیر، 
تحت سرپرس��تی ش��خص نوری مالکی 
قرار دارند. مالکی با دفاع از تصمیم خود 
در به تعوی��ق انداختن معرفی وزیر برای 
برخی وزارتخانه ها گفت که می خواهد 
فرصت بیش��تری داشته باشد تا افراد بهتر 
را برای این پست  ها انتخاب کند. با توجه 
به نتیجه انتخاب��ات پارلمانی عراق که در 
آن هیچ یک از گروه ها موفق به کس��ب 
اکثریت آرا نشدند، مالکی ناگزیر به سمت 
تشکیل کابینه فراگیر و براساس مشارکت 
تمامی گروه های سیاسی این کشور رفت. 
گروه های سیاسی، پیش از تشکیل دولت 
بر س��ر ساز وکار مش��خصی که براساس 
آن س��هم هر ی��ک از گروه ه��ا در کابینه 
مشخص می ش��د، توافق کردند.براساس 
ترکیب کابینه جدید، فراکسیون هم پیمانی 
ملی که بیشتر گروه های شیعه در آن عضو 
هس��تند، 18 پس��ت وزارتی را در کابینه 
جدید عراق در اختیار دارد و وزارت نفت 
یکی از مهم ترین این وزارتخانه هاس��ت 
که به عبدالکریم لعیبی داده ش��ده است. 
وزارتخانه های دادگستری و آموزش عالی 
نیز از دیگر وزارتخانه های مهمی است که 
در اختیار وابستگان به این فراکسیون داده 
ش��ده است. فهرست العراقیه نیز توانست 
مسئولیت 10 وزارتخانه را برعهده بگیرد 

که وزارت مالیه یکی از مهم ترین آنها است 
و رافع العیس��اوی عهده دار آن شده است. 
دولت جدید عراق به رهبری نوری مالکی، 
همچون فرآیند تشکیل، با پیچیدگی ها و 
دش��واری های بس��یاری رو به رو است 
ک��ه غلبه ب��ر آن نیازمند وح��دت ملی و 
تدبیر نخبگان سیاس��ی این کشور است. 
بی تردی��د مهم ترین مس��أله دولت عراق 
در دوره جدی��د، هم چنان موضوع امنیت 
است. گرچه این دولت در سال های اخیر 
موفقیت های بس��یاری در زمینه برقراری 
امنیت در منطقه های مختلف عراق کسب 
کرده و در ای��ن چهارچوب، نا امنی ها و 
انفجارها در این کش��ور کاهش یافته، اما 
دولت جدید در تکمی��ل اقدام های قبلی 
خود وظیفه س��نگینی بر دوش دارد و آن 
آماده ساختن کش��ور برای دوران پس از 
خروج کامل نیروهای خارجی در س��ال 
آینده میالدی است. در این میان نیروهای 
امنیت��ی و انتظامی ع��راق نقش مهمی بر 
عهده خواهند داش��ت، چرا که باید نشان 
دهند که عراقی ها از عهده برقراری امنیت 
خود بر می آیند و نیاز به حضور نیروهای 
خارجی در این کشور نیست. البته بخش 
مهمی از این موضوع بس��تگی به استمرار 
و تعمیق وحدت ملی در عراق دارد، چرا 
که بنا به تجربه هراندازه وفاق گروه های 
 سیاسی عراق کمتر می شود، فرصت برای 
گروه هایی که به دنب��ال نا امنی در عراق 
هس��تند، افزایش می یاب��د. گرچه دولت 
جدی��د ع��راق از این نظ��ر که ب��ر پایه 
مش��ارکت گروه ه��ای مختل��ف عراقی 
ش��کل گرفته، امتیازی مثبت دارد، اما این 
موضوع در ج��ای خود می تواند خطرها 
و نگرانی هایی را نیز در پی داش��ته باشد. 
تکث��ر موج��ود در ترکیب کابین��ه اگر به 
خوبی مدیریت نشود، می تواند دولت عراق 
را با بحران تصمیم گیری رو به رو کند. بدین 
صورت که ممکن است سیاستگذاری ها 
و تصمیم گیری ها درباره یک موضوع به 
دلی��ل تنوع آرای درونی دولت با کندی و 
دشواری انجام شود. از سویی دیگر تعدد 
مرکزه��ای تصمیم گیری و نبود مرکزیت 
قدرتمند در تصمیم ها می تواند یکی دیگر 
از چالش های دولت جدید عراق باش��د. 
بر این اس��اس کاهش نقش نخست وزیر 
با ایج��اد نهادی جدید با عنوان ش��ورای 
سیاس��ت های راهب��ردی و نی��ز تع��دد 
وزارتخانه ها که ریشه در سهم خواهی هر 
یک از جریان های سیاسی دارد، می تواند 
در بزنگاه هایی که بایستی تصمیمی فوری 
اتخاذ ش��ود، مشکل هایی در این مسیر به 
وج��ود آورد. به هر حال عراقی که تازه از 
بالتکلیفی سیاس��ی خارج شده اینک در 
 دوران جدیدی قرار گرفته و امیدواری هایی 
را در می��ان مردم این کش��ور ایجاد کرده 
اس��ت. مردم عراق آرزو دارند که پس از 
س��ال ها گرفت��اری در دام دیکتاتوری و 
اش��غالگری، خود و کشورشان را در یک 

مدار ببینند و آن مدار امید است. 

عراق بر مدار امید 

مع��اون ام��ور عمرانی اس��تاندار تهران 
گفت: ترافی��ک پایتخت از زمان اجرای 
قان��ون هدفمندک��ردن یارانه ه��ا بین 5 
ت��ا 10 درصد کاهش داش��ته اس��ت و 
پیش بینی می ش��ود که ط��ی روزها و 
هفته ه��ای آینده نیز ای��ن رقم افزایش 
یاب��د. محمدرضا محمودی در گفتگو با 
ایرنا افزود: هرچه از زمان اجرای قانون 
هدفمندکردن یارانه ها می گذرد استفاده 
ش��هروندان از خودرو شخصی کمتر و 
گرایش آن��ان به حم��ل و نقل عمومی 
بیشتر می ش��ود. جانشین استاندار تهران 
در کارگ��روه کاهش آلودگی هوا گفت: 
وقتی ترافیک کاهش و میانگین سرعت 
ناوگان حم��ل و نقل عموم��ی افزایش 
یابد، مراجعه شهروندان به وسایل حمل 
و نقل عمومی افزایش یافته و کارکردها 

در ای��ن بخش صرف��ه اقتص��ادی پیدا 
می کند. وی افزود: در این شرایط بدون 
افزایش مجدد قیمت ها در بخش حمل 
و نق��ل عمومی، فعالی��ت در این بخش 
درآمدزای��ی مناس��بی خواهد داش��ت. 
محمودی ب��ا تأکید بر توج��ه دولت به 
تقویت زیرساخت حمل و نقل عمومی، 
به وی��ژه در ش��هر تهران گف��ت: 100 
دستگاه مینی بوس جدید طی چند روز 
آینده در اس��تان تهران توزیع می شود. 
معاون استاندار تهران اضافه کرد:  بیشتر 
مینی بوس ها به ش��هرهایی که دانشگاه 
در آنها مستقر اس��ت، تعلق می گیرد تا 
در خط های دانش��جویی کار کنند. وی 
گف��ت: این تعداد مینی ب��وس از طریق 
اعطای تسهیالت با کارمزد 5 درصد در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری 
اس��تانداری تهران گفت: اولی��ن کارگروه 
اصالح ساختار دستگاه های اجرایی استان 
تشکیل شد. محمدحسین ریاحی در گفتگو 
با ایرنا افزود: ریاست این کارگروه را معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
تهران و دبیری آن را مدیرکل توسعه منابع 
انس��انی و تحول اداری اس��تانداری تهران 
بر عه��ده دارد. وی اظهار داش��ت: در این 
نمایندگان دستگاه های شاخص  کارگروه 
اس��تان و دو نفر از اعض��ای هیأت علمی 
و صاح��ب نظر در ای��ن زمینه نیز حضور 
خواهند داش��ت. ریاحی ادام��ه داد: برای 
اج��رای 10 برنامه اصل��ی کارگروه تحول 
اداری استان تهران با تشکیل این کارگروه 

9 برنامه در قالب کارگروه های تخصصی 
دنبال می شود. مدیرکل توسعه منابع انسانی 
و تح��ول اداری اس��تانداری تهران گفت: 
10 برنام��ه اصلی کارگروه تح��ول اداری 
و فن��اوری اطالعات ش��امل س��اماندهی 
نیروی انسانی، آموزش و بهسازی نیروی 
انس��انی، افزایش بهره وری، تمرکز زدایی، 
ارتقای س��المت اداری، اصالح ساختارها 
و فرآیندها، ارتق��ای روحیه خود کنترلی، 
ارتقای رضایتمندی مردم، توس��عه دولت 
الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی 
اس��ت. ریاحی اظهار داشت: برای تشکیل 
کارگروه ارتقای س��المت اداری استان، در 
حال رایزنی هایی هستیم که به زودی این 

کارگروه نیز تشکیل می شود.

کاهش ترافیک در زمان اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها 

  تشکیل اولین کارگروه اصالح ساختار 
دستگاه های اجرایی استان تهران  

رئیس سازمان بازرگانی اصفهان: 
در زمينه تأمين كاالهای مورد نيازمردم كمبودی وجود ندارد 

معاون استاندار اصفهان: 
جنبش بزرگ فرهنگی در این استان راه اندازی می شود 

استاندار اصفهان: 

خطوط پرواز خارجی جدید در اصفهان ایجاد شد 

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت

درگیری نظامیان صهیونیست 
با فلسطینیان شهرک سلوان 

نظامیان صهیونیست با فلسطینیان ساکن شهرک سلوان که با تخریب منازل 
آنها قصد گسترش شهرک سازی در این منطقه ها را دارند، به شدت درگیر 
ش��دند. به گزارش فارس در قدس اشغالی، نظامیان صهیونیست با محاصره 
کامل ش��هرک سلوان در جنوب مسجداالقصی و نصب موانع نظامی بر سر 
راه های منتهی به این کوی، مانع رفت و آمد و تردد در آن ش��دند. نظامیان 
صهیونیس��ت برای جلوگی��ری از هرگونه اقدام س��اکنان خیمه مقاومت در 
کوی سلوان حضور یافته و استقرار خود را در این منطقه چند برابر کردند. 
فخ��ری ابو ذیاب عضو هیأت دفاع از اراضی و امالک س��لوان در گفتگوی 
تلفنی با فارس در قدس اشغالی گفت که کانون درگیری ها در اطراف خیمه 
اعتصاب در کوی البس��تان در محله قدیمی و منطقه بئرایوب و عین اللوزه 
و تمام منطقه ها تهدید شده به تخریب تمرکز یافته است. وی افزود: اوضاع 
کوی در پی راهپیمایی شهرک نشینان صهیونیست که خواستار تشدید روند 
شهرک سازی در سلوان شده اند، از حالت عادی خارج و بحرانی شده است. 
نظامیان صهیونیست با ش��لیک بمب های گازی و صوتی سعی در پراکندن 

فلسطینی های ساکن کوی سلوان دارند.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی: 
آمریکا مسئول اصلی تنش های 

شبه جزیره کره است 
خبرگزاری مرکزی کره شمالی طی گزارشی اعالم کرد که امریکا و ارتش این 
کشور رویکردی خالف رویه صلح جهانی در پیش گرفته اند. به گزارش ایلنا 
به نقل از شین هوا، خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که امریکا باید 
به دلیل شرایطی که شبه جزیره کره با آن رو  به  رو است و به دلیل سیاست 
تس��لط جویانه واشنگتن در شرق آسیا که در آستانه جنگ قرار گرفته است، 

سرزنش شود.
ای��ن خبرگزاری هم چنین گ��زارش داد: امریکا که تالش های خود را روی 
تش��کیل مثلثی نظامی با همکاری ژاپن و کره جنوبی متمرکز کرده بود تا بر 
منطقه آس��یا� پاس��فیک تس��لط پیدا کند، این ائتالف را با افزایش تنش در 
ش��به جزیره کره طی س��ال جاری میالدی به آزمون گذاشت. در ادامه آمده 
اس��ت: ژاپن و کره جنوبی در واکنش به غرق شدن رزم ناو چئونان و حادثه 
گلوله باران جزیره مرزی، رویکردهای مش��ترکی را نش��ان داده و در این راه 
از هر وس��یله و ابزاری برای افزایش آتش تنش استفاده کردند. در این مقاله 
هم چنین از جامعه بین الملل خواس��ته شده برای بازگرداندن صلح و ثبات 
به منطقه شمال شرق آسیا اقدام هایی فوری انجام دهند تا برنامه های امریکا 

خنثی شده و »ائتالف تجاوز« از هم پاشیده شود.

انفجاری انتحاری در پاکستان 40 
کشته و 70 زخمی بر جا گذاشت 

در پ��ی ی��ک انفج��ار انتحاری 
در ایال��ت »باج��ور« واق��ع در 
منطقه های قبیله نش��ین ش��مال 
غرب پاکس��تان، دس��ت کم 40 
تن کشته و 70 تن دیگر زخمی 
شدند. به گزارش ایلنا به نقل از 
رویترز، مقام های پاکستانی اعالم 
کردند که این انفجار در نزدیکی 
یک ایست بازرسی پلیس، مقابل 
دفتر برنامه جهانی غذا در منطقه 
»خار« اتفاق افتاده است. به گفته 

یکی از مقام های ش��ورای قبیله ای در منطق��ه، حداقل 40 تن در جریان این 
انفجار کشته شدند. در زمان انفجار بمب، بیش از یک هزار و 500 تن برای 
دریافت مواد غذایی که قرار بود از سوی دفتر برنامه جهانی غذا توزیع شود، 
در مح��ل تجمع کرده بودند. بر پایه ای��ن گزارش، در حال حاضر نیروهای 
امنیتی منطقه را به محاصره خود در آورده اند و گروه های امدادی برای کمک 
به قربانیان این حادثه در محل حاضر ش��ده اند. به گفته منابع بیمارستانی، از 
آنجایی که حال بعضی از مجروحان وخیم است، احتمال افزایش آمار تلفات 

وجود دارد.

هم زمان با سالروز میالد مسیح )ع(؛
اقدام های خشونت آمیز علیه مسیحیان 
هم زمان با تولد حضرت مسیح)ع( و برگزاری جشن های مختلف در سراسر 
جهان از س��وی مس��یحیان و حمله های جدید علیه آنها، رهبران کلیسا های 
مختلف ایجاد نا آرامی و آزار و اذیت مسیحیان را محکوم کردند و خواستار 
صلح و آشتی شدند. به گزارش ایسنا، بر اثر انفجار بمبی در یک کلیسا طی 
برگزاری مراسم روز تولد حضرت مسیح)ع( در جنوب فیلیپین، شش نفر از 
جمله کشیش این کلیسا زخمی شدند. مقام های نظامی فیلیپین هنوز فرد یا 
گروه��ی را به عنوان مظنون در این انفجار معرفی نکردند، اما جزیره »جلو« 
که این حادثه در آن رخ داد، پیش تر میزبان فعالیت گروه ابوسیاف، وابسته به 
گروه القاعده بوده اس��ت. راندولف کابانگ بانگ، سخنگوی ارتش فیلیپین، 
گفت: این انفجار س��اعت 7:15 دقیقه به وقت محلی و زمانی که مسیحیان 
برای برگزاری مراسم گرد هم آمده بودند رخ داد و شش تن زخمی شدند. 
در ش��هر کانو در نیجریه، شبه نظامیان مسلح به یک کلیسا حمله کردند، اما 
این حمله با حضور سربازان دولتی ناکام ماند. در این حادثه هیچ فردی کشته 
یا زخمی نشده است، اما در شهر مرکزی جوس انفجاری رخ داد که حداقل 

پنج تن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.
گرگوری ین لونگ، یکی از مقام های این منطقه، تصریح کرد که ش��ایعاتی 
وج��ود دارد مبنی بر این که این حمله ها با هدف ایجاد اختالل در مراس��م 
روز تولد حضرت مس��یح)ع( انجام شده اس��ت. هنوز هیچ نشانه ای وجود 
ن��دارد که این دو حادثه با ه��م در ارتباط بودند. این حادثه ها در حالی رخ 
داد که یک گروه ش��به نظامی در یک نوار ویدیویی تهدید آمیز اعالم کرد، 
کشورهایی که روز تولد حضرت مسیح را جشن می گیرند مورد حمله قرار 
خواهند گرفت. در کرانه باختری نیز مسیحیان برای گرامیداشت روز میالد 
حضرت مسیح)ع( گرد هم آمدند. کشیش ارشد یک کلیسا در بیت لحم پیام 
همبستگی به مسیحیان عراق داد. وی ضمن محکوم کردن حادثه اخیر حمله 
به کلیسای مسیحیان در عراق، این اقدام را وحشیانه توصیف کرد. مسیحیان 
عراق پیش تر هدف حمله های خش��ونت آمیز از جمله حمله به یک کلیسا 
در بغداد که باعث کش��ته ش��دن 44 عبادت کننده و دو کشیش در 31 اکتبر 

بود، قرار گرفته بودند. 
در مراس��م برگزاری روز تولد مس��یح در بیت لح��م، محمود عباس رئیس 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین، س��الم فیاض نخس��ت وزیر تشکیالت 
خودگردان و چندین دیپلمات اروپایی، حضور داشتند. در عراق نیز با وجود 
تهدید ها از سوی القاعده، حدود 40 عبادت کننده در کلیسای سن خوزه در 
بغداد گرد هم آمدند. سعد سیروپ هانا، کشیش ارشد این کلیسای کاتولیک 
گفت: پیام امروز ما این است که از چیزی هراس نداشته باشید. در شهر رم 
نیز پاپ بندیکت ش��انزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، از خدا خواس��ت تا 
ظالمان در جهان را تنبیه کرده و میان مردم در سراس��ر جهان برادری واقعی 
ایجاد کند. در انگلیس نیز رهبران کلیساهااز مردم خواستند آنهایی را که در 
سراس��ر جهان به خاطر ایمانشان به مس��یحیت مورد آزار قرار می دادند، به 

خاطر داشته باشند.
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آژیر

زیر پوست شهر

برگی از تاریخ

پنجره

در قسمت قبل خواندیم که شاه همچنین 
بهس��ازی و نوس��ازی را نمی پسندید و 
برای نمونه از گشایش بانک بیم ناک بود 
و تا زمانی که س��فیر انگلستان دخالت 
نک��رد زیر ب��ار گشوده ش��دن بانک در 
ایران نمی رفت. ب��ا این همه در روزگار 
ناصری برای نخستین بار شورای دولت 
و مصلحت خانه عامه برپا شد؛ یک گروه 
42 تنه از شاگردان ایرانی برای آموختن 
دانش ها به فرانس��ه فرس��تاده ش��دند؛ 
نخستین جمعیت سیاسی به نام مجمع 
فراموشخانه بنیاد نهاده  شد؛ نخستین طرح 
قانون اساسی نوشته و به شاه عرضه  شد؛ 
کشیدن تلگراف گسترش  یافت و چندین 
کتاب ارزشمند که یکی از مهمترین شان 
»گفتار در روش« نوش��ته دکارت بود که 
با تشویق گوبینو ترجمه شد- به فارسی 

برگردان شد.
فعالیت های اجتماعی و سیاسی در 

زمان ناصرالدین شاه
در 1308 )قم��ری( گروه��ی از جوانان 
دانش آموخته به وس��یله کنت دو مونت 
فرت اتریشی رئیس نظمیه آن زمان و نیز 
کامران میرزا پسر شاه و نایب السلطنه از 
ناصرالدین شاه خواستار اجازه گشایش 
دانشگاه برای خود شدند و طرح قانون 
آن را نیز در 47 ماده به شاه تسلیم داشتند. 
ناصرالدین شاه در حاشیه نامه به کامران 
میرزا چنین پاس��خ داد: »جوانان معقول 
بس��یار بس��یار غلط کرده اند ک��ه ایجاد 
دانش��گاه می خواهند بکنند؛ اگر همچو 
کاری بکنند پدرشان را آتش خواهم زد؛ 
حتی نویس��نده این کاغذ در اداره پلیس 
باید مشخص شده و تنبیه سخت بشود 

که من بعد از این فضولی ها نکند.«
میرزا ملکم خان 

در روزگار این پادش��اه آزادی خواهان و 
اصالح  طلبان نیز گرفتار آزار و شکنجه 
بس��یار بودند. برای نمونه میرزا یوسف 
خان مستش��ارالدوله را به زندان قزوین 
افکندن��د و کتابی را که نگاش��ته بود بر 
سرش کوفتند. یا میرزا محمد علی خان 
همدانی فریدالملک از پیروان میرزا ملکم 
خان که منش��ی س��فارت ایران در لندن 
بود به س��ال 1308 )قمری( گرفتار شد 
و س��ه ماه را در قزوین در کند و زنجیر 
گذراند. همچنین میرزا محمد حس��ین 

خ��ان ذکاءالملک )می��رزای فروغی( به 
جرم نوشتن مقاله ای برای روزنامه قانون 
مورد پیگرد قرار گرفت. ش��مار بسیاری 
نیز در راه آزادی خواه��ی در روزگار او 
جان سپردند. یکی از بزرگ ترین ترویج  
دهندگان آزادی و حکومت قانون میرزا 
ملکم خان بود که پیروانش کوشش های 
بسیاری را برای گسترش آزادی خواهی 
می نمودند. از دیگر کسانی که در این راه 
به بند افتادند حاج سیاح محالتی و میرزا 
جعفر حکیم الهی بودند. تنها با کش��ته 
شدن ناصرالدین شاه در 1313 )قمری( 
بود که از فش��ار بر آزادی خواهان اندکی 
کاسته  شد. در زیر فشار خودکامگی شاه 
آزادی خواهان نامه ای بی امضا برای شاه 
فرس��تاده بودند که در آن ش��اه را برای 
نابودی و سرکوب اصالح طلبانی چون 
امیر کبیر و پ��ر و بال دادن به تاراج گران 
و ستمگران نکوهیده  بودند. در این نامه 
به ش��اه درباره عواقب اعمالش هشدار 
داده بودند. همچنین در زمان این پادشاه 
چس��باندن اعالمیه های تند و تیز در بر 
علیه شاه در شهرهای تهران و تبریز رواج 
داشته است. همچنین هنگامی که حاج 
س��یاح و میرزا رضای کرمانی در زندان 
شاه بودند هواداران ایشان به وسیله زنی 
دو نامه به خوابگاه او انداخته بودند و وی 
را تهدید کردند که اگر دس��ت به کشتن 
زندانیان بزند او را ترور خواهند کرد. شاه 
هنگامی که نتوانسته بود نویسنده نامه را 
بیابد بیمناک شده و از کشتن اینان گذشته 

بود.
میرزا فتحعلی آخوندزاده

از دیگ��ر کوش��ندگان در راه آزادی و 
از جالل الدی��ن  اصالح��ات می ت��وان 
میرزای قاجار، ماکنجی پیشوای زرتشتی 
و نیز میرزا فتحعل��ی آخوندزاده نام برد. 
آخوندزاده راه رهایی از چنگال نادانی و 
استبداد را یکی آموزش اجباری کودکان 
و دیگری تغییر الفبای فارسی می دانست. 
وی همچنین خواستار برپایی روزنامه ها، 
مدرسه، تئاتر و نیز آزادی زنان و برابری 
حقوقی آن��ان با مردان، تک همس��ری، 
مش��روطه و حکومت قان��ون بود. وی 
همچنین بر این باور بود که قضاوت را 
باید از دست روحانیان بیرون آورده و به 

وزارت دادگستری سپرد.

اگرچه راس��ت گویی صفت پس��ندیده ای اس��ت، اما 
دروغگویی صفتی اس��ت که موجب زوال آن می شود. 
اگر چه راس��ت گویی صفت پس��ندیده ای اس��ت، اما 
دروغگویی صفتی اس��ت که موجب زوال آن می شود. 
هیچ فرد دروغگویی از ابت��دا دروغگو نبوده بلکه این 
صفت در برهه ای از زندگی او، از س��وی یک س��ری 
مس��ائل که جای بحث دارد به او القا گردیده و همراه 
با رش��د فیزیکی ش��خص؛ این صفت نیز رشد کرده و 
بزرگ شده است و حتی ممکن است در محیط خانواده 
و در کل اجتم��اع نیز مش��کل هایی را ب��ه وجود آورد. 
گاهی اوقات این خود ما والدین و در کل بزرگس��االن 
هس��تیم که دروغ را به نحوی ب��ه فرزندانمان آموزش 
می دهی��م و جالب اینکه وقتی ک��ودک به دروغ عادت 
کرد؛ از زمین و زمان شکایت می کنیم که چرا فرزندمان 

دروغگوست؟ و... 
ام��ا در کل دروغ گفت��ن کودکان ممکن اس��ت دالیل 

گوناگونی داشته باشد: 
ترس:  

یکی از دالیل دروغگویی کودکان؛ ترسیدن آنها است.
گاه��ی اوقات والدین کودک تصور می کنند که با رفتار 
تند و خشن خود و هم چنین با تنبیه کردن بدنی کودک، 

می توانن��د جلوی انحرافات و رفتار بد او را بگیرند. اما 
ای��ن کار نه تنها تأثیر خوب��ی در پرورش کودک ندارد 
بلکه باعث می ش��ود گاهی اوق��ات به اصطالح ترس 
او ریخته و تمام کارهای بد خود را با حس گس��تاخی 
بیش��تری انجام دهد و یا اینکه ب��ه علت ترس از تنبیه 
ش��دن به دروغ پناه بب��رد. همچنین ای��ن رفتار باعث 
می ش��ود که کودک کم ک��م خود را ج��دا از والدین 
فرض کند و به اش��تباه به این مس��أله پ��ی ببرد که اگر 
راس��ت بگوید باز هم تنبیه می شود. در واقع بهتر است 
والدی��ن به جای به وجود آوردن این حس در کودکان 
و تنبیه یا مجازات کردن آنها، قبل از اینکه دستور انجام 
دادن یا ندادن کاری را به کودک خود بدهند؛ به نحوی 
می��ل انجام دادن یا ندادن هم��ان کار را در آنها تقویت 
کنند. در کل ش��دت این تنبیهات و مجازات ها با ترس 
کودک و اصرار او به دروغگویی ارتباط مس��تقیم دارد. 
اما برای درم��ان دروغگویی؛ والدین باید با عطوفت و 
مهربانی بیش��تری با ک��ودک رفتار کنند و حس آرامش 
را بی��ن اعضای خانواده به وجود آورند. خانواده ای که 
ب��ه نظرها و عقاید و حس اس��تقالل ک��ودکان اهمیت 
بیشتری داده می شود، هیچ گاه کودکان به دروغ متوسل 
نمی ش��وند همچنین بهتر است جلوه بد دروغگویی و 

پیامدهای بد آن را به کودکان آموزش داد. 
احساس حقارت: 

یک��ی دیگر از عوام��ل دروغگویی کودکان احس��اس 
حقارت آنهاس��ت. زمان��ی که کودک م��ورد تحقیر و 
توهی��ن قرار می گی��رد در واقع به ش��خصیت و روح 
لطی��ف او ضربه وارد می ش��ود. همچنی��ن هنگامی که 
در محی��ط خانواده به کودک اهمیت داده نمی ش��ود و 
همیش��ه او به نحوی از س��وی اعضای خانواده و سایر 
اف��رادی که به نحوی با آنها ارتباط دارد مورد تحقیر و 
توهین قرار می گیرد؛ با خود تصمیم می گیرد که کاری 
کند تا همه به ش��خصیت او احترام گذاشته و به نحوی 
محبوب همگان ش��ود در نتیجه ب��ه هر راهی از جمله 

دروغگویی متوسل می شود.  
محیط خانواده: 

خانواده محیطی اس��ت که عالوه ب��ر اینکه کودک در 
آن محی��ط پرورش می یابد راس��تگویی و س��ایر رفتار 
درس��ت را در ای��ن محیط می آم��وزد و در کل محیط 
خانواده مدرسه کودک است. خانواده ای که در آن همه 
افراد عادت به راس��تگویی دارند؛ کودک نیز این روش 
را انتخ��اب می کند و همچنی��ن در خانواده ای که افراد 
خانواده دچ��ار انحرافات اخالقی هس��تند و همچنین 
خلق و خوی ناپس��ند و دروغ بر کانون خانواده حاکم 
است، کودک نیز با همین خلق و خو و انحرافات رشد 
می کند و ش��خصیت او بر همین مبنا شکل می گیرد اما 
این والدین هستند که باید زمینه راستگویی و صداقت 

را در فرزندان خود به وجود آورند. 
داشتن توقع زیاد و تحمیل تکالیف سنگین: 

توقع بیش از حد و تحمیل تکالیف س��نگین می تواند 
یک��ی دیگ��ر از عوام��ل دروغگوی��ی کودکان باش��د. 
بهتراس��ت بدانیم همیشه باید به اندازه توان کودکان از 
آنه��ا انتظار داش��ت و نباید با س��ختگیریهای بی جا و 
توقع بیش از حد و واگذاری تکالیف طاقت فرس��ا به 
ک��ودکان آنه��ا را به دروغ وادار کرد و باعث رش��د بد 
بینی در آنها شد. والدین و مربیان همیشه بایستی توان 
و ق��درت ک��ودک را در نظر بگیرند زی��را اگر کودک 
احس��اس کند در نظر دیگران فردی ک��م توان و تنبل 
است و به نحوی باعث رنجش دیگران می شود سعی 
می کن��د با دروغگویی دیدگاه افراد را نس��بت به خود 
تغییر داده و ش��خصیت خود راحفظ کند و این تکرار 
دروغ نیز باعث عادت به دروغگویی می شود و عالوه 
بر آن بس��یاری دیگر از انحراف��ات اخالقی و خلقیات 
ناپسند در ش��خصیت او پدیدار می شود. همچنین در 
س��نینی که کودک هنوز ارزش راستگویی را نمی دانند 
والدین نباید کودکان خود را وادار به راستگویی کنند؛ 
چ��را که کودک هن��وز راه فریب کاری و دروغ را نمی 
داند و نیازی به این کار نداشته است. اما والدین کودک 
با این کار خود و س��ختگیری های بیش از حد و اندازه 
کودک را به س��مت دروغگویی سوق داده و همچنین 
کودک نیز برای رهایی از توقعات بیش از حد و اندازه 
والدین و فرار از فرمان های مستبدانه و سختگیرانه آنها 
به دروغگویی متوس��ل شده و به فردی دروغگو تبدیل 

می شود.

 نتیجه یک پژوهش نشان می دهد از نظر 
دانشجویان پس��ر، دخترانی که پوشش 
مناسب تری دارند برای ازدواج و زندگی 
قابل اعتمادترند. هادی بهرامی در گفتگو 
با مهر ادام��ه داد: نتیجه این پژوهش که 
ب��ر روی دانش��جویان دانش��گاه تهران 
انجام شده مشخص کرد پسران دانشجو 
معتقدن��د که در دانش��گاه های ایران نیز 
باید همانند دانشگاه های معتبر دنیا برای 
پوشش دانشجویان ضوابطی وجود داشته 
باشد. وی با اشاره به پژوهش دیگری که 
بر روی دانشجویان دانشگاه تهران انجام 
شده افزود: نتیجه این مطالعه نشان می دهد 
بیشتر دانشجویان دختر از وضعیت فعلی 
اوضاع پوشش در دانشگاه تهران راضی 
نیستند و خواستار این هستند که حدود 
مشخصی در زمینه پوشش وجود داشته 
باش��د. وی ادامه داد: ب��ه نظر اغلب این 
دانش��جویان فردی که در دانشگاه چادر 
می پوشد مورد تمسخر قرار نمی گیرد و 
به نظر اغلب آنها استادان به دانشجویان 
با پوشش نامناسب توجه بیشتری ندارند 
و با آنان صمیمی تر نیستند. به نظر بیشتر 
دانش��جویان رعایت پوش��ش منجر به 
افزایش منزلت اجتماعی و احترام به آنان 
می شود. دبیر دفتر هم اندیشی استادان نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: 

اغلب دانشجویان معتقد بودند که اگر قرار 
باشد پوشش را رعایت کنند نگران طرد 
شدن از گروه دوستانشان نیستند. به نظر 
اغلب پاسخگویان جو دانشگاه به گونه ای 
نیست که دانشجو مجبور شود از پوشش 
چشم پوش��ی کند. همچنین آنها اعتقاد 
داشتند اعمال قانون از سوی دانشگاه بر 

رعایت پوشش متوسط است. 
وی با بیان اینکه نتیجه پژوهش انجام شده 
نشان می دهد اکثریت استادان دانشگاه ها 
معتقدن��د باید ضوابطی برای پوش��ش 
دانش��جویان در دانش��گاه وجود داشته 
باش��د و محدودیت پوشش در دانشگاه 
بیشتر از محیط بیرون باشد گفت: اجرای 
قوانین پوشش اسالمی از سوی دانشگاه 
مؤثر اس��ت و رعایت پوش��ش اسالمی 
می تواند بر رش��د فرهنگی و آموزشی 
در سطح دانشگاه مؤثر باشد. وی با بیان 
اینکه استادان در این تحقیق اعالم کردند 
احتمال کمی وجود دارد که پیوند دوستی 
دختر و پسر در دانشگاه منجر به ازدواج 
شود ادامه داد: همچنین استادان دانشگاه 
نحوه تربیت خانواده، تمایل به خودآرایی 
و جلب توجه، سست شدن عقاید مذهبی 
و احساس استقالل را از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر عدم رعایت پوشش اسالمی 

در دانشگاه ها عنوان کردند.

پسران، دختران باحجاب را برای ازدواج 
قابل اعتمادتر می دانند  

جامعه

8 درصد مردم چهارمحال و 
بختیاری  یارانه  را برداشت کردند

راه اندازی شبکه دامپزشکی 
بخش سامان

کاشان تنها نماینده محصول 
ارگانیک انار در اصفهان 

صدور مجوز احداث 30 مجتمع 
سوخت اتانول در اصفهان

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابت��دای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
تاکنون تنها هش��ت درصد مردم این اس��تان مبلغ یارانه  
واریزی را از حسابش��ان برداش��ت کرده اند.به گزارش 
ف��ارس، حمیدرض��ا فروزن��ده در نشس��ت ش��ورای 
برنامه ریزی و توس��عه این استان اظهار داشت: همراهی 
و هم��کاری مردم و تمامی قش��رهای جامعه در اجرای 
مطلوب قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مثبت است که 
این ن��وع همراهی و همکاری ارزش��مند و قابل تقدیر 

است. 

بخشدار سامان از راه اندازی شبکه دامپزشکی این 
بخش خبر داد. ب��ه گزارش فارس، اصغر مظفری 
در شورای اداری این بخش نقش دامپزشکی در توسعه 
پایدار در سه بخش رش��د اقتصادی، عدالت اجتماعی، 
محیط زیس��ت م��ورد اش��اره ق��رار داد و گفت: نقش 
دامپزش��کی در حمایت از کشاورزان و همچنین حفظ 
آنها در روس��تاها برای امور کش��اورزی از طریق تأمین 
بهداشت دام و سالمت فرآورده های دامی بسیار مهم و 

اساسی است. 

مدیری��ت جه��اد کش��اورزی کاش��ان از حضور 
شهرس��تان کاشان در دومین جشنواره محصوالت 
ارگانیک تهران به عنوان تنها نماینده محصول ارگانیک 

انار در استان اصفهان خبرداد. 
کاش��ان  کش��اورزی  جه��اد  امانپورمدیری��ت  ج��واد 
درگفتگ��و با ایلنا افزود: جش��نواره محصوالت س��الم 
وارگانی��ک در ته��ران ک��ه با حض��ور ش��هردار تهران 
وبه همت س��ازمان میادی��ن از 10 تا 15 آذرماه س��ال 
ج��اری در می��دان میوه وتره ب��ار ج��الل آل احمد با 
 ش��عار غذای سالم، شهروند س��الم و شهر سالم برگزار 

شد. 

اس��تاندار اصفه��ان از صدور مج��وز احداث 30 
مجتم��ع پمپ بنزین از نوع س��وخت اتانول برای 
نخس��تین بار در کشور در این اس��تان خبر داد.علیرضا 
ذاک��ر اصفهان��ی در در گفتگ��و ب��ا فارس با اش��اره به 
دریاف��ت مج��وز احداث ای��ن مجتمع ها توس��ط یک 
ش��رکت خصوصی از نهاد ریاس��ت جمه��وری گفت: 
ب��رای سراس��ر کش��ور اح��داث 300 مجتم��ع از این 

جایگاه ها پیش بینی شده  است. 

مریم پدریان

بیاییم به خ��ود قول دهیم که به جای عذاب کش��یدن از 
اشتباهاتمان، از آنها درس بگیریم. بسیاری از ما انسان ها که 
ناراحت می شویم و سخت به دنبال سعادت و خوشبختی 
می گردیم ولی هیچ وقت به آن نمی رسیم، چون خوشبختی 
را در خارج از اعمال و قدرت های خود می بینیم و همیشه 
در انتظار معجزه هس��تیم. در حال��ی که این معجزه درون 
خود ما وجود دارد و هر کس��ی قادر به انجام آن می باشد. 
خوش��بختی در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم فقط با 
کم��ی تالش، اصالح طرز تفکر و روحیه خود به دس��ت 

آوریم به قول معروف:
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم
ما باید تفکرات و روحیات خود را به طور کامل بررس��ی 
کنیم و بیندیشیم که طرز تفکرمان چقدر منفی است. همه 
این زمینه ها را باید ریش��ه یابی کنیم و همیشه در این فکر 
باش��یم که افکار منفی را به افکار مثبت تبدیل نماییم و به 
سوی هدف های خود حرکت کنیم. هم چنین باید بدانیم 
مش��کل های امروز ما بی ارتباط با گذش��ته نیس��ت همان 
گونه ک��ه زمان حال ما نیز به آین��ده می پیوندد. پس باید 
همیشه بدانیم با چه کس��انی در ارتباط بوده ایم و هستیم. 
همان هایی ک��ه زیربنای فکری ما را س��اخته و یا خراب 
کرده اند. با وجود اینکه هر کدام از ما زمانی کودک بوده ایم 
و این دوران را پشت سر گذاشته ایم، دورانی که اختیاری 
نداش��تیم و نمی توانستیم خوب و بد را تشخیص بدهیم، 
همیش��ه نظریه های پدر و م��ادر و اطرافیانمان را به اجبار 
می پذیرفتیم، درباره اشیاء پیرامون خود قضاوت هایی گاه 
خوب و گاهی بد می نمودیم. س��پس ذهن ما تحت تأثیر 
تلقین ه��ای افرادی بود که به بیراهه رفته و یا افکار غلطی 
را در س��ر می پروراندند و ما هیچ وقت قادر به تشخیص 
آنه��ا در آن زمان نبودیم به همین دلیل از بین بردن چنین 
افکاری بسیار دشوار بود چرا که می توانست تا سن پیری 
و حتی مرگ با ما همراه باشد هم چنین بدین ترتیب شد 
که زیربنای فکری ما غلط شکل گرفت. همه اینها مواردی 
هس��تند که در آینده و در موقعیت های گوناگون زندگی 
خود را نش��ان می دهد و ما را از داشتن یک روحیه سالم 
محروم می کند. پس در این جا گناه ما چیست؟ حال که پی 
بردیم ضعف های کودکی مان از کجا ناشی می شود و چه 
کسانی در زندگی ما تأثیرگذار بوده اند دیگر لزومی ندارد 
در این خصلت ه��ا و ضعف ها هم چنان باقی بمانیم بلکه 
باید درصدد پیشرفت و برای ساختن آینده ای روشن همراه 
با اندیش��ه های نو باشیم، نه آنکه در گذشته توقف کنیم و 
از آینده باز بمانیم. حال باید این نقاط ضعف را بشناسیم 
و در پ��ی اصالح و درم��ان آن برآییم. در کل باید بفهمیم 
مشکالت هم از جهل و نادانی خود ما سرچشمه می گیرند 
و انس��ان جاهل نه تنها برای خ��ود بلکه برای دیگران نیز 

مسأله ساز و مشکل آفرین است.

ایران در زمان ناصرالدین شاه )قسمت هشتم( مشکالت از كجا شروع می شود

دث
حوا

درگی��ری دو جوان معتاد، بر س��ر خرید 
و فروش مواد مخدر در اس��تان گلستان 
با قت��ل یک��ی از جوانان، پای��ان یافت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��رهنگ علی اکبر 
مقصودلو، فرمانده انتظامی گنبد کاووس 
با بیان این خبر، گفت: ماجرای مرگ این 
پس��ر 23 س��اله از طریق تماس یکی از 
ش��هروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
 »110« ب��ه مأم��وران انتظام��ی پاس��گاه 
آق آباد اطالع داده ش��د. وی افزود: پس 
از این تماس بالفاصله اکیپی از مأموران 
به محل حادثه در محدوده رودخانه گدم 
آباد عزیمت کردند و با بررسی وضعیت 
جس��د که به پش��ت افتاده و روی جناق 
سینه سمت راس��تش جای ضربه چاقو 
بود پ��ی بردند مقتول جوانی 23 س��اله 
می باش��د. وی ادام��ه داد: به این ترتیب 
مأموران با هماهنگی مقام قضایی، جسد 

را برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی 
ارسال و پرونده جهت بررسی و شناسایی 

قاتل به اداره آگاهی تحویل شد. 
مقصودلو تصریح کرد: در ادامه تحقیقات 
و بررس��ی صحن��ه جنای��ت بالفاصل��ه 
مأم��وران، جوانی را که تا س��اعاتی قبل 
توسط چند نفر به همراه مقتول مشاهده 
ش��ده بود را شناس��ایی و دستگیر کنند. 
فرمانده انتظامی گنبد کاووس خاطرنشان 
کرد: با انتق��ال متهم به مرکز پلیس، وی 
مورد تحقیقات فنی قرار گرفت و دچار 
تناق��ض گویی های خود ش��د و لب به 
اعتراف گش��ود و راز قتل را فاش کرد. 
مته��م در اظهارهای خ��ود اقرار کرد که 
هر دو به ش��دت به مواد مخ��در اعتیاد 
داشته اند و بر اثر اختالف و درگیری بر 
سر فروش مواد مخدر مقتول را با ضربه 

چاقو به قتل رسانده است.

مرد میانس��ال که اقدام به جعل عنوان 
مأم��ور کرده و صدها چک برگش��تی 
در کارنامه خود داش��ت دستگیر شد. 
به گ��زارش فارس، در آذر ماه س��ال 
جاری مأموران کالنتری 110 شهدا از 
طریق مرکز فوریت های پلیس��ی 110 
در جری��ان خبر تیران��دازی در منطقه 

سرآسیاب قرار گرفتند. 
و  مح��ل  در  مأم��وران  ب��ا حض��ور 
بررسی های مقدماتی مشخص شد که 
فردی به نام علی 41 س��اله با شلیک 
گلوله از یک قبضه س��الح ش��کاری، 
اعضای خان��واده خود را تهدید کرده 
اس��ت. مأموران کالنت��ری با اطالع از 
موضوع مس��لح بودن متهم به س��الح 
گ��رم، ضم��ن انج��ام هماهنگی های 
و  ش��ده  من��زل  وارد  الزم  قضای��ی 
عل��ی را در طبقه دوم من��زل، قبل از 

بکارگیری س��الح دس��تگیر   هرگونه 
کردند. 

مأموران در بازرسی از محل سکونت 
متهم، عالوه بر کش��ف و توقیف یک 
قبضه سالح شکاری، موفق به کشف 
تجهیزات نظامی و پلیس��ی، 136 عدد 
فشنگ اس��لحه ش��کاری، یک قبضه 
سالح کلت کمری، یک عدد بی سیم 
دستی، یک رشته دس��تبند فلزی، سه 
عدد گذرنامه ایران��ی متعلق به متهم، 
ده ها ع��دد امهار مجعول منتس��ب به 
ارگان ه��ای مختل��ف نظامی و س��ایر 
نهاده��ا و ارگان های دولتی و چندین 
کارت ه��ای  خصوص��ی،  ش��رکت 
شناسایی مجعول منتسب به ارگان های 
دولتی و نظامی، تجهیزات جعل اسناد 
و م��دارک، ان��واع چک ه��ا و احکام 
دولتی جعل ش��ده، ان��واع لباس های 

متعل��ق به ارگان ه��ای مختلف نظامی 
ش��دند. با تش��کیل پرون��ده مقدماتی 
و با توجه به احتمال س��وء اس��تفاده 
متهم از تجهیزات مکش��وفه در قالب 
غص��ب عناوین و س��وء اس��تفاده از 
عن��وان مأمور، به دس��تور فرخاک فر، 
دادیار ش��عبه اول دادسرای 14 تهران، 
پرونده جهت رس��یدگی تخصصی در 
اختی��ار کارآگاه��ان اداره پنجم پلیس 
آگاه��ی تهران ب��زرگ ق��رار گرفت. 
ب��ا آغاز تحقیق��ات کارآگاه��ان اداره 
پنج��م تع��دادی از مالباختگانی که از 
متهم شکایت داش��تند، شناسایی و به 
 پلیس آگاه��ی تهران ب��زرگ دعوت 

شدند. 
شکات در اظهارات خود به کارآگاهان 
عنوان داش��تند: عل��ی را بارها با انواع 
لباس ه��ای نظامی و پلیس��ی و همراه 

با گاز اش��ک آور و دس��تبند و بی سیم 
که  مالباخت��گان  کرده ان��د.  مش��اهده 
درب��اره ص��دور چک ه��ای بالمحل 
از عل��ی ش��کایت داش��تند، مدع��ی 
شدند: دس��تور بازداش��ت علی را از 
 مقام ه��ای مختلف قضای��ی در اختیار 

دارند. 
در ادامه تحقیقات و برابر گزارش��ات 
ارس��ال ش��ده از کالنتری 110 شهدا 
نیز مش��خص ش��د مته��م ب��ا لباس 
انتظامی و با درجه س��رهنگی اقدام به 
کالهبرداری و جعل عناوین از اهالی 
منطقه سرآس��یاب و میدان بروجردی 
کرده و دستور بازداشت وی از سوی 
دادس��رای ناحیه 12، 14 و ش��ورای 
ح��ل اخت��الف منطق��ه 14ب��ه اتهام 
 صدور چک های بالمحل صادر ش��ده 

است. 

جاعل مأمور نما با سالح گرم و صدها چک برگشتی بازداشت شدجدال بر سر مواد، رنگ خون گرفت  

مجید ملکیان

به گزارش بسیج استان چهارمحال و بختیاری امر به 
معروف و نهی از منکر، یکی از اصول علمی اسالم 
و از مهم ترین و عظیم ترین فرایض دینی در اسالم 
و فقه اس��المی است. همانطور که می دانیم امر به 
معروف و نهی از منکر ابعاد مختلفی دارد که ما در 

اینجا به یکی از این ابعاد می پردازیم:
هر حکمی از احکام اسالمی اهمیت خاصی دارد و 

عدم انجام آن، خللی در ارکان دین ایجاد می کند.
در ای��ن میان احکامی که جنب��ه اجتماعی دارند، در 
صورت متروک ماندن، خأل بیش��تری در جامعه به 
وجود خواهد آمد و ضربه بیشتری از این طریق وارد 
می شود. با توجه به امر به معروف و نهی از منکر و 
آثار مفید و ارزن��ده آن، می توان فهمید که ترک آن 
چه وضعیت دردناک و اسفباری در جامعه به وجود 
خواهد آورد. قرآن کریم از کس��انی که نهی از منکر 
نمی کردند به بدی یاد می کند می فرماید: از کار زشتی 
که دیگران انجام می دادند، نهی نمی کردند. چه بد 
کاری می کردند. بنابراین از نظر قرآن، ترک نهی از 

منکر به عنوان یک امر ناپسند شمرده می شود.
آثار فردی:

 ترک امر به معروف و نهی از منکر رفته رفته انسان 
را نس��بت به دستورات الهی سس��ت و بی اعتقاد 
خواهد س��اخت. انس��انی که ببیند دیگران احکام 
اله��ی را زیر پا می گذارند و آزادانه محرمات الهی 
را مرتکب می ش��وند و هیچ کوشش��ی در جهت 
جل��و گیری از رفتار حرام آنها انجام ندهند، کم کم 
نسبت به شیوع محرمات الهی در جامعه بی تفاوت 

آثار زیان بار ترک امر به معروف و نهی از منکر 
خواهد ش��د. الزمه دینداری واقعی این است 

که انسان احس��اس ها و عواطف خود را در جهت 
دین خود صادقانه به کار گیرد و با دینداران دوستی 
و با دش��منان دین خصومت ورزد. این چنین است 
که امر به معروف و نهی از منکر با ایمان و دینداری 
پیوندی ناگسس��تنی دارد. از دیگر پیامدهای منفی 
ترک امر به معروف و نهی از منکر، ش��ریک شدن 
انسان ها در معاصی اهل گناه است چرا که سکوت 
در مقابل گناهکار به منزله تأیید عمل اوست. وقتی 
شخص مجرم مشاهده کند دیگران در مقابل رفتار 
نادرس��ت او عکس العمل نشان نمی دهند در انجام 
محرمات الهی جرأت پیدا می کند. به طور کلی هر 
کس که با عده ای در رفتارش��ان موافق باش��د و به 
اعمال آنها رضایت داش��ته باشد، اگر چه در عمل 
آنها یاری نکند ولی از آنان محس��وب می ش��ود و 
رضایت قلبی او نس��بت به فعل گناه، او را نزد خدا 
شریک جرم معصیت کاران قرار می دهد. بنا بر این 
هر مسلمانی وظیفه دارد برای رهایی از شرکت در 
گناه اهل معصیت، در صورت مشاهده خالف، اگر 
چه قدرت جلوگیری از منکر را نداشته باشد حداقل 
با زبان نهی از منکر کند و مخالفت و ناراحتی خود 
را ابراز نماید این وظیفه ای است که به خصوص در 
محیط زندگی انس��ان باید به آن توجه خاص شود 
تا اهل معصی��ت جرأت تکرار عمل خالف را پیدا 

نکنند.
امام صادق )ع( در مورد این موضوع می فرماید:

هر کس همسایه ای دارد که اهل معصیت است و او 
را نهی نمی کند در گناه او شریک است.

عارض��ه دیگر ترک امر به مع��روف و نهی از منکر 

خشم الهی است، رحمت عامه الهی شامل 
همه انسان هایی می شود، رحمت خاص پروردگار 
فقط مخصوص بندگانی اس��ت که اهل اطاعت و 
بندگی هس��تند و دس��تورات او را اجرا می کنند، 
دیگ��ران را نیز به انجام وظایف ترغیب و از انجام 
محرم��ات تحذیر نهی می کنن��د و در نتیجه نزد 
پروردگار عالم از ارج و قرب خاصی برخوردارند. 
اما کسانی که به این واجب الهی عمل نمی کنند، از 
رحمت خاص الهی بی بهره هستند و غضب الهی 
را برای خود خریده اند. بدتر از این افراد کس��انی 
هس��تند که به منکرات امر می کنند و از خوبی ها 
نهی می نمایند. اینان منفورتری��ن اعمال را انجام 

می دهند و نزد خدا مبغوضند.
آثار اجتماعی:

جامعه، یک مجموعه به هم پیوسته است و تفکیک 
و جدا س��ازی افراد آن میس��ر نیس��ت. مجموعه 
رفتارهای اجتماعی افراد هر جامعه اخالق عمومی 
آن جامع��ه را به وجود می آورد و رفتار اجتماعی 
هیچ انسانی را نمی توان بی تأثیر در جامعه دانست، 
رفتارهای اجتماعی نیک، اثرهای مثبت در جامعه 
گذاش��ته و بر عکس، رفتارهای اجتماعی زننده و 
زشت، جو مسموم و مشمئز کننده ای را در جامعه 
به وجود می آورد، بدین جهت ترک امر به معروف 
و نهی از منکر، رفته رفته زمینه ترک کارهای نیک 
و انجام کارهای زش��ت و ناروا را در جامعه پدید 
می آورد چرا که میل به انجام معاصی الهی و مفاسد 
اخالقی در سرنوشت همه افراد وجود دارد ولی به 
علل گوناگون، مانند حیا و عالقه به حفظ احترام و 

اعتبار اجتماعی، از انجام آن خودداری می کنند. 

یکی از دالیل 
دروغگویی 
کودکان؛ ترسیدن 
آنها است.گاهی 
اوقات والدین 
کودک تصور 
می کنند که با 
رفتار تند و خشن 
خود و هم چنین با 
تنبیه کردن بدنی 
کودک، می توانند 
جلوی انحرافات 
و رفتار بد او را 
بگیرند.

کودکان و نوجوانان 
چرا دروغ می گويند  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
برای حذف قمه زنی باید یک 
برنامه پنج ساله تدوین شود

 زاینده رود 
در همایشی با حضور فرمانده انتظامی استان و معاون سیاسی 
امنیتی استانداری اصفهان از خبرنگاران،  مسئوالن انتظامی و فرهنگی 
که در ارتباط با موضوع مقابله با قمه زنی فعالیت کردند در س��الن 

اجتماعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان تقدیر شد.
در این همایش معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: مغز 
نرم اف��زاری عمل قمه زنی در جای دیگری اس��ت و این از جمله 
مواردی است که به استخدام دشمن درآمده است که باید به صورت 

جامع به موضوع نگاه شود.
اس��ماعیلی با تأکید بر روش��ن ش��دن مظاهر خرافات و بدعت ها و 
برخورد با آنها تصریح کرد: قمه زنی حرام شرعی قطعی است و به 
فرموده مقام معظم رهبری باید جلوی این کار گرفته ش��ود بنابراین 

تمام برنامه های استان جهت مقابله با این عمل باید متمرکز گردد.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: اگر یک س��وم مردم خمینی ش��هر مرتکب 
قمه زنی می شوند این بدان معنا نیست که آنها مقابل نظامند چرا که 
برخی جاهالنه ای��ن کار را انجام می دهند و انجام این عمل را یک 

سنت می پندارند.
مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفه��ان در خاتمه اف��زود:  با 
برنامه ه��ای مختلف، همگان ت��الش خواهیم کرد که حتی یک قمه 
زن در مالء عام حضور نداش��ته باش��د. البته باید در منطقه هایی که 
س��ابقه این عمل وجود دارد کار فرهنگ��ی و عمرانی با مدیریت و 
دقت خاصی انجام ش��ود. در ادامه این جلسه فرمانده انتظامی استان 
اصفهان گفت: براس��اس تأکید مسئوالن و شورای امنیت استان باید 
با موضوع قمه زنی به صورت ریشه ای و به شکل مطلوب برخورد 
می ش��د که امس��ال با هماهنگی های انجام ش��ده متفاوت تر از سال 
قبل اقدام کردیم. البته با همکاری دس��تگاه های متعدد نتیجه خوبی 
حاصل شد. فرمانده انتظامی استان تهیه بانک اطالعاتی از قمه زنان 
و پش��تیبانان مالی و فکری قمه زنی را الزم دانست و پیشنهاد کرد: 
بهتر است تکلیف جرم بودن قمه زنی مشخص شود و ضمن تدوین 
یک برنامه 5 س��اله جهت حذف این عمل با عوامل شناس��ایی شده 

امسال برخورد گردد.
س��ردار کرمی در خاتمه افزود: استمرار طرح های فرهنگی در طول 
س��ال و رسیدگی به وضع رفاهی منطقه های حاشیه ای شهر اصفهان 
و خمینی ش��هر گام مهمی جهت برنامه مقابله و حذف قمه زنی در 

استان است.

اطالعیه
 زاینده رود 

با توجه به تصوی��ب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، یکی 
از بزرگ ترین برنامه های اقتصادی کش��ور، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در همین راستا اعالم نمود: هیچگونه تغییری در 
تعرف��ه ارائه خدم��ات، دارو و تجهیزات، چه در بخش دولتی و چه 

در بخش خصوصی ایجاد نخواهد شد.

همایش تجلیل از خانواده های شهدا
 زاینده رود 

به منظور تجلیل از خانواده معظم شهدا و بزرگداشت شهیدان واالمقام 
با حضور ریاست بنیاد شهید، فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در ناحیه 
مقاومت بسیج کاشان و با حضور خانواده شهدای تک فرزند، دو فرزند، 3 
فرزند و چهار فرزندی مراسمی در مجموعه فرهنگی شهدای بسیج برگزار 
گردید. در این مراسم پس از اجرای چند برنامه حجت االسالم شجاعی 
پیرامون احترام به شهدا و خانواده های آنها، همچنین بزرگداشت یاد آنان 
بیاناتی ایراد نموده و گفت: این شهدا از شهیدان کربال سرمشق گرفتند. و 
هر چه از آنان تکریم کنیم قطره ای از رشادت و شجاعت آنان را نمی توانیم 

به تصویر بکشیم. 

برگزاری جلسه تعامل بسیج با 
نیروی انتظامی

 زاینده رود 
در راستای برگزاری جلسه های تعامل و هماهنگی ناحیه مقاومت 
بس��یج کاشان جلسه ای در ناحیه مقاومت بسیج کاشان برگزار گردید.در 
این جلسه ابتدا سرهنگ نائینی فرمانده سپاه کاشان ضمن تقدیر و تشکر 
از هماهنگی ه��ا و برنامه های نیروی انتظامی گفت: بحمدا... هماهنگی و 
تعامل نیروی انتظامی و بسیجیان کاشان خیلی خوب است از جمله با ستاد 
اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، ایست و بازرسی، همکاری با حوزه 
مقاومت شهر و روستا. همچنین سرهنگ صفائی فرمانده نیروی انتظامی 
هم ضمن تشکر از برگزاری این گونه جلسه ها آمادگی نیروی انتظامی را 

در تعامل با بسیج اعالم کرد.

با فعالیت 1227 زنبوردار؛ 
تولید 596 تن عسل 

در چهارمحال و بختیاری
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: با فعالیت 1227 زنبوردار، از ابتدای س��ال  جاری 
تاکنون 596 هزار و 396 کیلو عس��ل در این اس��تان تولید و روانه 

بازار مصرف شد. 
ب��روز هیبتیان در گفتگو با ف��ارس از کندوداری به عنوان یک طرح 
اش��تغالزا ن��ام برد و افزود: هم اکنون بی��ش از یک هزار و 227 نفر 
در زمینه تولید عس��ل در این اس��تان مش��غول به فعالیت در حرفه 

زنبورداری هستند.  
هیبتیان س��رانه ساالنه تولید عسل در کشور را 500 گرم به ازای هر 
نفر اعالم کرد و افزود: این در حالی  اس��ت که س��رانه سالیانه تولید 

عسل در این استان 700 گرم است.  
کش��اورزی  جه��اد  س��ازمان  دام��ی  تولی��دات  بهب��ود   مع��اون 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به میزان تولید عسل در شهرستان های 
هفت گانه این اس��تان بیان داشت: در حال حاضر شهرستان بروجن 
با تولید بیش از 145 هزار و310 کیلو و ایجاد 186 فرصت ش��غلی 
 بیش��ترین میزان تولید عسل در این استان را به خود اختصاص داده 

است.  
هیبتیان افزود: بر این اس��اس ش��هرکرد با تولی��د 116 هزار و 104 
کیلو عس��ل با ایجاد 254 فرصت ش��غلی، فارسان با تولید 40 هزار 
و 640 کیلو عس��ل و ایجاد 103 فرصت شغلی، لردگان با تولید 40 
هزار و 13 کیلو عس��ل و ایجاد زمینه اش��تغال برای 147 نفر، اردل 
ب��ا تولید 17 هزار و 896 کیلو عس��ل با ایجاد 72 فرصت ش��غلی، 
 در س��ال  جاری به ترتیب بیش��ترین فعالیت را در زمینه تولید عسل 

داشته اند.

در شهرستان خور و بیابانک: 
 عملیات بذرپاشی در سطح

500 هکتار 
 زاینده رود 

رئیس اداره به��ره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان اصفهان ضمن بی��ان مطلب فوق اف��زود: در ایران چند نوع 
آنغ��وزه وجود دارد ک��ه در بازار تجارت جهانی ب��ه آنغوزه تلخ و 
ش��یرین تفکیک می ش��ود. مهندس آبتین میرطالب��ی گفت: آنغوزه 
گیاهی اس��ت دایمی و علفی با مصرف ه��ای دارویی و ادویه ای که 

بیشترین تقاضای آن مربوط به کشور هندوستان است.
وی تصری��ح کرد: آنغوزه موجود در اس��تان اصفهان از نوع آنغوزه 
ش��یرین اس��ت که در شهرس��تان های نایی��ن و خ��ور و بیابانک از 

اسفندماه تا پایان اردیبهشت ماه رشد می کند.
میرطالبی ادامه داد: شیوه آنغوزه توسط بهره برداران در طول تابستان 

جمع آوری و به خارج از کشور صادر می شود.
گفتنی است اثرهای دارویی آنغوزه شیرین ضد انگل و ضد اسپاسم 
می باش��د و برگ های آن نیز توس��ط بومیان منطقه برای طبخ آش و 

معطر کردن دوغ، ماست و ترشیجات استفاده می شود.

وزیر مسکن و شهرسازي:
1104 واحد مسکوني مهر در نایین 

احداث مي شود 
وزیر مس��کن و شهرس��ازی گفت: یک هزار و 104 واحد مسکونی 

مهر در شهرستان نایین اصفهان احداث می شود. 
علی نیکزاد در حاش��یه بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان نایین 
در گفتگو با فارس اظهار داشت: در این سفر با تعامل مسئوالن قرار 
بر این ش��د که با کمک وزارت مس��کن و شهرسازی مسجدی در 
محل اجرای پروژه مس��کن مهر نایین یعنی ش��هرک قائمیه احداث 
ش��ود و نیز س��اخت دو مدرس��ه ابتدایی و راهنمای��ی با همکاری 

وزارت مسکن و استانداری در برنامه کاری قرار گرفت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: همچنین به منظور آماده س��ازی ش��هرک از 
قبیل زیرس��ازی، جدول گذاری، رنگ جداول، روس��ازی، آسفالت 
و درخت��کاری جدای از کارهای انجام ش��ده قبلی، مقرر ش��د که 
مبلغ 10 میلی��ون ریال دیگر از متقاضیان هر واحد مس��کونی اخذ 
ش��ود تا انجام این امور توس��ط بنیاد مسکن انجام گیرد. وی افزود: 
با توجه به اینکه در این واحدهای مس��کونی سقف سبک، پنجره ها 
یو  پی وی سی، شیشه های دو جداره، دیواره های بیرونی دو جداره و 
بلوک دیواره بیرونی سفالی است، قرار بر این شد که مبلغ تسهیالت 
هر واحد مس��کونی از 200 میلیون ریال به 220 میلیون ریال ارتقا 
یابد.  نیکزاد تصریح کرد: یک هزار و 104 واحد در س��ایت مسکن 
مهر نایین در حال ساخت است که سه پیمانکار دارد، از این تعداد 
دو پیمانکار عملیات اجرایی را همگام با توصیه های وزارت مسکن 
و شهرس��ازی انجام داده اند و متأس��فانه یک پیمانکار در این زمینه 
مش��کالتی را ایجاد کرده که امروز این مشکالت مورد بررسی قرار 

گرفت. 

گشتی در اخبارروی میز

الدن سلطانی 

سومین دوره نمایش��گاه یار مهربان ویژه اهدای 
کتاب و لوازم ورزش��ی به مدارس شهر اصفهان 
به همت معاونت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
اصفه��ان و ب��ا هم��کاری اداره کل تربیت بدنی 
 استان با حضور مسئوالن شهرداری، اداره های کل 
تربیت بدنی و آموزش و پرورش استان اصفهان 

در تاالر فرشچیان برگزار شد.
تحوی��ل پور با بیان اینکه در س��ال های قبل در 
مرکزهای استان نمایش��گاه مذکور 50 درصد از 

طریق شهرداری و 50 درصد از طریق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی حمایت می شد تصریح کرد: حتی سهم 
مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرهای 
کوچک به 100 درصد می رس��ید. در نمایشگاه امسال 
هم قرار بود معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی سهم 200 میلیونی خود را بیاورد که البته تاکنون 
این بحث اعمال نش��ده و امید اس��ت در وقت دیگری 
این امر تحقق یابد تا استان اصفهان بی بهره نباشد. وی 
خاطرنشان کرد: در نمایشگاه سوم یار مهربان عالوه بر 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل تربیت بدنی 
استان هم ضلع س��وم مشارکت را تشکیل می دهد که 
رقم 50 میلیونی جهت لوازم ورزش��ی را نیز اختصاص 

داده است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به 
اختص��اص 410 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز لوازم 
ورزش��ی و کتابخانه مدارس گفت: این میزان در اختیار 
مدی��ران و دبیران تربی��ت بدنی مدارس ق��رار خواهد 
گرفت. تحویل پور افزود: نمایشگاه سوم یار مهربان در 

پی برگزاری نمایشگاه قافله عشق که در آستانه ماه محرم 
ب��ا حضور 593 هیأت در بخش آقایان و 200 هیأت در 

بخش خانم ها در قالب 16 غرفه برپا شده است.
وی ضمن بیان رشد 300 درصدی احداث کتابخانه در 
اصفهان گفت: این رشد در سطح کشور بی نظیر است با 
توجه به اینکه 9 کتابخانه تا دهه فجر به جمع کتابخانه ها 

اضافه خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان تش��کیل 
انجمن خیران کتابخانه ساز را گام مؤثر عرصه فرهنگی 
استان عنوان و خاطرنشان کرد: با تشکیل این انجمن قرار 
است 14 باب کتابخانه به طوری که صدور پروانه آنها از 
طریق شهرداری و ساخت و ساز از طریق خیران انجام 

پذیرد ساخته شود. 
تحوی��ل پور در خاتمه برگش��ت پس��ت کتاب��دار به 
پست های سازمانی را ضروری قلمداد کرد و گفت: با 
احداث و تجهیز کتابخانه مدارس به پست کتابدار نیاز 
داریم بنابراین برگشت این پست به پست های سازمانی 

که مدتی است حذف شده ضروری می باشد.
در ادامه این مراس��م مدیرکل آموزش و پرورش استان 

اصفهان نیز تصریح کرد: برگزاری نمایش��گاه یار 
مهرب��ان و این حرکت نمادین بهانه ای اس��ت تا 
کتاب وارد صحنه ش��ود. عاملیان افزود: امروز با 
وج��ود ارتباطات مج��ازی و الکترونی��ک با این 
مش��کل مواجهیم که تکنولوژی روز جای کتاب 
را گرفته اس��ت اما نباید بگذاریم این نوع اطالع 
رسانی منجر به منسوخ شدن مطالعه شود چرا که 
هنوز مطالعه کتاب و مطبوعات نقش به سزایی را 

در ارتقای آگاهی مردم ایفا می کند.
وی ضمن تأکید بر جهت دار بودن کتاب و مطالعه 
آن خاطرنشان کرد: باید به سالمت این غذای روح 
اطمینان داشته باشیم و وظیفه ما متولیان فرهنگ آن است 
که سعی کنیم غذایی را برای روح فراهم کنیم که جهت 
دارو مغذی باش��د. مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گفت: بس��یاری از جوانان ما در مش��کل های 
روحی ناشی از افسردگی و نگرانی های روحی به سر 
می برند و حل این معضل تفریح سالم و غذای روح و 
عادت به مطالعه را می طلبد. عاملیان خاطرنش��ان کرد: 
بسیاری از مش��کل ها با حمایت از آموزش و پرورش 
قابل حل است و بسیار خرسندیم که در بحث کتاب و 
تجهیز کتابخانه و امکانات ورزشی به آموزش و پرورش 

توجه شده است.
وی در پایان افزود: بس��یاری از مشکل ها از دیدگاه ها 
ناشی نمی شود بلکه مشکل مقتضیات و امکانات مطرح 
است. اما خوشبختانه از تخصیص اعتبار جهت برگزاری 
نمایش��گاه و اجرای برنامه ها وضعیت بس��یار مناسب 
است و امید است با تخصیص این اعتبار تجهیز کتابخانه 
 و تزری��ق کتاب به کتابخانه ها بس��یار مطل��وب انجام 

پذیرد.

شهرستان
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اختصاص اعتبار 410 میلیونی 
جهت تجهیز لوازم ورزشی مدارس و کتاب

در گلپایگان؛
130 خانوار روستایي زیر پوشش 
کاروان نیکوکاري جهاد قرار گرفتند 

چهارمحال وبختیاري سومین استان 
صادرکننده کارت ملي باپوشش 

صددرصدي است

 برگزاري کارگاه آموزشي مدرسه 
مروج سالمت در دانشگاه

مدیر امور شعب پست بانك چهارمحال و بختیاري:
توسعه دفترهاي ICT خدمت ماندگار 

دولت هاي نهم و دهم 
رئیس جمعیت هالل احمر گلپایگان گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم 
کاروان نیکوکاری جهاد محرم به روس��تای هنده از توابع گلپایگان عزیمت 

کرد و 130 خانوار روستایی را زیر پوشش گرفت.
حمیدرضا کریمیان در گفتگو با فارس به فعالیت های انجام ش��ده از سوی 
کاروان نیکوکاری جهاد محرم این شهرس��تان اش��اره کرد و اظهار داشت: 
این طرح به مناسبت ماه محرم و در روستای هنده با جمعیتی بالغ بر 130 

خانوار به اجرا در آمد.
وی ه��دف از اج��رای ای��ن طرح را خدمتگزاری بیش��تر ب��ه محرومین و 
فرهنگ س��ازی فعالیت های خیرخواهانه بین جوانان و نوجوانان اعالم کرد 
و افزود: طرح کاروان نیکوکاری جهاد به منظور خدمت رسانی به روستاها 
و منطقه های محروم کش��ور اجرا می ش��ود. کریمیان بیان داشت: در طرح 
محرم بخش��ی از نیازهای فرهنگی و بهداش��تی روس��تائیان توسط جوانان 
 داوطل��ب جمعیت هالل احمر گلپایگان و کارکن��ان این جمعیت برطرف 

شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان گلپایگان همچنین از معاینه رایگان و 
اهدای دارو به 100 نفر از اهالی این روس��تا خبر داد و گفت: در این طرح 
البسه زمستانی گرم و بسته های غذایی بین محرومین شناسایی شده توزیع 
شد. کریمیان خاطرنشان کرد: در روستای هنده مانور زلزله و آموزش امداد 

و کمک های اولیه بین دانش آموزان برگزار شد. 

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: این استان سومین استان 
صادر کننده کارت ملی با پوشش صددرصدی در کشور است.  به گزارش ایرنا 
در دومین نمایش��گاه دستاورد های علمی، پژوهشی استان در جمع خبرنگاران 
افزود: این اداره در زمینه صدور کارت ملی تاکنون بسیار موفق عمل کرده است. 
وی اظهار داش��ت:با توجه به هدفمند شدن یارانه ها وضرورت داشتن کد های 
رهگیری اداره کل ثبت احوال استان آمادگی داردبا دریافت شماره ملی وشماره 
یونیک کارت های ملی افرادی که کد رهگیریش��ان مفقود شده است،اطالعات 

مربوط به کدرهگیری آنان را بازیافت کند. 
غزالی از جایگزینی کارت های ملی هوشمند به جای کارت های شناسایی ملی 
خبر داد.غزالی تصریح کرد:این کارت کلیه اطالعات فردی ش��خص موجود در 
کارت هایی همچون گواهینامه رانندگی،کارت اشتغال به تحصیل، کارت سالمت، 
کارت پرداخت مالی، کارت سوخت، کارت سالمت و هدفمند کردن یارانه ها را 
دارا می باشد. وی همچنین از آرشیو شدن الکترونیکی دو میلیون سند سه جلدی 
در اس��تان خبرداد و گفت: حدود پنج میلیارد ریال اعتبار ازمحل اعتبارات سفر 
ریاست جمهوری به این منظور و صدور کارت های هوشمند اختصاص یافته 
اس��ت. مدیرکل ثبت احوال استان اتصال آنالین این اداره با بیمارستان هایی که 
بیشترین موالید را دارند ازدیگراقدام های انجام شده عنوان کرد و افزود: اداره ثبت 
احوال آمادگی کامل داردبا برقراری ارتباط الکترونیکی وآنالین بابیمارستان های 
کاشانی و امام علی تأمین اجتماعی برای متولدین این بیمارستان ها شناسنامه و سه 

جلدی در زمان تولدصادر کند.

 زاینده رود 
مرکز بهداشت استان، کارگاه آموزشی مدرسه مروج سالمت را با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش استان در اواخر آذرماه سال جاری به مدت 3 روز در 

تاالر سبز باغ گیاهان دارویی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای مراس��م راضیه امیدی، مس��ئول واحد س��المت نوجوانان،  جوانان و 
مدارس مرکز بهداش��ت اس��تان هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازی 
 دان��ش آموزان در راس��تای مراقبت از خ��ود، ترویج فرهنگ خ��ود مراقبتی به 
دانش آموزان و آموزش به همساالن و همسانان عنوان کرد و افزود: طرح مدارس 
مروج س��المت )HPS( به منزله یک نظام جهت ارتقای س��المت اس��ت که با 
مشارکت فعاالنه اولیاء، مربیان،  دانش آموزان، سبب افزایش ظرفیت ها، توانمندسازی 
مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کار کردن و آموزش با کیفیت خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه برنامه کشوری مدرسه مروج سالمت، ابعاد وسیع سالمت 
در محیط های آموزشی را در بر می گیرد گفت: این برنامه تمامی جنبه ها از جمله: 
محیط مدرسه، نحوه برخورد اولیا و مربیان، سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی دانش آموزان را ش��امل می شود. راضیه امیدی اجرای این برنامه را در 10 
منطقه اداره آموزش و پرورش استان عنوان نمود و تصریح کرد: کارگاه مدارس 
مروج سالمت در راستای آموزش کارشناسان مسئول تغذیه و بهداشت مدارس، 
هس��ته مش��اوره،  انجمن اولیا و مربیان، تربیت بدنی و 35 نفر از مدیران مدارس 
منتخب استان به همراه معاونان بهداشتی مرکز بهداشت استان، کارشناس مسئول 
بهداشت تغذیه، آموزش سالمت، بهداشت حرفه ای و محیط و بهداشت روان و 9 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان های اصفهان اجرا خواهد شد.

 ICT مدیر امور شعب پست بانک چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه دفترهای
در منطقه های شهری روستایی به عنوان یکی از اقدام های تحول گرای دولت نهم 
و دهم در کش��ور، خدمتی ماندگار در عرصه فناوری محسوب می شود. حسن 
ابارشی در گفتگو با فارس با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی در خدمت رسانی به 
روس��تاها از مهم ترین برنامه های تعریف شده در این حوزه است، اظهار داشت: 
 ICT در ح��ال حاضر با توجه به تالش های صورت گرفته، ح��دود 150 دفتر
روستایی و همچنین افزون بر 100 دفتر خدمات شهری در سطح این استان تجهیز 

و راه اندازی شده است. 
وی، فراهم شدن بستر اینترنتی در روستاها را از نتیجه های ارزشمند راه اندازی این 
دفترها عنوان کرد و گفت:  با راه اندازی دفترها بسیاری از مراجعات روستاییان به 
شهرها کاسته شده است. ابارشی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دفترهای پیشخوان 
دولت، افزود: از ابتدای س��ال جاری تا آبان ماه جاری افزون بر 700 هزار قبوض 
آب، برق، گاز و تلفن از سوی این دفترها در سراسر استان دریافت و پاسخگویی 
ش��ده است که نشان از استقبال مردم از این دفترها دارد. مدیر امور شعب پست 
بانک چهارمحال و بختیاری پاسخگویی به مراجعات بانکی را از دیگر خدمات 
ارائه دهنده این دفترها به متقاضیان اعالم کرد و گفت: پست بانک هم اکنون پا 
به پای بانک های بزرگ عالوه بر جذب س��پرده های س��رگردان و هدایت آن به 
بخش مولد جامعه، خدمات گسترده بانکی از جمله افتتاح حساب کوتاه مدت، 
دریافت قبوض، دمات مالی نهادهای حمایتی، بیمه، یارانه ها و س��هام عدالت را 

ارائه می دهد.

امام جمعه شهرکرد گفت: نهم دی  ماه پایان  بخش فتنه 
بزرگی بود که تمام دشمنان در راستای نابودی انقالب 
اس��المی ایران تدارک دیده بودند که با بصیرت رهبر 
معظم انقالب و حضور گسترده مردم در صحنه طومار 

آن برچیده شد. 
به گ��زارش ف��ارس، آیت اله محمدرض��ا ناصری در 
خطبه های نماز جمعه این هفته در جمع مردم مومن و 
نمازگزار شهرکرد اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را 
یک حرکت مهم اقتصادی و سازنده برای کشور دانست 
و اظهار داش��ت: اجرای این طرح به توسعه همه جانبه 
کشور کمک خواهد کرد. وی هدفمند سازی یارانه ها را 
کار بزرگ و نقطه عطفی در اقتصاد کش��ور برشمرد و 
گفت: اطالع رسانی دقیق و مناسب در مورد این قانون 
بزرگ اقتصادی بسیار ضروری است، چرا که مردم باید 
برای همراهی با دولت در زمینه اجرای این طرح با ابعاد 

و بخش های مختلف آن آشنا شوند. ناصری خاطرنشان 
کرد: هماهنگی و همدلی میان دس��تگاه های اجرایی و 
همچنین همراهی مناس��ب و مؤثر مردم، این قانون به 
بهترین ش��یوه برای تحقق اهداف و دس��تاوردهای آن 
اجرایی می شود. خطیب جمعه شهرکرد ادامه داد: این 
طرح برکات زیادی برای اقشار مختلف مردم به همراه 
خواهد داش��ت و همراهی کردن مردم در این زمینه به 

راحتی می تواند دولت را به سرانجام کار برساند. 
وی با بیان اینکه دولت دهم با خطرپذیری و شهامت، 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها را به اجرا گذاشته است، 
تأکی��د کرد: در اجرای این قانون بیش��ترین منفعت به 
اقشار آسیب پذیر جامعه و خانوارهایی می رسد که در 
گذشته سهم کمتری از یارانه ها داشته اند. وی ضرورت 
برنامه ریزی و سازماندهی را در حوزه مصرف یادآور شد 
و خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم در مصارف خود اعتدال 

مطرح ش��ده در دین اس��الم را مدنظر قرار دهیم در آن 
صورت قادر خواهیم بود به شایستگی این طرح جامع 
را به مرحله عمل برسانیم و زمینه یک تحول اقتصادی 
در جامع��ه را با رویکرد صحیح و عقالیی فراهم کنیم. 
ناصری خانواده ها را به مشارکت بیشتر در اجرای این 
قانون دعوت ک��رد و افزود: انتظار می رود خانواده ها با 
مدیریت نحوه مصرف و پرهیز از هزینه کرد یارانه های 
نقدی در ماه های اول عاملی مناسب در اجرای صحیح 

این قانون باشند. 
نماین��ده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در بخش 
دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته ش��هرکرد با 
اشاره به نهم دی  ماه سالروز خیزش عظیم مردم در برابر 
توطئه گران، گفت: حضور گسترده مردم والیتمدار ایران 
اسالمی در این حماسه تاریخی، تمام معادالت دشمنان 

داخلی و خارجی را نقش بر آب کرد. 

رئیس جهاد کشاورزي فالورجان گفت: این شهرستان 
رتبه اول کش��ور را در تولید ریز غده هاي سیب زمیني 

داراست. 
احمد رضا اسماعیلي در گفتگو با ایرنا افزود: در استان 
اصفهان پنج شرکت خصوصي در زمینه تولید میني تیوبر 
فعالیت دارند که دو واحد آن در شهرس��تان فالورجان 

فعال هستند. 

وي اظهارداش��ت: این دو شرکت با تولید ساالنه بیش 
از ی��ک میلی��ون و 600 هزار ریز غده، مق��ام اول را در 
 بین شهرس��تانهاي استان و کش��ور نصیب فالورجان 

کرده اند. 
رئیس جهاد کشاورزي شهرستان فالورجان با بیان اینکه 
هر سال 180 هزار هکتار از اراضي کشور تحت کشت 
س��یب زمیني قرار مي گیرد افزود: نیاز بذري این سطح 

زیر کش��ت حدود 540 هزار تن است. وي با اشاره به 
اینکه براي تولید محصول س��الم و افزایش عملکرد در 
واحد س��طح نیاز به بذر اولیه عاري از آلودگي اس��ت، 
خاطرنشان کرد: این بذر اولیه تا سال 85 از خارج کشور 
وارد مي ش��د اما از این زمان به بعد اس��تفاده از فناوري 
تولید به روش کش��ت بافت و ریز غده ها در کش��ور 

آغاز شد.

امام جمعه شهرکرد:
خيزش ملت در نهم دي 88 آخرین ميخ بر تابوت فتنه گران بود

فالورجان رتبه اول كشور در توليد ریز غده هاي سيب زميني را دارد

اس��تاندار اصفهان از تخصیص بودج��ه 2 میلیارد 
ریالی به امر انش��عاب گاز مدارس اس��تان اصفهان 
خب��ر داد. علیرضا ذاکراصفهانی در گفتگو با فارس 
ب��ا بیان اینکه نگاه ما به آموزش و پرورش همواره 
نگاه احترام  آمیز بوده اس��ت، اظهار داشت: آموزش 
و پ��رورش از جایگاه ویژه ای به لحاظ امر تعلیم و 
تربیت برخوردار اس��ت و در حد امکان همکاری 
الزم را در جه��ت ارتقای امر تعلیم و تربیت انجام 
می دهی��م. وی با اش��اره به اینکه زیرس��اخت های 
فضاهای آموزش��ی بای��د مورد توجه ق��رار گیرد، 
افزود: در جلس��ه های ش��ورای آموزش و پرورش 

باید برای مشکل های زیرساختی راه حل مشارکتی 
با خیرین و س��ازمان های مردم نه��اد پیدا کرد و یا 
برخ��ی موارد مصوب به منظ��ور تأمین اعتبارها به 

استانداری اطالع داده شود.
 اس��تاندار اصفه��ان با بیان اینکه جلس��ه ش��ورای 
آم��وزش و پ��رورش از جمله جلس��ه های مفید و 
پربار در امر رس��یدگی و توجه به مباحث آموزشی 
اس��ت، بیان داش��ت: آموزش و پرورش از جایگاه 
باالتری نس��بت به نهادهای دیگر برخوردار است 
و به منظور برطرف ش��دن مس��ائل و مشکالت آن 
باید برنامه ریزی با همکاری مسئوالن به خصوص 

مدیریت اس��تان ص��ورت گی��رد. وی در ادامه به 
نوس��ازی مدارس و ایج��اد فضاهای ورزش��ی و 
آموزش��ی اش��اره کرد و افزود: ح��وزه اعتبارهای 
مدارس محدود اس��ت و با اندک اعتبارات دولتی 
نمی توان چنین فضاهای گس��ترده ای را ایجاد کرد. 
ذاکراصفهان��ی با تأکید بر اینکه باید از مش��ارکت 
بخ��ش خصوص��ی و نیز کمک خیری��ن در تأمین 
اعتبارات آم��وزش و پرورش اس��تفاده کرد، ادامه 
داد: بای��د بخش ه��ای خصوص��ی را ب��ه منظ��ور 
سرمایه گذاری و انگیزه سودآوری در امر آموزشی 

تشویق کرد. 

استاندار اصفهان خبر داد:
اختصاص 2 ميليارد ریال اعتبار به انشعاب گاز مدارس استان اصفهان 
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خبر کوتاه و تکان دهنده بود، مجلس با واگذاری جزایر 
)هندورابی، فارور و بن��ی فارور( به منطقه آزاد کیش 

موافقت کرده  است. 
به گزارش ایلنا، آنانی که این جزایر سه گانه را می شناسند 
و از غنایی جانوری و گیاهی آنها باخبرند، شنیدن این 
خبر آن ها را خوشحال نمی کند و در صورت اجرایی 
شدن این مصوبه، فاتحه یکی از بهترین جزیره مرجانی 

خلیج فارس را باید خواند. 
این بار بکرترین و ارزشمندترین زیستگاه های دریایی 
 کش��ور در براب��ر توس��عه ناپایدار قربانی می ش��وند. 
امید صدیقی مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت 
محیط زیست که کارهای مطالعاتی زیادی روی جزایر 
»هندورابی«، »فارور« و »بنی فارور« داشته است با ابراز 
شگفتی از این مصوبه در مورد اهمیت اکولوژیکی این 
جزایر گفت: جزایر فارو و نبی فارور نزدیک یکدیگر 
و هر دو در شرق جزیره کیش و جزیره هندورابی نیز 

در غرب جزیر کیش واقع شده است.
آشنایی با جزایر ایرانی خلیج فارس

وی ادامه می دهد: مهم ترین اهمیت این جزایر، وجود 
صخره های مرجانی یا آبسنگ های مرجانی است که 
ب��ه طور کامل پیرامون این جزایر را در برگرفته و این 
موضوع باعث بردن اهمیت اکولوژیکی این منطقه ها 
شده است. صدیقی اضافه کرد: غیر از مرجان ها این 
جزایر منطقه تخم گذاری الک پشت ها هم هستند و از 
طرف دیگر محل زمستان گذرانی بسیاری از گونه های 

پرندگان آبزی و کنار آبزی هستند. 
وی ادام��ه داد: حت��ی برخی گونه ه��ای کمیاب و در 
معرض خطر انقراض مانند »عقاب ماهیگیر« در جزیره 
فارور یا »س��لیم خرچنگ خوار«، »با کالن« و »اگرت« 
و خیلی از گونه پرنده آبزی و کنار آبزی هم در همین 

جزایر مدتی از سال را سپری می کنند.
این کارشناس اکولوژی دریا گفت: جزایر فارور، بنی 
ف��ارور و هندورابی را در چند مرحله با مطالعات زیر 

آب پایش کرده ام، این منطقه ها از گس��تردگی بس��یار 
 خوب��ی از مرجان ها برخوردار هس��تند و ما بیش از
 40 گون��ه مرجان��ی را در همین منطقه ها شناس��ایی 
کرده ایم. هم چنین این جزایر بسیار مهم بوده و باید این 
منطقه ها به طور کامل حفاظت شوند چون گونه های 
مرجانی همه حمایت شده اند و باالترین تنوع زیستی 
را در این منطقه ها داریم و در تمام دنیا این زیستگاه به 

طور کامل حفاظت می شود. 
صدیقی گفت: در جزیره فارور پوش��ش مرجان های 
زنده را داریم که بهتری��ن منطقه های مرجانی در کل 
خلیج فارس هس��تند و اهمیت بس��یار زی��ادی دارد، 
هم  چنین این جزیره پناهگاه حیات وحش و حفاظت 
شده نیز هس��ت و ازطرف س��ازمان حفاظت محیط 
زیست حراست می ش��ود که خود گویا اهمیت این 
جزایر اس��ت. وی با بیان اینکه جای تعجب است که 
چطور یک منطقه حفاظت ش��ده به منطقه آزاد ملحق 
می ش��ود افزود: از طرف دیگر ما برنامه اضافه ش��دن 
منطقه هندورابی و بنی فارور را به منطقه های حفاظت 

شده نیز در دست اقدام داشتیم. 
صدیقی تأکید کرد: ما به این اقدام منطقه آزاد اعتراض 
کردی��م که نباید این جزایر به منطقه آزاد کیش ملحق 
شوند ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. وی در موعد 
عواقب تبدیل شدن این جزایر به منطقه های آزاد گفت: 
مثال بارز فاجعه ای که بعد از تبدیل شدن یک منطقه به 
منطقه آزاد رخ می دهد جزیره کیش اس��ت. مدیر کل 
دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه 
داد: جزی��ر کیش هم به لحاظ جزایر مرجانی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد و هنگامی که این جزیره تبدیل به 
منطقه آزاد شد متأسفانه تخریبات بسیار زیادی رخ داده 
است که بیشتر پروژه های عمرانی هم در نوار سواحل 
مرجانی جزیره کیش رخ داده اس��ت مانند هتل ها و 
مراکز تفریحی و اسکله ها در این منطقه ها بوده است و 
بخش عمده ای از سواحل مرجانی کیش را از بین برده 

و خسارت زیادی ایجاد کرده است، نمونه آن سه چهار 
س��ال پیش اتفاق افتاد که طی آن مسئوالن منطقه آزاد 
کیش می خواس��تند یک هتل را در دریا درست روی 
منطقه های مرجانی احداث کنند که با تالش ما این کار 
متوقف ش��د. وی ادام��ه داد: البته در حال حاضر یک 
واحد محیط زیست در منطقه آزاد کیش مشغول به کار 
اس��ت ولی واقعیت این است که عملکرد آن مطلوب 
نیست و تاکنون نتوانسته ایم جلوی طرح های عمرانی را 
که به زیستگاه های مرجانی جزیره بسیار هم صدمه زده 
را بگیریم. صدیقی گفت: همین عدم توجه به ضوابط 
زیست محیطی موجب شده است که در حال حاضر 
بین 70 تا80 درصد زیس��تگاه های مرجانی در جزیره 
کیش از بین رفته اس��ت و به منطقه های تخم گذاری 
الک پش��ت های دریایی ما در آنجا خس��ارت فراوان 
وارد ش��ده اس��ت. صدیقی با ابراز نگرانی از پیوستن 
جزیره  ای مانند فارور به منطقه آزاد کیش، افزود: گرچه 
 مسئوالن منطقه آزاد مدعی این هستند که تمام مسائل 
زیس��ت محیطی را رعایت می کنند ولی واقعیت امر 
این اس��ت که در این منطقه به مسائل زیست محیطی 

کمترین توجهی نمی شود. 
 مدی��ر کل دفت��ر اکوبیول��وژی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت گفت: ما برنامه ای داری��م که طی آن 
نماین��دگان مجل��س را به جزایر ف��ارور، بنی فارور و 
هندوراب��ی ببریم تا این منطقه ها را ببینند و از اهمیت 
این منطقه ها آش��نا شوند. او در پاس��خ به این سئوال 

که می ت��وان امیدوار ب��ود ترتیبی اتخاذ ش��ود تا این 
واگذاری ها به نوعی لغو شود گفت: با توجه به اینکه 
این طرح در مجلس مصوب ش��ده است، امکان لغو 
آن بعید به نظر می س��د. صدیقی ادامه داد: طبق قانون، 
منطق��ه آزاد از انج��ام ارزیابی زیس��ت محیطی برای 
پروژه های خود معاف هس��تند و به همین منظور در 
این منطقه پروژه های عمرانی بدون توجه به الزام های 
زیست محیطی انجام می شود. وي تصریح کرد: تاکنون 
سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه آزاد استقرار 
نداشت ولی در حال حاضر سازمان در تالش است تا 
با وجود مخالفت سازمان منطقه آزاد، در این منطقه ها 
مس��تقر ش��ده و با اعمال نظارت بر رعایت الزام های 
زیست محیطی در انجام پروژه های عمرانی گام مؤثری 
در جهت حفاظت زیست محیطی این منطقه ها بردارد. بر 
اساس این گزارش پیوستن جزایری مانند »هندورابی«، 
»فارور« و »بنی فارور« به منطقه آزاد بی تردید ساخت 
و ساز اماکن و باندهای فرودگاه و اسکله سازی را به 
دنبال دارد. متأسفانه مسئوالن به این جزایر، مانند یک 
زمین معمولی ن��گاه می کنند، در حالی که اطراف این 
جزایره و چسبیده به آن ها زیستگاه مرجان های دریایی 
اس��ت که با خود غنی ترین تنوع گونه ای را دارند و 
خدا می داند این س��اخت و سازها و اسکله سازی ها 
و توریست ها و پاساژها و رفت و آمد کشتی ها چه 
بالیی بر س��ر طبیعت بکر این جزایر می آورد و این 

مصداق واقعی توسعه ناپایدار است.

رئیس س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کشور با اشاره به اینکه در کشور تجارب ارزنده  
بس��یاری از جهت زلزله و سیالب وجود دارد، 
تصریح کرد: متأس��فانه در بحث آتش سوزی ها 
و به خصوص آتش س��وزی های طبیعی که در 
منابع طبیعی کشور اتفاق می افتد تجارب کشور 

به این صورت گسترده نیست. 
علی سالجقه در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آتش 
سوزی های اخیر که در برخی منطقه های جنگلی 
کشور اتفاق افتاد، اظهار کرد: این آتش سوزی ها 
نش��ان داد ک��ه باید ب��ه منابع طبیع��ی و محیط 
زیست کش��ورمان در تمام جهات شامل مسائل 
 اعتباری، س��اختاری و... توجه ویژه ای صورت 

گیرد. 
س��الجقه در ادامه با بیان اینک��ه یگان حفاظت 
منابع طبیعی کشور از جنبه نیروی انسانی مجهز 
اس��ت، افزود: نیروی انسانی بسیار کم و مجرب 
این یگان فرماندهی و ساماندهی عملیات را در 
تمام عرصه های آتش سوزی به عهده دارد و از 
جان گذش��تگی کار خود را انجام می دهند ولی 
م��ا از لحاظ اعتباری و تجهیزات در س��ازمان با 

مشکل رو به رو هستیم. 

رئی��س س��ازمان جنگل ها، مرات��ع وآبخیزداری 
کشور با بیان اینکه آتش سوزی برای منابع طبیعی 
کشور یک بحران محسوب می شود، گفت: این 
بحرانها باید به نحو مطلوب س��اماندهی ش��ده 
و از پتانس��یل های کشور اس��تفاده شود چرا که 
خوشبختانه در کش��ورمان توانمندی های باالیی 
وج��ود دارد و طبق تبصره ذیل ماده 147 قانون 
حفاظت تمام نیروهای نظامی و انتظامی مکلف 
ش��ده اند که در این مواقع به کمک منابع طبیعی 
کشور بیایند که در آتش سوزی های اخیر دیدیم 
همکاری ها بسیار مناسب بود با این وجود الزم 
اس��ت که س��ازمان در این زمینه ب��ه طور ویژه 

تجهیز شود. 
س��الجقه با اشاره به اینکه این سازمان دو طرح 
کالن تجهی��ز یگان حفاظت س��ازمان جنگل ها، 
مراتع وآبخیزداری کش��ور و ایجاد ناوگان اطفاء 
حریق کش��ور را برای تصویب ارائه داده است، 
گفت: ای��ن دو طرح طرح های جامعی هس��تند 
ک��ه با تصویب آنها می توانیم در زمینه های آتش 
سوزی و... کشور را پایش کرده و در زمان وقوع 
 این حوادث تمام منطقه های کش��ور را پوشش 

دهیم. 

درحالی ک��ه 2 م��اه و 10 روز از عملی��ات 
خاکری��زی برای خش��کاندن 80 هکتار از 
سواحل خلیج فارس برای احداث فازهای 
22 و 24 پارس جنوبی در منطقه اختر بوشهر 
می گذرد، گزارش های دریافتی همش��هری 
حاکی از آن است که این عملیات با وجود 
ش��کایت اداره کل محیط زیست بوشهر و 
بدون ارزیابی زیست محیطی همچنان ادامه 

دارد. 

محمدباق��ر نبوی، معاون دریایی س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت، در این ب��اره به 
همش��هری گفت: طی جلسه های متعددی 
قرار شد که طرح جامع مربوط به عملیات 
مورد نظر را در اختیار سازمان محیط زیست 
قرار بدهند تا بر اساس این طرح چگونگی 
اجرا با کمترین خسارت های زیست محیطی 

به مجری ابالغ شود.
نب��وی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن طرح یک 

ط��رح ملی اس��ت و اج��رای آن ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت، تأکید کرد: سازمان 
محیط زیس��ت با اجرای ط��رح وکلیت آن 

مخالفتی ندارد.
در این میان آنچه وظیفه محیط زیست است 
به حداقل رس��اندن تبعات زیس��ت محیطی 
ناش��ی از اج��رای این طرح اس��ت. نبوی 
افزود: مس��ئوالن ذیربط اع��الم کرده اند که 
هن��وز طرح جام��ع مربوط به ای��ن پروژه 

آماده نش��ده و به محض آماده ش��دن، آن 
را به س��ازمان محیط زیس��ت ارائه خواهند 
کرد، البته پیش از این در خواست ارزیابی 
زیس��ت محیطی طرح را ب��ه کمیته ارزیابی 
ارائه کرده اند که در دس��ت بررس��ی است. 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا عملیات 
ادامه دارد یا متوقف ش��ده است نیز گفت: 
قرار بود این عملیات تا اعالم نظر سازمان 

محیط زیست متوقف بماند. 

  عض��و هیأت علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان 
گفت: همه دس��ت به دست هم دادیم و تیشه بر 

ریشه خشکی زاینده رود زدیم. 
مه��دی بصیری در گفتگو با فارس با اش��اره به 
اینکه همه دس��ت به دس��ت هم دادیم و تیش��ه 
به ریش��ه خشک ش��دن زاینده رود زدیم، اظهار 
داش��ت: پمپاژ در باالدس��ت رودخانه، افزایش 
مص��ارف ش��هری و صنعت، اح��داث چاه های 
فلم��ن، انتق��ال آب به ی��زد و کاش��ان و دیگر 
 موارد س��بب خش��ک ش��دن زاینده رود ش��ده

 است.  
وی با اش��اره به اینکه از س��ال 1376 با توزیع 
بیش از حد آب در منطقه های جدید و توس��عه 
صنعت و کش��اورزی به خشکسالی دامن زدیم، 
بیان داش��ت: افزایش مصارف شهری و صنعتی 
و همچنی��ن انتق��ال آب ب��ه بخش ه��ای جدید 
کشاورزی مانند مهیار، برخوار و دیگر منطقه ها 

سبب تمام شدن آب زاینده رود شد.  
وی با بیان اینکه کاهش توزیع آب به منطقه های 
کش��اورزی ش��رق اصفهان به این دالیل کاهش 
یاف��ت، گف��ت: منطقه ش��رق اصفه��ان بهترین 
زمین ها و منطقه های کشت را در منطقه اصفهان 

داشت.  
عض��و هیأت علمی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان 
تصری��ح ک��رد: در س��ه س��ال اخیر ع��الوه بر 
خشکس��الی نواحی ش��رق اصفهان، منطقه های 
کشاورزی غرب اصفهان نیز آبی برای کشاورزی 
دریافت نکردند و در مواردی تنها مختصری آب 

تعلق گرفته است.  
وی با بیان اینک��ه آب زاینده رود در منطقه های 
دیگر مصرف می شود، افزود: همچنین پمپاژهایی 
که در باالدست رودخانه انجام می شود خشکی 

زاینده رود را به دنبال داشته است. 
بصیری با اش��اره به اینکه در باالدست رودخانه 
حتی در س��ال های خشکس��الی نی��ز پمپاژ آب 
زاین��ده رود ادام��ه دارد، گف��ت: س��االنه حدود 
150 میلی��ون متر مکع��ب آب پمپ��اژ می ش��ود.  
وی ب��ا تأکید بر اینکه در این س��ال ها حق آب 
به همه بخش ها از جمله صنعت و ش��رب داده 
ش��د اما به حق آبه داران زاین��ده رود که مدرک و 
س��ند نیز از این ح��ق دارند آبی تعل��ق نگرفته 
اس��ت، بیان داشت: ش��رکت آبفا اعالم می کند 
 که س��االنه 15 درصد مصارف ش��هری افزایش 

می یابد.  

نشست باشگاه هنر و طبیعت در خانه هنرمندان
نشس��ت چهل و شش��م باش��گاه هنر و طبیعت 
س��اعت 18 تا 20 امروز در محل خانه هنرمندان  

برگزار خواهد شد. 
هم چنین در این نشست ابتدا مستند سفر استقرار 
در طبیعت کار نس��یم یوس��فی و جعفر ادریسی 
و از کتاب »پرنده نگری در ایران« تألیف ش��هاب 

چراغی رونمایی خواهد شد. 
تاریخچه کاریکاتور عنوان س��خنرانی اس��ت که 
اسماعیل عباس��ی،  روزنامه نگار پیش کسوت و از 
فعاالن شناخته ش��ده حوزه محیط زیست و منتقد 

و نویس��نده با س��ابقه حوزه کاریکاتور به همراه 
اس��الید شویی از کاریکاتوریس��ت های جهان با 

موضوع محیط زیست ارائه خواهد داد. 
نمایش مس��تند »ش��ب تخم گذاری الک پشت ها« 
کار اس��ماعیل میرفخرایی، مجری و کارش��ناس 
ح��وزه محی��ط زیس��ت ب��ه هم��راه س��خنرانی 
 او درب��اره ای��ن اث��ر، آخری��ن برنام��ه نشس��ت 
چهل و شش��م مؤسسه طبیعت است که مدیریت 
 آن با محمدعلی اینانلو چهره نام آشنای این حوزه

است.

کشف حیات در کویر لوت ایران 

محیط زیست

رئیس سازمان جنگل ها: 
ارائه طرح ناوگان اطفاء حریق كشور

خشکاندن 
سواحل 
مرجانی 

عسلویه ادامه 
دارد

 عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان:
دست به دست هم دادیم و  خشکي زاینده رود را رقم زدیم 

وضعیت بهترين جزيره مرجانی 
خلیج  فارس

معاون رئیس جمهوري:
سند ملي محیط زیست مراحل نهایي را طي مي کند 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: س��ند ملی محیط زیس��ت 
کش��ور در حالی نهایی شدن اس��ت و در انتظار 
طرح علنی آن در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
هس��تیم و این س��ند کمت��ر یک م��اه دیگر ابالغ 

می شود. 
محم��دی زاده در همایش مدی��ران کل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان های کش��ور در عسلویه 
اس��تان بوشهر افزود: همچنین س��ندهای استانی 
محیط زیس��ت 31 استان نیز در چارچوبی که به 
استان ها ابالغ شده است باید به تصویب شورای 
برنام��ه ریزی اس��تان مربوطه برس��د و به عنوان 
 یک س��ند پایه ای در توسعه استان ها مالک قرار 
گی��رد. وی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به گسترش مس��احت منطقه های حفاظت 
ش��ده در کشور اظهار داش��ت: در راستای تعهد 
کش��ور مبنی بر اختصاص 10 درصد از مساحت 
هر کش��ور به منطقه حفاظت شده، با تالش چند 
ماه��ه اخیر مس��احت منطقه های حفاظت ش��ده 
کشور از 3/6 وس��عت جغرافیای کشور به باالی 
10 درصد مس��احت جغرافیای کش��ور افزایس 

یافته است.
محم��دی زاده اضاف��ه ک��رد: تجدی��د نظ��ر در 
محدوده ه��ای منطقه ه��ای حفاظتی کش��ور در 
ه��ر نقطه ای ک��ه ارزش حیاتی ن��دارد، به ویژه 
منطقه های��ی که به امور و رفع مش��کل های مردم 
مربوط می شود با همکاری استانداری ها صورت 
گی��رد و در منطقه هایی که ارزش حیاتی ندارد و 
یا به برطرف شدن مشکالت مردم می انجامد از 
ح��وزه حفاظت خ��ارج و منطقه هایی که ارزش 
حفاظت��ی بیش��تری دارن��د به ح��وزه منطقه های 
حفاظتی اضافه شود و آخرین زمان برای این کار 

تا پایان امسال است. 
رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت درباره 
اولویت ه��ای ای��ن س��ازمان گفت: اس��تفاده از 
و  پس��اب ها  کنت��رل  در  نوی��ن  فناوری ه��ای 
جلوگی��ری از آالینده ها، موضوع حفظ جنگل ها 
و جلوگیری از آتش س��وزی ها، امداد و نجات، 
تجهی��زات آتش نش��انی، آموزش محی��ط بانان 
و اج��را ک��ردن تعهدات بین الملل��ی در اولویت 
برنام��ه این س��ازمان اس��ت. محم��دی زاده، بر 
ضرورت پیش��تاز بودن س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت در پاس��خگویی به نیازه��ای طرح های 
توس��عه ای با اس��تناد به ضوابط و ش��اخص ها 
تأکید کرد و افزود: دوره ای که سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با پاسخ نه برنامه هایش را توجیه 
می کرد، گذشته است و امروز برای یافتن پاسخ 
آری با حفظ ضوابط و ش��اخص ها راه حل های 
الزم را برای ادامه اجرای طرح ها پیدا و مجریان 
 و پیمانکاران را به آنچه مصلحت است راهنمایی 

کنیم.

 کش��ف چن��د حش��ره در منطق��ه گن��دم بری��ان 
کویر ل��وت، فرضیه نبود حی��ات در کویر لوت را 
باطل ک��رد. تا پیش از این کش��ف، محققان ضمن 
تأیی��د نبود حیات در کویر ل��وت ایران، تأکید کرده 
 بودن��د حت��ی باکتری ه��م در خاک ل��وت وجود 

ندارد. 
بهمن ایزدی، دبیر تش��کل زیس��ت محیطی کانون 
س��بز فارس که با یک گروه 10 نفره، طی یک سفر 
تحقیقاتی 5 روزه در قلب کویر لوت موفق به کشف 
چند حشره و زنده گیری آنها شده با اعالم این خبر به 
همشهری گفت: با وجود خطرهایي که برای عبور از 
رود کالشور و دسترسی به گندم بریان وجود داشت 
توانس��تیم خود را به گندم بریان برس��انیم و در این 
منطقه پس از 2 روز بررسی دقیق و موشکافانه موفق 
به کشف 4 حشره به رنگ خاک کویر شدیم؛ از این 
حشرات در منطقه تصویربرداری شد و یکی از آنها 

را زنده گیری کردیم. 
وی افزود: همچنین در بخش��ی از کلوت های کویر 
لوت که در 6 کیلومتری جنوب ش��رق گندم بریان 
واقع شده و گروه تحقیقاتی آن را کلوت های بابک 
نامگذاری کرده ان��د، به حفره های متعددی برخورد 
کردیم. در این حفره ها پس از کندوکاو با چند پر و 
رد پای جانوری مواجه شدیم که نشان از حیات در 

این منطقه می داد.
ع��الوه بر این، در یکی از این حفره ها، عنکبوتی را 
مش��اهده کردیم که در تارهای تنیده ش��ده اش یک 
پروانه خشک شده همراه با چند حشره به دام افتاده 
بودند. ایزدی ادامه داد: این عنکبوت زنده گیری شد 
و ب��ه همراه حش��ره ای که زنده گیری ش��ده بود در 
اختیار مرکز تحقیقات جهاد کش��اورزی شیراز -که 
یکی از مراکز فعال و معتبر است- قرار گرفت تا این 

دوحشره را شناسایی کنند.
 به گفته وی، بررس��ی های اولیه محققان کشورمان 
حاک��ی از آن اس��ت که حش��ره از راس��ته مانتودا 

)mantodea( و از حشرات شکارگر است. 
وی با اش��اره به اینک��ه محققان اظهارنظ��ر درباره 
عنکبوت را به هفته آین��ده موکول کرده اند، گفت: 
تصوی��ر و اطالعات مربوط به حش��رات کش��ف 
ش��ده در کویر برای اطمین��ان از هویت آنها به چند 
مرکز تحقیقاتی خارج از کش��ور ارس��ال ش��ده و 
 محققان داخلی منتظر جواب همتایان خارجی خود 

هستند.
ایزدی در پایان اظهار امیدواری کرد  چنان که با کشف 
این حشرات فرضیه نبودن حیات در کویر لوت بعد 
از چند دهه باطل ش��د، راه برای تحقیقات بیش��تر 

درباره کویر لوت باز شود.

سرزمین من

تحدید حدود اختصاصي
9/300 ش��ماره: 11844 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ یکرجل و ربع 
ش��ماره پالک 181 فرعي از 37- اصلي واقع در کش��ه جزء بخش یازده حوزه ثبتي 
شهرس��تان نطن��ز بنام خانم اقدس مان��ده علي در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دس��تور اخیر از 
م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 89/11/24 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي 
به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز 
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. 
تاریخ انتشار:  1389/10/5

م الف/ 590                                    شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
9/323 ش��ماره: 11883 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغچه شماره پالک 
1509 فرع��ي از 25 اصلي واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز 
بن��ام عل��ي اکبر صادقي چیمه در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاض��اي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/11/21 
در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آم��د، لذا بموجب این آگهي ب��ه کلیه مالکین و 
مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهي 
در مح��ل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدي ت��ا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1389/10/5

م الف/591                                     شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460351300039 درخواس��ت:  ش��ماره   9/343
8909980351300970، ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890980، خواهان آرمان خسروي 
فرزند مجید دادخواس��تي به طرفیت خوانده س��ید محمد موسوي به خواسته مطالبه 
طلب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
که جهت رس��یدگي به ش��عبه س��یزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980351300970 
ثبت گردیده و وقت رس��یدگي آن 1389/12/03 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. 
ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب اصفهان در امور مدني و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد.
م الف/ 12842                           دفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تغییر
10/105 شماره: 13777/ث-1389/9/22 آگهي تغییر مرکز اصلي شرکت فوالد سازه 
چهلس��تون سهامي خاص، ثبت شده بشماره 34969 و شناسه ملي 10960019150، 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/9/18 مرکز اصلي شرکت 
در اصفهان به نبش س��ه راه س��یمین- س��اختمان اس��پادانا- طبقه چهارم- واحد 5- 

کدپستي 8176913315 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصالح شد.
م الف: 12989/2         آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

تأسیس
10/107 شماره: 3583/ث 89/103 آگهي تأسیس شرکت پارسایان بناي آیریا سهامي 

خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/09/22 تحت ش��ماره 42559 و شناس��ه ملي 
10260603584 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/09/22 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام- اجرا- نظارت و مشاوره کلیه امور پیمانکاري ساختماني- عمراني- 
صنعتي- فني و تأسیس��ات- تأسیس��ات حرارتي و برودتي- خدمات اجراي مخازن 
آب و ش��بکه هاي جمع آوري فاضالب- آبرس��اني- جاده سازي- سد و پل سازي- 
ابنیه و محوطه س��ازي- راهسازي- زهکش��ي- الیروبي- نازک کاري ساختمان اعم 
از نازک کاري )نما، کاش��ي، س��فیدکاري، دیوار چیني و اجراي س��قف و...(- برق 
ساختماني- نقاشي ساختمان- بتن ریزي- شناژ- کابینت- شیشه و نما شیشه- عایق 
کاري- خط��وط انتقال نفت، گاز، تأمین نیروي انس��اني موق��ت- تنظیفات عمومي- 
س��اخت و اجرا- حفظ و نگهداري فضاي سبز- طبخ و توزیع غذا- خرید و فروش 
آهن آالت و فلزات- خدمات کش��اورزي- آبیاري قط��ره اي و باراني- خدمات گاز 
رس��اني- مخاب��رات )غیر از آنچ��ه در انحصار مخابرات اس��ت(- خرید و فروش- 
ص��ادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني- تحصیل وام و اعتبارات بانکهاي 
داخل��ي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقي 
و حقوقي- ش��رکت در مزای��دات و مناقصات دولتي و خصوص��ي- اخذ و اعطاي 
نمایندگي در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 
2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثبت به م��دت نامح��دود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان محتش��م کاش��اني- روب��روي آژانس 
 هواپیمای��ي نقش جهان- مجتمع امین 3- طبقه اول- واحد 4- جنب بیمه کارآفرین،
 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالي 
ک��ه تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین 
ط��ي گواه��ي بانک��ي ش��ماره 1391241 م��ورخ 1389/09/13 نزد بانک مؤسس��ه 
مالي و اعتباري قوامین ش��عبه ملک ش��هر پرداخت گردیده اس��ت و الباقي س��رمایه 
در تعه��د صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقاي علیرضا 
س��رلک به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقاي عزیزاله س��رلک به سمت نائب 

رئی��س هیئت مدی��ره. 3-5- آقاي مجتبي امیرپناهي به س��مت عض��و هیئت مدیره. 
4-5- آقاي مجتبي امیرپناهي به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��رکت با امضاي 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات 
هی��أت مدیره خواهد بود. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمد ابراهیم 
 معتم��دي به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آق��اي رضا صادقي فر ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 12989/4   آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

 
تغییرات

10/108 شماره: 1407/ت 89/103 آگهي تغییرات شرکت ساراب هنر پارس سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 40744 و شناسه ملي 10260584420، به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت 
مذک��ور در تاری��خ فوق منحل اعالم گردید و محمد بهاروند به س��مت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید. نشاني محل تصفیه سپاهان شهر- خوارزمي 3- خیابان شریف- نبش 
ش��اداب- پالک 124 و کدپس��تي 8179976473 مي باش��د. در تاریخ 1389/09/20 
 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و م��ورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت.
م الف: 12989/5         آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
اصالحي

10/113 شناس��ه مل��ي: 10260008050 احترام��ًا پی��رو آگه��ي تغیی��رات ش��ماره 
366 مورخ��ه 89/7/19 بن��د )د( آگه��ي مزب��ور ب��ه ش��رح ذیل اص��الح مي گردد. 
کلی��ه اوراق و اس��ناد تعه��دآور و چک و س��فته ش��رکت ب��ا امضاي متف��ق آقاي 
 رمضانعل��ي ص��ادق پور و خانم نس��یم محبي وممهور به مهر ش��رکت معتبر خواهد 

بود.
نوروز- کفیل ثبت جوشقان
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نرخ بیکاری در کنار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، یکی 
از مهم ترین ش��اخص های اقتصاد کالن اس��ت که مسیر 
حرکت اقتصاد را نشان می دهد. نرخ بیکاری در سال های 
اخیر به طور نسبی س��طح پایینی را تجربه کرده است. بر 
اس��اس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از سال 86 
تا 88، به ترتی��ب برابر با 10/5، 10/4 و 11/9 درصد بوده 
است. نرخ پایین بیکاری در سه سال گذشته نویدبخش این 
اس��ت که بازار کار کشور تا حدودی از وضعیت مناسبی 

برخوردار بوده است. 
آیا به واقع این چنین است؟ 

هم زم��ان با کاهش نرخ بیکاری، برای میزان اش��تغال در 
کشور چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آمار نرخ بیکاری با آمار 
اشتغال همخوانی دارد؟ پاسخ به این سئوال متأسفانه چندان 
امیدبخش نیست! در طول سه سال گذشته، میزان اشتغال 
کش��ور در وضعیت نامناسبی بوده  است. اگر با استفاده از 
آمار نرخ بیکاری، میزان ایجاد اش��تغال در کشور را در سه 
سال گذشته محاسبه کنیم، آنگاه واقعیت ها نمایان خواهد 

شد. 
در اقتصاد کشور در سال 86 حدود 289 هزار شغل ایجاد 
شده است. در سال 87 نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 592 
هزار شغل از دس��ت رفته و در نهایت در سال 88 معادل 
491 هزار شغل ایجاد شده است. جالب ترین نکته مربوط 
به سال 87 است. در سال 87 نرخ بیکاری به 10/4 درصد 
رسید که به جز سال 1383، کمترین میزان نرخ بیکاری در 
طول دهه گذشته از سال 1376 بوده  است. اما هم زمان با 
کاهش نرخ بیکاری به پایین ترین سطح، بازار کار ایران یکی 

از بحرانی ترین سال ها را تجربه کرد.

اکنون س��ئوال مهم این اس��ت که چرا آمار نرخ بیکاری، 
وضعیت بازار کار کش��ور را به ش��کلی صحیح منعکس 
نمی کند؟ وضعیت واقعی بازار نیروی کار، نش��ان می دهد 
ک��ه آمار نرخ بیکاری، به بیراهه رفته اس��ت، اما این اتفاق 

چگونه افتاده است؟
بسیاری پاسخ می دهند که علت اصلی این امر، تغییر تعریف 
فرد بیکار و شاغل است؛ چرا که تعریف فرد شاغل به این 
ترتیب تغییر کرده اس��ت که هرک��س در هفته آمارگیری، 
حداقل یک س��اعت کار کرده اس��ت، ش��اغل محسوب 
می شود، اما واقعیت این است که این تغییر، اثر چندانی بر 

کاهش نرخ بیکاری نداشته است. 
مس��أله اصلی میزان جمعیت فعال اس��ت. جمعیت فعال 
بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی 
کار خود را به بازار دارند و به دو دس��ته ش��اغل و بیکار 
تقس��یم می شوند. عوامل اصلی تغییر نرخ بیکاری، از یک 
طرف میزان اشتغال در اقتصاد و از طرف دیگر میزان عرضه 

نیروی کار )جمعیت فعال( است.
افزایش اش��تغال موجب کاهش نرخ بیکاری اس��ت و در 
مقابل افزایش عرض��ه نیروی کار، نرخ بیکاری را افزایش 
می دهد. در س��ال های اخیر، نوس��ان های بسیار در میزان 
جمعیت فعال، عامل اصلی به بیراهه رفتن نرخ بیکاری بوده 
است. در واقع عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال های 
اخیر، نه افزایش اش��تغال بلکه کاهش قابل توجه جمعیت 
فعال بوده است. جمعیت فعال بخشی از جمعیت باالی 10 
سال است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به 
بازار دارد و میزان آن بیشتر تحت  تأثیر عوامل جمعیتی مانند 
نرخ رش��د جمعیت در گذشته، انتظارهای افراد و شرایط 

بازار نیروی کار و البته چگونگی تعریف و برآورد جمعیت 
فعال اس��ت. همانطور که مطرح شد عوامل اساسی تغییر 
نرخ بیکاری، تغییرهای اشتغال و تغییرهای جمعیت فعال 
است. در شرایطی که تغییرهای جمعیت فعال در طی زمان 
با ثبات باشد، آنگاه تغییر نرخ بیکاری، تحول های اشتغال 
و بازار کار را به شکلی مناسب انعکاس می دهد. در نقطه 
مقابل، نوس��ان های باالی جمعیت فعال، موجب می شود 
که کارآیی نرخ بیکاری به عنوان شاخصی که واقعیت های 
ب��ازار کار را انعکاس می دهد، کاه��ش یابد. برای مثال در 
یک س��ال مشخص ممکن است، میزان اشتغال در اقتصاد 
کاهش یابد، اما در همان س��ال به دلیل کاهش بیش��تر در 
جمعیت فع��ال، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیابد، بلکه با 
کاهش نیز مواجه شود. جالب ترین نمونه این امر در سال 
87 قابل مشاهده اس��ت. در سال 87، عامل اصلی کاهش 
نرخ بیکاری به 10/4 درصد، نه ایجاد اشتغال بیشتر، بلکه 
کاهش جمعیت فعال به میزان 687 هزار نفر بود، اتفاقی که 

برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ اتفاق افتاد.
اکنون مسأله اصلی این است که آیا کاهش جمعیت فعال 

در این س��ال واقعیت داش��ته؟ آیا این امر واقعیت دارد و 
قابل پذیرش اس��ت که س��یل جمعیت متولد دهه 60 که 
در س��نین 24 تا 29 س��ال هستند، نه تنها در سال 87 وارد 
بازار کار نش��ده اند، بلکه تعداد زیادی از افرادی که پیش 
 از ای��ن در بازار نیروی کار فعال بودند، از این بازار خارج 

شده اند؟
اگر این امر واقعیت داشته باشد، به این معنا است که دیگر 
نرخ بیکاری به دلیل بی ثباتی بسیار باالی جمعیت فعال در 
ایران، کارآیی الزم برای انعکاس واقعیت های بازار نیروی 
کار را ندارد و بنابراین بهتر است از ارائه آمار بیکاری به این 
دلیل که می تواند واقعیت را وارونه جلوه دهد و اطمینانی 
به آن نیست، صرف نظر کنیم. در این صورت بهتر است به 
جای ارائه آمار بیکاری و تأکید بر آن، بر آمار اشتغال تأکید 
شود؛ چرا که با وجود عدم توافق بر سر میزان بیکاری، بر 
میزان اشتغال توافقی عام وجود دارد، اما اگر میزان جمعیت 
فعال فقط ب��رای ارائه آمار مطلوب در مورد نرخ بیکاری، 
کمتر از حد برآورد شود که البته بحث دیگری است و باید 

چاره ای دیگر اندیشید.

اقتصاد

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س 
شورای اس��المی گفت: با صرفه جویی 
10 درصدی در مصرف کاالهای اساسی 
و سوخت، 30 هزار میلیارد تومان عاید 
کش��ور و صرف طرح ه��ای عمرانی و 
 بهب��ود نظام تأمی��ن اجتماع��ی خواهد 

شد. 
ارس��الن فتحی پور در گفتگو با ایرنا، با 
بیان آنکه این قانون منشأ تحول اساسی 
و س��اختاری در اقتصاد کش��ور خواهد 
شد، گفت: این قانون تأثیر به سزایی بر 

رشد تجارت کشور دارد. 
وی ادام��ه داد: اجرای قان��ون هدفمند 
ک��ردن یارانه ه��ا، اصالح قان��ون نظام 
بانکی، قوانی��ن گمرکی،  نظ��ام مالیات 
و ه��م چنین اصالح قیم��ت حامل های 
ان��رژی، نظام بیمه و حف��ظ ارزش پول 
مل��ی را در پی خواهد داش��ت. نماینده 
 م��ردم کلیب��ر و هوران��د در مجل��س 
گفت: ه��دف اصل��ی از هدفمند کردن 
یارانه ها بهبود وضعیت تولید و سرعت 
بخش��ی به روند آن است، این در حالی 
است که تأثیر اجرای این قانون بر تولید 

غیرقابل انکار خواهد بود. 
فتحی پور اظهار داشت: افزایش کارآیی 
نظام اقتصادی از طریق اصالح قیمت ها 

و ساختار درآمد بنگاه تولیدکننده انرژی 
و هم چنین بهسازی خط های تولید با به 
کارگیری از فناوری های نوین با مصرف 
انرژی پایین، از دیگ��ر مزایای هدفمند 
ک��ردن یارانه ها اس��ت. وی پایین بودن 
قیمت س��وخت را عامل��ی برای قاچاق 
آن و تحمیل هزینه های سنگین نظارتی 
امنیتی بر کشور ذکر کرد و گفت: پایین 
بودن قیمت برخ��ی کاالها از جمله نان 
موجب ات��الف و  پخ��ت بی کیفیت آن 

شده است. 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س 
با تأکید بر رش��د و پیش��رفت کشور با 
هدفمند کردن یارانه  ها، گفت: با اجرای 
این قان��ون، جلوی اس��راف و مصرف 
بی رویه کاال گرفته می ش��ود. فتحی پور 
اف��زود: این قانون، فرصتی برای تقویت 
همبس��تگی و وحدت ملی خواهد بود 
و هم��ه قوا با یک ه��دف برای اجرایی 
ش��دن هرچه مطلوب تر ای��ن قانون در 
کش��ور ت��الش خواهن��د ک��رد. رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجل��س در پایان 
تأکی��د ک��رد: نخس��تین دس��تاوردهای 
اجرای ای��ن قانون، جلوگیری از قاچاق 
آن  مص��رف  در  صرفه جوی��ی  و   کاال 

است.  

مع��ادن  و  صنای��ع  وزی��ر   مع��اون 
گف��ت: قیمت ف��والد و محصوالت آن 
که ب��ه بازار عرضه ش��ده، ثابت بوده و 
افزایش نداش��ته و در عین حال ش��اهد 
رش��د تولید بین 8 ت��ا 10 درصدی این 

محصوالت نیز هستیم.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
 صنای��ع معدن��ی ایران، حس��ن پالرک 
اف��زود: در چارچ��وب اج��رای قانون 
هدفمن��د س��ازی یاران ها ب��رای عرضه 
ف��والد و محصوالت مربوط به آن پیش 
بینی های الزم از قبل انجام شده و اکنون 
 در بازار به میزان کافی این تولیدات وجود 

دارد. 

مدیرعامل ایمی��درو اضافه کرد: قیمت 
فوالد در بازار جهانی طی هفته گذش��ته 
ب��ا افزایش مواجه ش��ده، ام��ا در بازار 
داخل تولیدات ف��والدی افزایش قیمت 

نداشته اند. 
وی با اع��الم آمادگی نس��بت به تأمین 
 نی��از داخلی ب��رای تولی��دات فوالدی 
گف��ت: هر میزان تقاضای فوالد در بازار 
را می توانی��م تأمین کنیم و عالوه بر این 
با هرتخلف��ی در خص��وص قیمت نیز 

برخورد خواهد شد. 
محص��والت  متقاضی��ان  ب��ه  پ��الرک 
ف��والدی توصیه ک��رد که ب��رای تأمین 
 نی��از خ��ود از طری��ق ب��ورس اق��دام 

کنند.  

10 درصد صرفه جویي برابر است با 30 هزار 
میلیارد تومان درآمد ساالنه براي کشور 

تثبیت قیمت فوالد و محصوالت آن 
در داخل کشور 

اشاره
اوضاع اشتغال در آمار بیکاري

ــون کار: کارگ��ر از لحاظ  ــی ماده 2 قان متن اصل
 این قانون کس��ی اس��ت که به هر عنوان در مقابل 
حق الس��عی اعم از مزد، حقوق،  سهم سود و سایر 

مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ــیر ماده: این م��اده داللت بر دو مؤلفه به عنوان مش��خصات اصلی  تفس
ب��رای تفکیک عنوان کارگر از دیگر عنوان های ممکن می نماید که اولین 
مش��خصه این است که زمانی می توان به شخص، کارگر اطالع نمود که 
کاری که انجام می شود بنا به درخواست شخصی دیگر انجام می پذیرد و 

نه به میل شخصی که کار می کند و یا به میل و درخواست افراد دیگر.
این بخش از قانون داللت بر این دارد که فعل کار کردن به خودی خود 
و براساس میل شخص و یا درخواست اشخاصی غیر از کارفرمای معین، 
نمی توان��د عنوان کارگر را برای فرد،  از نقطه نظر قانون کار ایجاد نماید، 

اگر چه از نظر معنای لغوی چنین امری به ذهن متبادر می شود.
و مش��خصه دوم نیز در ادامه بحث فوق قرار دارد، یعنی زمانی می توان 
به شخص ش��اغل،  عنوان کارگر اطالق نمود که در قبال کار انجام شده 
اقالم��ی را چه نقدی و چه غیرنقدی و چه ترکیبی از این دو را دریافت 

نموده و یا مقرر نموده باشد که دریافت نماید.
این موضوع به آن معناس��ت که در صورت اینکه ش��خصی به صورت 

رایگان برای ش��خص دیگری کار کن��د و در قبال عمل خود ما به ازایی 
دریافت نکند کارگر محسوب نمی شود.

بدیهی است رسیدگی مجامع قانونی ذیربط به برخی از اختالف هایی که 
بین افرادی به وجود می آید که مدعی وجود روابط کارگری و کارفرمایی 
بین خود هستند، مبتنی بر اثبات وجود چنین روابطی می باشد، یعنی در 
صورت اثبات کارگر بودن شخص، امکان تقاضای استیفای حقوق منطبق 

با قانون کار، میسر می گردد.
چکیده متن اصلی ماده 3 قانون کار: کارفرما ش��خصی است حقیقی و 
 ی��ا حقوقی که کارگر به درخواس��ت و به حس��اب او در مقابل دریافت 

حق السعی کار می کند.
ــیر ماده: بیان تفاوت بین شخص حقیقی و حقوقی ضروری است  تفس
و بنابرای��ن اف��راد حقیقی به همه افرادی اطالق می گ��ردد که به موجب 
شناسنامه ثبت شده در اداره های ثبت احوال کشور به عنوان شهروندی با 
هویتی قانونی و تأیید شده باشند،  اما واژه اشخاص حقوقی به گروه های 

بیش از دو نفر گفته می ش��ود که به موجب آگهی ثبت شرکت 
صادره از اداره های ثبت اس��ناد کشور به عنوان گروهی تعریف 
شده اند که با هدف های مشترک تمایل به فعالیت در حوزه های 

مختلفی نظیر حوزه اقتصادی داشته باشند.
بنابراین می توانیم اس��تنباط نماییم که هم ف��رد و هم گروه دارای هویت 
می توانند به عنوان کارفرما تلقی شوند، در صورتی که در تعریف کارگر 
فقط شخص حقیقی قابل کاربرد است و اشخاص حقوقی به عنوان کارگر 

محسوب نخواهند شد.
اما این قانون داللت بر این دارد که زمانی می توان از ش��خصی به عنوان 
کارفرما یاد نمود که از فرد یا افرادی درخواس��ت نموده باش��د که برای 
وی کار کنند و بعد در مقابل کار و خدمات آنها،  اجرت و حق الس��عی 
پرداخت و یا توافق به پرداخت نموده باش��د و هم چنین پرداخت کننده 

اجرت عمل کارگران خود ایشان باشند.
نکت��ه دیگ��ری ک��ه در ادام��ه ای��ن م��اده قانونی آم��ده آن اس��ت که 
کس��انی ک��ه در غی��اب کارفرما و به دس��تور ایش��ان عه��ده دار اداره 
کارگاه باش��ند، نماین��ده کارفرما محس��وب ش��ده و هر تعه��دی که به 
 کارگ��ران بدهند به مثابه این اس��ت ک��ه کارفرمای اصلی متعهد ش��ده 

است.

به حقوق خود واقف شوید
قانون هاي کار و امور جتماعي

آقای خامسی پور از همسایگی با کارخانه سیمان بگویید؟!
از س��ال 62 ش��هردرای ها از ردیف اعتبار بودجه حذف شدند و اکنون باید 
خود مخارج مدیریت ش��هری را تأمین کنند. اکن��ون از 1/5 درصد عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر یک پنجم بودجه شهر ابریشم تأمین و بقیه از 
درآمدهای مردمی و محلی تأمین و هزینه می ش��ود. اگر چه شهرداری شهر 
ابریش��م عوارض آالیندگی از کارخانه سیمان دریافت نمی کند و اقدام های 
مناس��بی در جهت کاهش آالیندگی انجام شده، ولی به حق باید اداره محیط 
زیس��ت و اداره های مربوطه بررسی کنند آیا در حال حاضر کارخانه سیمان 

برای شهر ابریشم و سالمت مردم آلودگی ندارد؟
در خصوص زیرساخت، فاضالب شهر ابریشم در چه مرحله ای است؟

زاینده رود به عنوان شریان حیاتی اصفهان و نبض حرکت و تحرک مردم در 
مجاورت شهر ابریش��م واقع و از قسمتی از حریم شهر می گذرد و سیستم 
فاضالب این ش��هر که از چاه های جذبی است خطری جدی برای آلودگی 
رودخانه محس��وب می شود، به خصوص که چاه های فلمن از منابع اصلی 
آب اصفهان نیز در نزدیکی این منطقه واقع شده و از این رو مسئوالن در ایجاد 
سیس��تم های فاضالب باید ابتدا به شهرهای حاشیه زاینده رود توجه داشته 
باش��ند که متأسفانه تاکنون اقدامی مشهود در خصوص ایجاد تصفیه خانه و 

احداث شبکه های فاضالب در شهر صورت نگرفته است.
در مورد واحد خدمات شهری شهرداری شهر ابریشم بفرمایید؟

ما با وجود نیروی کم و با تعداد 20 نفر کارگر نظافت شهر را انجام می دهیم 
و دفع زباله شهری با انتقال به گردنه زینل و با هزینه ماهیانه حدود 2 میلیون 
انجام می شود. از طرفی محلی برای احداث کارخانه کود کمپوست در نظر 
گرفته شده است که 7 شهرداری شهرستان فالورجان دنبال ایجاد آن هستند 
که تهیه و اس��تقرار ماش��ین آالت به مبلغ 1/5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و 
بنابراین از مس��ئوالن استان خواستاریم با توجه به درخواست وثیقه از جانب 
بانک برای اعطای وام اداره امور اراضی اس��تان نس��بت به صدور سند زمین 
مزبور اقدام نمایند که با تجهیز این کارخانه مش��کل زباله و بازیافت 7 شهر 
شهرستان فالورجان حل خواهد شد. هم چنین در جهت تقویت ناوگان حمل 
و نقل شهری با کمک نماینده محترم مجلس و فرماندار محترم شهرستان، اجازه 
تأس��یس سازمانی متشکل از چند شهر برای سرویس دهی صادر شده و هم 
اکنون با شهرهای اطراف به دلیل کمبود جمعیت برای تأسیس اتوبوس رانی 
شرکتی مشترک تأسیس گردیده که شهرداری در جهت رفاه مردم هزینه خرید 
چهار دستگاه اتوبوس را تقبل و پرداخت نموده که در مسیر اصفهان – شهر 

ابریشم مشغول سرویس دهی به مردم هستند.
اگر بودجه کافی داشتید توانایی انجام پروژه های وسیع شهری را در خود 

می بینید؟
هر شهرداری با توجه به درآمد و توانایی خود پروژه تعریف می کند و بیشتر 
شهرداری های کوچک توان مهندس��ی باالیی دارند. درخواست ما این است 
که دس��تگاه های دولتی با تمام توان در خدمت پروژه های عمرانی باش��ند و 
شهرداری نباید بار کم کاری بقیه اداره ها را به دوش بکشد. شهرداری اگر بگوید 
در خدمت رسانی به مردم مشکل ندارد گزافه گویی کرده است، ما همیشه در 

حد توان گوشی شنوا برای فهمیدن مشکل ها و رسیدگی به آنها داریم.
پروژه های عمرانی شهرداری شهر ابریشم به کجا رسیده است؟

فرهنگسرای الغدیر در سه طبقه و 1373 مترمربع احداث شده که زمین آن را 

واقف اهدا نموده اس��ت و دارای مخزن کتاب، کتابخانه و سالن های مطالعه 
مجهز می باش��د که حتی تجهیز اداری و فرهنگی آن نیز با ش��هرداری بوده 

است.
 احداث سالن چند منظوره ورزشی سرپوشیده در 1540 مترمربع مساحت 
که قابلیت انجام ورزش های فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال و ورزش های 
رزمی را نیز دارد و با اعتبارهای کامل ش��هرداری در حال انجام اس��ت. این 
ورزشگاه 1500 نفر گنجایش داشته و هم اکنون با صرف 750 میلیون تومان 
هزینه، 75 درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت داشته است که برای تکمیل آن 

خواستار کمک های استانی هستیم.
 مردم و اعضای ش��ورای اسالمی شهر ابریشم انتظار دارند که در سفرهای 
ریاست جمهوری یک طرح شاخص نیز در این شهر کلید بخورد و یا یکی از 
پروژه های این شهر همچون احداث کتابخانه مرکزی با اختصاص بودجه این 
سفرها تکمیل شود تا این شهر نیز بی نصیب نماند. پتانسیل الزم برای تأمین 
زمین این طرح توسط مؤسسه خیریه زنده یادان علی و حسین همدانیان وجود 
دارد که با اختصاص این طرح شاهد پیامدهای مثبتی از حضور برکات دولت 

کریمه در شهر ابریشم خواهیم بود.
ــی پور عمده مشکل های مدیریت شهری در شهر ابریشم  آقای خامس

چیست؟
ایجاد ش��بکه فاضالب و ایجاد مرکزهای ش��بانه روزی بهداشتی و نیز ایجاد 
کمربندی فوق الذکر از مش��کل ها و درخواست های شهری است، ولی در 
هدفمندی یارانه ها نیز باید چتر حمایتی دولت همواره بر س��ر شهرداری ها 
باشد چرا که نداشتن درآمد مستمر و نقدینگی به آنها ضربه می زند. هم چنین 
به روز شدن قوانین شهرداری ها از مشکل ها کم خواهد کرد چرا که بسیاری 
مشکل ها مربوط به عدم تناسب قانون با مشکل های امروزی است که مدد 

مجمع نمایندگان در مجلس را جهت اصالح قانون شهرداری می طلبد.
اقدام های شهرداری در مورد ایجاد فضای سبز و اماکن فرهنگی و دیگر 

موارد را شرح دهید؟
 ایجاد س��الن آمفی تئاتر و اجتماعات شهرداری با ظرفیت 300 نفری برای 

همایش ها و برنامه های فرهنگی 
 محصور کردن ورزشگاه روباز و احداث رختکن، جایگاه و سرویس های 

بهداشتی 
 باال بردن سرانه فضای سبز که از 5 متر به 6/4 متر رسیده است و با احداث 

پارک محله ای جدید در آینده نزدیک که ان شاءا... به 7 متر ارتقا پیدا می کند
 ایجاد سیس��تم های آبیاری تحت فش��ار در 7200 متر از فضای سبز که 40 

درصد از کل فضای سبز را شامل می شود
 اختصاص زمین برای کالنتری و س��اخت آن به مس��احت 1500 مترمربع 
و نیز ایجاد طرح های ترافیکی الزم، س��رعت گیرها، اجرای رمپ و ورودی 
 ش��هر در جهت رفاه م��ردم به منظ��ور کاهش تص��ادف و کاهش مصرف 

سوخت 
 اصالح پارک قدیم شهر و ایجاد و توسعه 5 هزار متر پارک جدید

 ایمن س��ازی نهرها و کانال دفع آب های سطحی و پیگیری در خصوص 
ایمن نمودن کانال های شهری و نرده گذاری از طریق معاون محترم بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای جناب آقای مهندس حیدرپور در منطقه های پر تردد و 

مسکونی.

شهردار شهر ابریشم در بازدید از زاینده رود:

شهرداری نبايد بار کم کاری ديگر ارگان ها را به دوش بکشد

 زاینده رود 
در جنوب غربی شهر اصفهان و شمال شرقی شهرستان فالورجان، 
شهری وجود دارد که در شمال غربی آن رودخانه زاینده رود قرار گرفته 
است. جمعیت آن بالغ بر 19406 نفر می باشد و از سه محله یزدآباد، 

حسن آباد و باغ ابریشم تشکیل شده است.
ش��هر ابریشم آثاری تاریخی از دوران ساس��انی و قاجاریه را در خود 
جای داده اس��ت و به دلیل داشتن درختان توت بسیار که منبع تغذیه 
کرم ابریشم است، به شهر ابریشم شهرت یافته است. علیرضا خامسی 
پور که دارای لیسانس با گرایش کشوری و مدنی است از بهار سال 86 

سکان مدیریت شهری شهر ابریشم را به دست گرفته است.
وی معتقد اس��ت مردم ش��هر ابریش��م که از یک نقطه شهر با منطقه 
13 اصفهان هم مرز هس��تند زمانی که پیش��رفت اصفهان را می بینند 
توقع ه��ای آنها باال می رود خامس��ی پور وجود کارخانه س��یمان و 
 نداش��تن کمربندی مناسب جهت شهر را عامل تردد ترافیکی و عبور
 ماشین آالت سنگین از شهر ابریشم می داند که این به نوبه خود باعث 
آسیب به زیرساخت ها و ایجاد خطرهای جانی و مالی برای مردم شده 
است. شهردار شهر ابریشم از مسئوالن راه و ترابری استان می خواهد 
در طرح کنارگذر جنوب غربی اصفهان و قس��متی از رینگ چهارم از 
پل کلیش��اد تا جاده سپاهان شهر را س��ریع تر به بهره برداری رسانده 
و س��رعت بخشیدن به عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، مشکل 

کمربندی و ترافیک شهر ابریشم را حل کنند.
علیرضا خامس��ی پور در بازدید از روزنام��ه زاینده رود گفت: نهادینه 
کردن فرهنگ از وظایف مهم مطبوعات است و روزنامه به عنوان ناظر 

فعالیت های مدیران و مسئوالن وظیفه ای مهم بر عهده دارد.
وی با گالیه از س��ر ریز ش��دن جمعیت اصفهان به ش��هر ابریش��م و 
برخی ش��هرهای اطراف، مش��کل مهاجرپذیری را از مسائلی دانست 
ک��ه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتص��ادی فراوانی برای مدیریت 
ش��هری به همراه خواهد داش��ت. شهردار شهر ابریش��م از مسئوالن 
خواس��ت تا در اختصاص اعتبارها، جمعیت ش��هرها مد نظر باشد و 
کم کاری برخی از اداره ها در انجام امور محوله، بازرس��ی شود تا کم 
کاری و ضعف آنها باعث اضافه ش��دن کار ش��هرداری و انجام پروژه 
 هایی نظیر اماکن ورزشی، کتابخانه و... که در وظیفه شهرداری نیست

نشود.
شهردار شهر ابریشم در ادامه به سئوال های ما پاسخ گفتند.
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سید جالل 
رافخایی، 
ذخیره طالیی 
ابراهیم زاده

وحید شمسایی: 
چه کار باید 
می کردم تا شما  
راضی شوید؟

تکرار بازی 
ذوب آهن و مس

پژمان سلطانی 
تیم ذوب آهن اصفهان در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور 
و در پایان نیمه نخس��ت از میزبانش اس��تقالل تهران با یک 
گل عقب بود که منصور ابراهیم زاده، سید جالل رافخایی را 
روانه بازی کرد و این بازیکن بازی را به تس��اوی کش��اند تا 
روحی��ه بازیکنان ذوب آهن برای زدن گل برتری باال رود و 
همین گونه نیز شد و شاگردان ابراهیم زاده با امتیازهای کامل 

به اصفهان برگشتند. 
هفت��ه قبل��ی ذوب آه��ن در اصفه��ان ت��ا دقیق��ه 96 مقابل 
م��س کرمان ب��دون گل متوقف ش��ده بود ک��ه رافخایی به 
 عن��وان ی��ک ذخیره طالی��ی دروازه ش��اگردان مرف��اوی را 

گشود. 
گفتنی اس��ت که این بازیکن تا قبل از هفته نوزدهم تنها یک 
گل، آن ه��م در هفت��ه یازدهم و در دقیق��ه 12، دومین گل 
سبزجامگان اصفهانی را مقابل تیم سابقش )ملوان بندرانزلی( 
ب��ه ثم��ر رس��اند و ش��اگردان پورغالمی ب��ا 3 گل مغلوب 

ذوب آهن اصفهان شدند. 

زاینده رود
کاپیتان تیم ملی فوتس��ال کش��ورمان که به دلیل باخت 
فوالد ماهان مقابل فوالدگس��تر تبریز به مدت پنج جلس��ه از 
همراهی ماهان محروم ش��د؛ پس از پای��ان دیدار یارانش در 
برابر گیتی پس��ند اظهار داشت: هر دو تیم بازی مطلوبی را به 

نمایش گذاشتند. 
وحید شمسایی افزود: من به هیچوجه از نتیجه تساوی راضی 
نیس��تم و آرزوی هر بازیکنی پیروزی تیمش است و شما از 
م��ن انتظار دارید زمانی که تیم ما در این مس��ابقه گل زد من 
در ماه محرم به جز دس��ت زدن چ��ه کار باید می کردم، باید 
می رقصیدم تا راضی ش��وید؟ وی ادامه داد: بهترین روزهای 
فوتس��ال را در کنار خانواده ریخته گران س��پری کرده ام و در 
پایان قراردادم فقط به حکم باش��گاه احترام می گذارم و باید 

منتظر ماند که نظر آنها در مورد بنده چیست؟
تی��م فوالد ماه��ان و صنایع گیتی پس��ند در چارچوب هفته 
هجدهم مسابقه هاي فوتسال برتر کشور به مصاف هم رفتند 

که همچون بازی رفت با تساوی 4 بر 4 پایان یافت.

زاینده رود
در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کش��ور تیم ذوب آهن 
هفت روز پیش از تیم مس کرمان پذیرایی کرد که با گل دقیقه 
96 س��ید جالل رافخایی میهمان کرمانی خود را شکست داد، 
در این مس��ابقه یک پنالتی نصیب شاگردان صمد مرفاوی شد 
ک��ه ادینهوی برزیلی با مکث فراوان دروازه ش��هاب گردان را 
گشود. س��عید بخش��ی زاده قاضی میدان که از قانون داوری 
 اط��الع نداش��ت اعالم گل ک��رد، ام��ا کم��ک داور اول وی 
)داود رفعتی( به بخشی زاده توضیح داد که گل ادینهو مردود 
است و پس از 6 دقیقه گل مسی ها را مردود اعالم کرد. پس از 
این دیدار کارشناسان داوری نظرهای مختلفی ارائه دادند ولی 
علی کفاشیان در آخرین صحبت های خود گفته که طبق قانون 
این مسابقه باید تکرار شود و تنها ابهام هایی وجود داشت که 
منتظر رأی فیفا بودیم، حتی کمیته انضباطی معتقد اس��ت این 
بازی باید دوباره انجام ش��ود. با این تفاسیر اگر برد ذوب آهن 
مقابل مس را حساب نکنیم، امتیازهای صدرنشین به عدد 39 

خواهد رسید و هم چنان در صدر جدول باقی می ماند. 

خبر

هفته دوم لیگ برتر شمش��یربازی ایران با صدرنشینی تیم ذوب آهن 
اصفهان در مجموع سه اسلحه به پایان رسید.

در این رقابت ها که با حضور 8 تیم به میزبانی تیم صنایع و معادن زنجان در 
سالن امام خمینی این استان برگزار شد؛ تیم ذوب آهن اصفهان صدرنشین 
ش��د، تیم شرکت ملی گاز تهران دوم و تیم صنایع و معادن زنجان به مقام 
 س��وم دس��ت یافت. در اس��لحه اپه تیم ش��رکت ملی گاز تهران اول شد، 
ذوب آهن اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و تیم مؤسسه ورزش و تفریحات 
س��الم کیش نیز به مقام س��وم رسید. هم چنین در دو اسلحه فلوره و سابر 
تیم های ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی گاز تهران و صنایع و معادن زنجان 
به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند. هفته سوم این رقابت ها 

24 دی ماه به میزبانی پایانه حمل و نقل ارومیه برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره رقابت های برق آس��ا و س��ریع شطرنج قهرمانی بانوان 
ایران 14 دی ماه شروع خواهد شد. در این مسابقه ها شطرنج بازان از 
14 تا 17دی ماه به میزبانی هیأت اس��تان ته��ران با هم به رقابت خواهند 
پرداخت. این رقابت ها بر اساس مقررات فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( 
برگزار می ش��ود و تعداد دورهای مسابقه براساس تعداد شرکت کنندگان 
تعیین خواهد شد. زمان بازی برای هر بازیکن 5 دقیقه برای برق آسا و 25 
دقیقه با 5 ثانیه اضافه به ازای هر حرکت برای مس��ابقه های سریع در نظر 
گرفته شده است. برای شرکت در این دوره از مسابقه ها هر هیأت می تواند 
به عنوان س��همیه یک بازیکن در مس��ابقه های برق آسا و یک بازیکن در 

مسابقه های سریع معرفی نماید.

هفته اول دور برگشت سوپرلیگ کاراته ایران به میزبانی فوالد مبارکه 
اصفهان برگزار خواهد ش��د. در پایان دور رفت و مش��خص شدن 
قهرمان نیم فصل، قرعه کشی دور برگشت نیز در همان شیراز برگزار شد. 
بر این اساس هفته اول دور برگشت 17 دی ماه به میزبانی فوالد اصفهان 
برگ��زار می ش��ود. میزبانی هفته دوم این رقابت ها را دانش��گاه علی آباد 
کتول برعهده دارد که به احتمال زیاد 8 بهمن ماه صورت خواهد گرفت. 
در هفته آخر دور رفت تیم روح اله استان مرکزی بار دیگر غایب بود. از 
آنج��ا ک��ه این تی��م در 4 دیدار ط��ی دو هفته غایب ب��ود از گردونه این 

مسابقه ها حذف شد.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن بدون شکس��ت، قهرمان دور رفت لیگ 
برتر ایران شد. هفته نهم لیگ برتر والیبال بانوان با برگزاری 2 دیدار 
و قهرمان��ی ذوب آه��ن ب��ه پایان رس��ید. گاز تهران با نتیج��ه 3 بر صفر  
ش��هرداری بندرعباس را از پیش رو برداشت و پرسپولیس با نتیجه مشابه 
3 بر صفر بر فردوسی همدان غلبه کرد. در اولین روز هفته نهم، ذوب آهن 
مقاب��ل ش��هرداری کرمان قرار گرف��ت و با نتیجه 3 بر صف��ر  این تیم را 
مغلوب کرد. با انصراف یخچال سازی بوژان از ادامه مسابقه های لیگ برتر 

والیبال بانوان، مسابقه این تیم با بانوان شیراز لغو شد. 

کایاک و کانوس��واران تیم ملی آب های آرام بانوان و آقایان کشورمان 
ک��ه خود را برای حضوری موفق در مس��ابقه های قهرمانی آس��یا و 
انتخابی المپیک آماده می کنند، اولین اردوی تدارکاتی ش��ان را از 4 دی ماه 
در تهران آغاز کردند. اولین مرحله اردوی ملی پوش��ان آب های آرام تا 25 
دی ماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت و قایقرانان 
زیر نظر لوتار شفر سرمربی، ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی و الیاس اقلیمی 
مربی تیم تمرین هایشان را پیگیری می کنند. احمدرضا طالبیان از اصفهان 

در اردوي تیم ملی آب های آرام کشورمان حضور دارد.

تمبر ویژه بازی های آس��یایی زمستانی 2011 قزاقستان رونمایی شد. 
در فاصل��ه 36 روز مان��ده به آغاز هفتمین دوره بازی های آس��یایی 
زمستانی که قرار است به میزبانی قزاقستان و 2 شهر آلماتی و آستانه برگزار 
ش��ود، تمبر ویژه این بازی ها توس��ط مقام های مسئول کشور قزاقستان و 
مسئوالن ورزشی این کشور رونمایی شد. در یک بلوک این تمبر عالوه بر 
نش��ان مخصوص آبی و قرمز بازی ها، 3 پلنگ که نماد این بازی ها هستند 
در حال انجام 3 رشته پرش اسکی، اسکیت و اسکی آلپاین دیده مي شوند. 
تمبر ویژه این بازی ها چهل و سومین تمبر ویژه ورزشی است که شرکت 
پست قزاقستان از سال 1994 هم زمان با مناسبت های مختلف ورزشی به 
چاپ می رساند. کاروان اسکی ایران در 2 رشته آلپاین و صحرا نوردی در 

بازی های آسیایی زمستانی قزاقستان شرکت خواهد کرد.

ورزش

علی زمانی:
بعد از بحران به شرایط 

طبیعی رسیدیم 
تیم والیبال راه و ترابری اصفهان با بردی که در هفته هفتم 
در برابر گل گهر سیرجان به دست آورد، به دومین برد این 
فصل خود دست یافت. این تیم با توجه به شرایطی که در 
ابتدای آغاز لیگ با آن مواجه بود، رفته رفته جایگاه خود را 
در لیگ دسته یک بهبود بخشید. این تیم در هفته هفتم لیگ 
دسته یک با نتیجه 3 بر 2 تیم گل گهر سیرجان  را شکست 
داد. والیبالیست های راه و ترابری اصفهان در این دیدار ابتدا 
دو س��ت اول و دوم را ب��ا نتیجه نزدی��ک به میهمان خود 
گل گهر س��یرجان واگذار کردند، اما در ست های سوم به 
بعد توانستند از امتیاز میزبانی سود برده و حریف را مغلوب 
کنند. نماینده اصفهان در لیگ دسته اول والیبال باشگاه های 
کشور، در ست سوم بازی را به دست گرفت و با ارائه یک 
والیبال زیبا، توانس��ت ست های سوم، چهارم و پنجم را با 
برتری پشت سر بگذارد. سرمربی تیم والیبال راه و ترابری 
اصفهان بعد از این دیدار گفت: بعد از شکست هفته گذشته 
دچ��ار بحران ش��دیم اما تجربه ثابت کرده ک��ه در والیبال 
 بعد از هر بحران، ش��رایط تیم بهتر می ش��ود. علی زمانی 
اظهار داشت: با توجه به فرصت کمی که برای آماده شدن 
تیم وجود داشته است، در تعطیالت لیگ بهترین فرصت 
را در اختیار داریم تا با تمرین های تکنیکی و تاکتیکی، تیم 
منس��جمی را برای ادامه مسابقه ها آماده کنیم. وی با اشاره 
 به ب��رد راه و ترابری اصفهان برابر تیم گل گهر س��یرجان 
افزود: این تیم که فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشت، 
با سرمایه زیادی بس��ته شده است اما با تالش بازیکنان و 
گوشزد کردن مسائل فنی توانستیم با پیروزی برابر این تیم، 

با برد به تعطیالت برویم. 

کریم قنبری: 
عوام فریبی می کنند

مجید جاللی بعد از باخت به سپاهان،  اشتباه های داوری را 
دلیل شکست تیمش دانست. حاال کریم قنبری مربی سپاهان 
هم در جواب حرف های جاللی توضیح هایی می دهد تا از 
حق تیمش دفاع کند. قنبری می گوید:  هفته گذش��ته همه 
دیدند که داور بازی اس��تقالل � فوالد چه اشتباهی کرد و 
برای فوالد پنالتی گرفت. این بازی پایاپای پیش می رفت و 
همه می دانند در چنین مسابقه هایی گل اول چقدر تأثیرگذار 
اس��ت. حاال سئوال من این است که چرا جاللی بعد از آن 
بازی هی��چ حرفی از داوری نزد و هم��ه چیز را خوب و 
مناسب دانست؟ قنبری ادامه می دهد: حاال که فوالد باخته 
اس��ت سرمربی این تیم از آب بستن به زمین و اشتباه های 
داوری حرف می زند. مربیان در مواقع شکست باید ظرفیت 
داشته باش��ند و همه چیز را به گردن داور نیندازند. ما این 
فصل دو بازی مقابل مدعیانی مثل اس��تقالل و ذوب آهن 
انجام دادیم که اشتباه های داوری در شکست سپاهان نقش 
داشت، ولی آیا گفتیم که فوتبال کثیف است؟ قنبری ادامه 
می دهد: در نیمه دوم و حتی در 5 دقیقه وقت تلف ش��ده 
بازیکنان فوالد مدام خودش��ان را زمی��ن می زدند هم این 
کار را انجام می دادن��د و یک تعویض هم در این 5 دقیقه 
انجام دادند. من معتقدم که باید بیش��تر وقت اضافه گرفته 
می ش��د. آقایان دم از فوتبال نوین و آینده دار می زنند ولی 
خیلی راحت عوام فریبی می کنند و می خواهند ذهن مردم 

را خراب کنند.

جاللی مظلوم نمایی می کند
داور دیدار س��پاهان و فوالد خوزس��تان گفت: اگر اشتباه 
داوری نداش��ته باش��م جاللی باید س��ه ماه روی نیمکت 
ننشیند. تورج حق وردی درباره قضاوتش در بازی سپاهان 
و فوالد عنوان کرد: مطمئن باشید با توضیح هایی که می دهم 
مشخص می شود ناراحتی اهوازی ها از من بی مورد است. 
گل دوم سپاهان که فوالدی ها اعتقاد دارند آفساید بود، به 
طور کامل درس��ت بود. مدافع راست فوالد دو بار آفساید 

را پر کرد.
وی افزود: گل سوم سپاهان نیز در دقیقه 95 و 37 ثانیه به 
ثمر رس��ید. من برای این بازی 5 دقیقه وقت اضافه گرفتم 
ولی وقتی ف��والد گل دوم را خورد بازیکنان این تیم برای 
ش��روع بازی وقت را تلف کردند و توپ را وس��ط زمین 
نمی گذاشتند و 37 ثانیه طول کشید تا بازی را شروع کنند 
و من هم طبق وظیفه ام این زمان را محاسبه کردم. این داور 
تصریح کرد: نم��ی دانم چرا فوالدی ها بع��د از بازی این 
طور مظلوم نمایی کردند. این حرف ها برای توجیه باخت 
اس��ت. یک گل س��پاهان را مردود اعالم کردم که اگر هر 
داور دیگ��ری جای من بود این صحنه را به دلیل جوی که 
وجود داش��ت خطا اعالم نمی کرد. مسعود رضاییان قائم 
مقام باشگاه فوالد بعد از بازی به گروه داوری توهین کرد 
اما بعد عذرخواهی کرد. حق وردی در ادامه گفت: حاضرم 
5 کارش��ناس داوری بیایند و قضاوت من در این بازی را 
مورد ارزیابی قرار دهند. اگر یک مورد اش��تباه داوری پیدا 
کردن��د خودم از کمیت��ه داوران می خواهم که من را 6، 7 
جلسه محروم کند ولی اگر موردی پیدا نشد سرمربی فوالد 
که بعد از بازی در نشست خبری آن طور حرف می زند و 

مظلوم نمایی می کند سه ماه نباید روی نیمکت بنشیند. 

نجمه کرمی

دیدار تیم های فوتس��ال ف��والد ماهان و 
گیتی پسند اگرچه در بطن همچون بازی 
رفت حاش��یه ساز نش��د، اما بعد از این 
دیدار و به واس��طه طوم��ار ده متری که 
توس��ط هواداران فوتسال تهیه و به امضا 
آنان رسیده بود، باشگاه گیتی پسند میزبان 

این دیدار تا حدی وارد حاشیه شد.
 جری��ان از ای��ن ق��رار بود که باش��گاه 
گیتی پسند در حاشیه این دیدار از سرود 
ویژه تیم خود رونمایی کرد که به واسطه 
محتوای شاد و مهیج این سرود و استفاده 
از ن��ام ائمه اطهار در ش��عر و پخش آن 
در ای��ام س��وگواری حض��رت اباعبداله 
الحسین)ع(، با اعتراض برخی هواداران 
مواجه گردید که این موضوع از دیدگاه 
مسئوالن این باش��گاه رد و توضیح های 
قابل تأمل تری مطرح ش��د ک��ه روزنامه 
زاین��ده رود با پیگیری ای��ن موضوع از 
س��وی مس��ئوالن باش��گاه گیتی پسند و 
رئی��س هیأت فوتبال جزئیات این ماجرا 

را واکاوی نمود. 
طاهری: سرود چیز خاصی نداشت

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند با بیان اینکه 
محتوای سرود ما چیز خاصی نداشت و 
با تأیید حاج آقا قاسمی، مسئول فرهنگی 
اداره کل تربیت بدنی و مسئول فرهنگی 
باش��گاه در حاش��یه ای��ن ب��ازی پخش 

شده اس��ت گفت: ما حاضریم سی دی 
این س��رود را در اختیار مراجع عظام و 
مس��ئوالن امر قرار دهیم تا ثابت کنیم که 
در این سرود به هیچ عنوان هتک حرمتی 
به اس��امی متبرک ائمه اطهار)ع( صورت 

نگرفته است.
عل��ی طاهری افزود: هم چنین ش��نیدیم 
که هواداران نس��بت به پخش این سرود 

در ایام سوگواری 
معترض  مح���رم 
باید  ک��ه  بودن��د 
اعالم کنم که این 
س��رود آنقدره��ا 
و  مهی��ج  ه��م 
ش��اد نب��وده و با 
ش��رایطی که آنان 
می کنند  توصیف 
و  ندارد  همسانی 
معمولی  سرودی 
بسیاری  که  است 
از باشگاه ها هم از 

سرودهایی این چنینی استفاده می کنند.
ابرقوئی: من به سرود اعتراض کردم

رئیس هیأت فوتبال اصفهان با اعالم اینکه 
تهیه و تدوین سرود مخصوص یک تیم 
و یا باشگاه رسم معمول و متداولی است 
گفت: باشگاه گیتی پسند نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و اقدام به ساخت سرودی 
در وصف باشگاه خودشان نموده اند که 

اقدام خالفی نیست. 
ابرقوئ��ی نژاد افزود: اما بحث ما بر س��ر 
پخش این س��رود در ایام سوگواری آقا 
اباعبداله الحس��ین)ع( اس��ت ک��ه نباید 
مسئوالن باش��گاه بدون هماهنگی با ما، 
اقدام به پخش آن می نمودند. وی تصریح 
کرد: با توجه به قرار گرفتن در ماه محرم 
الح��رام، برنامه ه��ای فرهنگ��ی خاصی 
ب��رای دی��دار دو 
تیم ف��والد ماهان 
و گیتی پس��ند در 
گرفته ش��ده  نظر 
آن  از  ک��ه  ب��ود 
به  می توان  جمله 
حضور پرچم های 
ب��ا  متبرک��ه ک��ه 
هماهنگی سازمان 
عتب��ات عالی��ات 
به  ورزش��گاه  در 
درآم��د،  اهت��زاز 
و  ک��رد  اش��اره 
تمام��ی برنامه ها ب��ا هماهنگ��ی ما قرار 
بود انجام گیرد که متأس��فانه در حاش��یه 
این بازی، باش��گاه گیتی پس��ند از سرود 
مخصوص خود رونمایی کرد که بنده به 
آن معترض شدم، ولی کسی از پخش آن 

جلوگیری نکرد!
وی با اعالم اینکه به هر حال این مسأله 
در حوزه ورزش و فوتب��ال اتفاق افتاده 

 و بای��د در همین فوتبال هم حل ش��ود 
گفت: باید هماهنگی های بیش��تری میان 
هیأت و باشگاه ها صورت گیرد تا از این 
پس ش��اهد چنین اتفاق هایی نباشیم، هر 
چند باز هم اعالم می کنیم که تهیه شعار 

حق همه باشگاه هاست.
بح��ث دیگری ک��ه بعضی از ه��وادارن 
به آن معترض بودند اس��تفاده هواداران 
تیم گیتی پس��ند از نام ه��ای متبرک ائمه 
اطهار)ع( برای تشویق تیم محبوب خود 
بوده اس��ت که ابرقوئی نژاد در این باره 
هم گفت: تهیه ش��عار ح��ق طبیعی همه 
باشگاه هاس��ت اما به شخصه اعتقاد دارم 
که اس��تفاده از نام ائمه اطه��ار نباید در 
جه��ت منافع ش��خصی و گروهی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
 رئی��س هی��أت فوتب��ال اس��تان اظه��ار 
داش��ت: به نظر بنده بایستی برای حفظ 
قداست، اهمیت و بزرگی نام و یاد ائمه 
اطه��ار)ع(، نام این عزیزان در مکان های 
متب��رک و موقعیت ه��ای معن��وی مورد 
اس��تفاده قرار بگیرد هر چند که متأسفانه 
استفاده از نام آنان در تهیه شعارها فراگیر 
و تبدیل به مس��أله ای شخصی و گروهی 

شده است.
وی ادامه داد: برداشت ها از این موضوع 
شخصی است و هر کس برداشت خاصی 
از این موضوع دارد. من اعتقاد دارم باید 

قداست ائمه اطهار حفظ شود.

مصاحبه

ذوب آهن در مجموع سه اسلحه 
صدرنشین است

14 دی ماه مسابقه های برق آسا و 
سریع شطرنج قهرمانی بانوان

سپاهان میزبان هفته اول 
دور برگشت سوپرلیگ کاراته

ذوب  آهن قهرمان نیم فصل والیبال

جهت موفقیت در مسابقه های انتخابی المپیک؛
احمدرضا طالبیان 

در اردوی تیم ملی آب های آرام 

تمبر ویژه رقابت های قزاقستان 
رونمایی شد

گزارش

اصغر قلندری 

پیروزی ارزش��مند تی��م والیبال باریج 
اسانس کاشان نماینده شایسته اصفهان 
در لیگ برتر کشور برابر تیم قدرتمند 
و پر ستاره داماش گیالن، کام هواداران 
جامعه ورزش و خانواده والیبال نصف 

جهان را شیرین کرد.
مایه افتخ��ار جامع��ه ورزش اصفهان 
اس��ت که با وجود تمام بی مهری هاي 
مقام های مسئول ورزش و مدیرعامالن 
باشگاه های فوتبالی شهرمان به ورزش 
مف��رح و زیب��ای والیب��ال، جوانان پر 
انگیزه اما کم توقع و بی ادعای باریج 
اس��انس کاش��ان بار دیگ��ر آبروداری 
ک��رده و این ب��ار در رقابت های لیگ 
برتر کش��ور ب��ا غلبه ب��ر تیم های پر 
س��تاره و ملی پوش س��ایپا و داماش 
گی��الن، نه تنها از حیثی��ت بر باد رفته 
والیب��ال اصفه��ان با شایس��تگی دفاع 
کردند که زنگ خطر را برای مسئوالن 
به خواب رفته ورزش نصف جهان که 
از حال و روز این رشته ورزشی غافل 
مانده اند به صدار درآوردند تا شاید با 
چشمانی باز هنرنمایی جوانان مستعد 
و کوش��ای والیبال��ی که سال هاس��ت 
مظلوم واقع شده را ببینند و برای رفع 
مش��کل های پیش روی تماش��اگران 
مش��تاق و هواداران متعصب کاش��ان 
ک��ه فاقد یک س��الن حداق��ل 3 هزار 
نفری هستند، چاره ای بیندیشند. باید 
اذعان کنیم اگر 5 س��ال پیش برخی از 
عوامل دس��ت اندرکار بدبینی و تفرقه 
افکن��ی را در هیأت والیبال اس��تان و 
باشگاه ذوب آهن نپاشیده بودند و اگر 
مس��ئوالن اداره کل تربی��ت بدنی هم 
کوتاه��ی نمی کردند روند رو به ش��د 
والیب��ال اصفهان ادامه پی��دا می کرد و 
جوان های مستعد و خوش تکنیک دیار 
زاینده رود به س��ویی رانده نمی شدند 
و دیار غربت پی��ش نمی گرفتند. حال 
کالنش��هر اصفهان و به دنبال آن شهر 
بزرگ کاش��ان، نه تنها نیازی نداش��ت 
از دیگ��ر اس��تان ها یارگی��ری کند که 
ب��ا برخ��ورداری از پتانس��یل  موجود 
و بهره گی��ری از جوان های برجس��ته 
و ممت��از خود، اینک باید دو س��همیه 
لیگ برتر کش��ور داشتیم. به هر تقدیر 
افسوس گذشته را نمی خوریم که چرا 
ای��ن اتفاق نیفتاد، حس��رت این را هم 

نداریم که 5 سال چطور گذشت و بر 
سر والیبال اصفهان چه آوردند! به قول 
بعضی ورزشیان »پهلوان زنده را عشق 
اس��ت« حال که کاشانی های با تعصب 
و غیرتمند آس��تین همت باال زده و در 
سایه کمک و مساعدت های بی دریغ 
فرد خیر و نیک��وکاری به نام حجازی 

)مدیرعامل باش��گاه باریج 
اس��انس که هم اکنون در 
بس��تر بیم��اری و س��کته 
قلب��ی به س��ر می ب��رد( و 
ناپذیر  خس��تگی   ت��الش 
می��ر مصطف��ی ش��جاعی 
ملی  تیم  نام��دار  )بازیکن 
س��ال های  در  جوان���ان 
هفتاد و کاپیتان ارزنده تیم 
ذوب آه��ن در دو دهه 70 
و 80(، تیمی تحت عنوان 
باری��ج اس��انس تش��کیل 
یافت و در فصل گذشته با 

شایستگی و مقتدرانه به مقام قهرمانی 
لیگ دس��ته یک کشور دست پیدا کرد 
و جواز حضور در بازی های لیگ برتر 
نصیبش گردید و طی 4 هفته از چهار 
ب��ازی 7 امتیاز گرفت تا صدرنش��ین 
گروه الف باقی بماند؛ شایس��ته است 
مس��ئوالن ه��م توجه وی��ژه ای به این 
تیم داش��ته باش��ند و به خواس��ته های 
به حقش��ان که داش��تن یک س��الن 3 
هزار نفری اس��ت احترام بگذارند و از 
جوان های آینده دار این ش��هر حمایت 
ب��ه عم��ل آورند. ب��ه ه��ر ترتیب تیم 

سختکوش باریج اسانس در غیبت یار 
بیمار خود صادق زاده در هفته چهارم 
لی��گ برتر در مقابل چش��مان بیش از 
ی��ک ه��زار تماش��اگر پر اش��تیاق که 
یکپارچه تیم محبوب شهرش��ان را در 
س��الن محقر تختی تشویق می کردند، 
تیم پر س��تاره داماش گی��الن را که از 
مربیان و بازیکنان تیم های 
بزرگس��االن ای��ران س��ود 
می برد را با نتیجه درخشان 
3 بر یک ب��ه زانو درآورد 
و با شکستی سنگین بدرقه 
نم��ود ت��ا ثابت کن��د برد 
مقابل س��ایپا شانسی نبوده 

است. 
در این پیروزی ارزش��مند 
س��هم امی��ر غف��ور پدیده 
ن��ام  جوی��ای  ج��وان 
کاش��انی ک��ه عض��و تیم 
مل��ی جوانان اس��ت بیش 
از بقیه ب��ود. غفور با س��رویس های 
 زه��ردار، اس��پک های پ��ر ق��درت و 
مه��ار نش��دنی خود، ش��گفتی س��از 
هفته بود. این ج��وان خوش نقش که 
در ط��ول دو س��ال گذش��ته در کوره 
تمرین ه��ای فش��رده و بازی های لیگ 
دس��ته یک گداخته ش��ده و آب دیده 
گردیده، با ش��لیک های سهمگین خود 
از ش��ش نقطه زمین نه تنها تحس��ین 
هم��گان را برانگیخت که عامل اصلی 
پی��روزی تیمش در مقابل تیم بزرگ و 
صاحب نام دام��اش گیالن بود. دیگر 

مهره کارس��از و چهره درخش��ان این 
تیم علیرضا بهبودی پاسور بلند قامت، 
تیزهوش و چیره دست بود که با سابقه 
بازی در تیم ه��ای ملی و تجربه باالی 
خ��ود، روز پر فروغی را پش��ت س��ر 
گذاشت و با پاس های ناب و بی نقص 
خود، پایه گذار پیروزی باریج اس��انس 
ش��د، ضمن اینکه هرگاه پای تور قرار 
می گرفت هم دفاع خوبی داشت و هم 
به صورت یک مهاجم ظاهر می ش��د، 
آبش��ار م��ی زد و امتی��از می گرف��ت. 
مس��عود غالمی نیز جوان خوش قد و 
قامتی اس��ت که والیبال را از مدرس��ه 
و کان��ون والیبال اصفه��ان آغاز کرد و 
از جمله پدیده های جوانی اس��ت که 
 در پست سرعتی با آبشارهای سریع و 
برق آس��ای خود مدافع��ان حریف را 
ب��ه س��توه آورده بود. ای��ن بازیکن از 
س��رویس های موجی و کنترل ش��ده 

خوبی برخوردار می باشد.
 ادریس دانش��فر گرچه در آغاز قدری 
جو زده شده و کنترل بازی از دستش 
خارج ش��د، اما به تدریج حالت عادی 
را بازیاف��ت و با اس��پک های قدرتی، 
نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. 
حامد ت��اروردی هم همی��ن طور، اما 
سعید مصطفی وند با وجود بیماری  به 
هم��راه علیرضا جدیدی در حد انتظار 
ظاهر شدند و بار سنگین دریافت های 
اول را در کنار مجید حس��نی )لیبرو( 
ب��ر دوش داش��تند. دیگ��ر بازیکن��ان 
تعویضی تی��م مثل ج��واد میرآفتاب، 
فرزاد مالبهرام��ی و بهنام حمامی هم 
ه��رگاه در ترکیب قرار گرفتند از جان 
مایه گذاش��تند و تحس��ین برانگیز در 
کسب امتیاز سهیم بودند. میر مصطفی 
شجاعی سرمربی با دانش که در اصل 
بنیانگذار و عامل مهمی در شکل گیری 
تیم والیبال باریج اس��انس بود، خوب 
تعویض کرد، به موقع تایم اس��تراحت 
گرف��ت و خالصه در کوچینگی موفق 
ظاهر شد تا حقانیت خود را در والیبال 

ایران ثابت کند.
ش��ایان ذکر می دانم بار دیگر یادآور 
شوم که کاش��ان با این شرایطی که در 
والیبال و بس��کتبال پیدا ک��رده نیاز به 
سالنی بزرگ تر، حداقل با گنجایش 3 
هزار نفر داش��ته باش��د و مسئوالن امر 
باید توجه خاص و ویژه ای به این مهم 

داشته باشند.

پيروزی ارزشمند باریج اسانس، كام هواداران را شيرین كرد

بدعت غلط هواداران در سر دادن شعار

ابرقوئی نژاد: اسامی ائمه اطهار قداست دارد

تیم باریج اسانس 
کاشان زنگ خطر 
را برای مسئوالن 
به خواب رفته 

ورزش نصف جهان 
که از حال و روز 

این رشته ورزشی 
غافل مانده اند به 

صدا درآورده
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امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بیزار نباشید.

° 9° 9آب و هوای امروز )اصفهان( -10 °-11 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 
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امام جواد)ع(:
کسی که در قلبش به 
اندازه ذره ای کبر و 
خودبزرگ بینی باشد به 
بهشت وارد نمی شود.

 مشاور معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اعالم کرد: شرایط بخش هایی از 
دیوار ورودی پله های تخت جمشید چنان بحرانی است 
 که با کوچک تری��ن زلزله، احتمال ریزش آن ها وجود 

دارد. 
دکت��ر س��یدعبدالعظیم امیرش��اه کرم��ی بیان ک��رد: در 
پله ه��ای ورودی تخ��ت جمش��ید،  قس��مت چ��پ 
تع��دادی از س��نگ های دیوار دچار هوازدگی ش��دید 
ش��ده و عالوه ب��ر پوس��یدگی و هوازدگی س��نگ ها، 
 ت��رک هایی در س��ه نقط��ه از دی��وار به وج��ود آمده 

است.
به همین دلیل، اس��تحکام بخشی و مرمت این نقاط که 
حالت بحران��ی دارد، باید در اولویت ق��رار گیرد، زیرا 
احتم��ال ریزش آ ن ه��ا با کوچک تری��ن زلزله وجود 

دارد. 
این متخصص س��ازه، ژئوتکنیک و مدل سازی توضیح 
داد: ب��ه لحاظ مهندس��ی، مهم ترین بخش س��ازه های 
تخت جمش��ید، دیواری اس��ت که صفه، پشت و درون 
آن ق��رار گرفته اس��ت. این دیوار عالوه ب��ر وزن خود 
و تأسیس��ات روی آن، نی��روی رانش مصال��ح پرکننده 
پش��ت آن را نیز تحمل می کن��د. وي ادامه داد: عوامل 
آس��یب رسان به این دیوار ش��امل زلزله، شیب دامنه و 
احتمال اختالف نشست، رطوبت زمین و داخل صفه و 
 تبخیر از س��طح دیوار به علت خشکی هوا و وزش باد 

است. 
شاه کرمی با بیان این که برای حفاظت و بهره گیری از 

تخت جمش��ید بای��د آن را از منظرهای مختلف نگاه و 
راه برخ��ورد با آن را انتخاب کرد، گفت: برای این کار، 
استعدادهای نهفته در تخت جمشید که بر اساس آن ها، 
این بنا بر پا مانده، با توجه به این که در ش��رایط سخت 
زمی��ن شناس��ی و آب و هوایی اس��ت، باید شناس��ایی 
 و بازخوان��ی ش��ود تا از تخت جمش��ید بتوان حفاظت 

کرد. 
ش��اه کرمی ادامه داد: تخت جمش��ید از منظر مهندسی، 

س��ازه ای پیوس��ته، نرم و با عملکرد بس��یار مناسب در 
مقابل بارهای زلزله و دفع رطوبت اس��ت. س��ازه باربر 
آن فقط از دو نوع مصالح، یعنی س��نگ معدنی آهکی و 
برحس��ب مورد، ماسه سنگ و بست های فلزی ساخته 

شده است. 
ه��م چنین ابتکار اصلی، در ط��رح اتصاالت اصطکاکی 
بدون مالت اس��ت. ع��الوه بر ای��ن، دیوارهای داخلی 
خشتی هستند و در شرایط زلزله درون قاب های سنگی 

محبوس شده اند. 
وی درباره نقاط بحرانی تخت جمش��ید توضیح داد: با 
توجه به این که دیوارهای باربر و برشی تخت جمشید، 
خشتی و بس��یار قطور هستند و بین کالف های سنگی 
مانند قاب های س��ردرها قفل و بس��ت ش��ده اند، این 
دیواره��ا براثر فرس��ایش و تخریب ب��ه خاک رس و با 
گذر زمان و ایجاد مواد ارگانیک مانند ریش��ه گیاهان به 
عوامل آس��یب رس��ان تبدیل و اکنون این آالینده ها  به 

داخل صفه و پشت دیوارها هدایت شده اند.
وي اظهار کرد: سیس��تم حفاظتی طراحی شده در بخش 
ش��مالی دیوار تخت جمش��ید، در سمت چپ پلکان از 

کار افتاده و این ناحیه در شرایط بسیار بدی است. 
البته فرسایش در دیوار سمت چپ به علت خاک های 
رس روی صفه بس��یار ش��دیدتر و بحرانی تر از سمت 
راست است، یعنی سیستم حفاظتی سمت راست پلکان 
هنوز فعال اس��ت. هم چنین س��نگ های دیوار، آهکی 
است و فرسایش ش��یمیایی، هیدرولوژیکی، حرارتی و 
مکانیکی )تنش زیاد( س��بب شده است که در سه محل 

از دیوار سمت چپ شرایط بحرانی به وجود آید. 
این متخصص س��ازه، ژئوتکنیک و مدل س��ازی تأکید 
ک��رد: در این راس��تا، دو موضوع اورژانس��ی را باید در 
نظ��ر گرفت و به آن ها عمل کرد؛ نخس��ت این که باید 
ب��ه فکر راه اندازی و مرمت مهندس��ی حفاظت از صفه 
در س��مت چپ پلکان بود، یعنی سیستم هوادهی درون 
صفه دوباره باید احی��ا و آالینده های روی صفه منتقل 

شود.

روزی بود...

تهیه کننده مجموعه مستند های »مکث« 
از ش��روع پخش مجدد ای��ن مجموعه 
از هفت��ه آین��ده خب��ر داد و تأکید کرد: 
فض��ای برنام��ه تغییرات زی��ادی کرده 
اس��ت؛ چرا که وق��ت بیش��تری برای 
برنامه ه��ای جدید صرف ک��رده ایم و 
 در نتیج��ه کیفیت برنامه ها بهتر ش��ده 

است. 
اس��الم فتحی در گفتگو با ایسنا، یادآور 
ش��د: چون برنامه هایمان را به صورت 
گاهنام��ه ارائه می دهی��م، باکس ثابتی 
برای مس��تند »مک��ث« در نظ��ر گرفته 
 نشده است و هرگاه وقت پخش برنامه 
فرا می رسد، شبکه سه همکاری خوبی 
با ما انج��ام می دهد، تبلیغ��ات زیادی 
پخش می کند و زمان مناس��بی را برای 

پخش در نظر می گیرد.
تهی��ه کننده مس��تند »مک��ث« از تهیه و 
آماده ش��دن چند مس��تند جدید در این 
برنام��ه خبر داد و گفت: در چند مرحله 

از کار، دچار سختی کار شدیم. 
در ح��ال حاض��ر مس��تند مرب��وط به 
»قاچاق« را در چند قس��مت تولید کرده 
و الیه های زیرین مس��أله قاچاق را در 
این برنامه مورد بررس��ی قرار داده ایم. 
وی ادامه داد: دو قس��مت از مستندهای 
مربوط به »قاچاق« مونتاژ شده و منتظر 
زمان مناس��ب برای پخش آن هستیم و 
بای��د در مورد یک زمان مناس��ب برای 
پخ��ش تصمی��م گیری ش��ود. اس��الم 
فتحی افزود: جرائم خش��ونت بار مثل 

زورگیری، دوستی های خیابانی و سی 
دی ه��ای غیرمجاز دیگ��ر برنامه های 

آماده پخش هستند. 
همه این مسائل به صورت سوژه محور 

بررسی می شوند. 
به عنوان مثال در سی دی های غیرمجاز، 
مس��ائلی که منجر به قتل یا جرم شده و 
یا فیلم های ش��خصی اف��راد که پخش 
ش��ده را مورد بررس��ی قرار می دهیم. 
روی فیلم های پورنوگرافی مانور نداده 
ایم، بلکه موضوع قاچاق فیلم به عنوان 
یک جرم را بررسی کرده ایم. در ارتباط 
با دوستی های خیابانی نیز، جرائمی را 
مطرح کرده ایم که ریش��ه آنها دوس��تی 

خیابانی است. 
تهیه کننده مجموعه مستندهای »مکث« 
یادآور شد: در گذشته زمان پخش ثابت 
داش��تیم، اما به دلیل ای��ن که در مرحله 
ساخت کارمان س��نگین شد، نتوانستیم 
این روند را ادامه دهیم. مستند »قاچاق« 
که ب��ا هم��کاری اطالع��ات و نیروی 
انتظام��ی تولید ش��د، مجموعه ای نبود 
ک��ه یک ماهه آماده ش��ود. این مس��تند 
حاصل کار دو س��اله ما بود. وی افزود: 
برنامه ه��ای قبلی ما خش��ن بودند، به 
همین دلی��ل باید زم��ان خاصی پخش 
می ش��دند که بچه ه��ا آنه��ا را نبینند. 
هم چنین به دلیل این که احس��اس های 
جامعه را بر می انگیخت، تکرار نداشت، 
اما برنامه های جدید قرار اس��ت تکرار 

داشته باشند.

پخش مجدد »مکث« از هفته آینده
یاد یاران یاد باد

رشد جمعیت از موضوع های مهم برای باز کردن باب 
هر مذاکره ای درباره وضعیت جهانی آب و هواست. 
نگران��ی از افزای��ش رش��د جمعیت بر تم��ام مباحث 
مربوط به زندگی آینده بش��ر سایه انداخته است. هیچ 
انس��انی نسبت به انتشار گازهای کربنی در جو مصون 

نیست. 
هرک��س بالقوه عامل ایجاد مش��کل اس��ت، پس حل 
مش��کل هم باید از آحاد انس��ان ها ش��روع شود. تأثیر 
هر تولد افزایش مصرف منابع زمین و افزایش انتش��ار 
گازهای گلخانه ای نه تنها در دوران زندگی فرد، بلکه 

تا پس از چند دهه باقی می ماند. 
طبق گزارش س��ازمان ملل متحد تأثیر سرمایه گذاری 
روی برنامه های مهار رشد جمعیت در کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای بسیار بیش از ساختن توربین های 
ب��ادی یا نیروگاه های اتمی اس��ت، به طوری که تأثیر 
کاهش ی��ک میلیارد نفر از افزایش جمعیت پیش بینی 
ش��ده تا س��ال 2050 بر کاهش گازه��ای گلخانه ای 
ج��و معادل تأس��یس 2 میلی��ون توربین بخ��ار عظیم 
 اس��ت. در واقع رش��د جمعیت تابع افزایش تصاعدی 

است. 

ابتدا با افزایش آهسته شروع می شود و پس از گذشت 
چند نس��ل جمعیتی که دیگر به سختی می توان آن را 

مهار کرد مانند بهمنی بر سر جهان فرو می ریزد.
رشد جمعیت 

هزاران س��ال طول کشید تا در س��ال 1804 جمعیت 
زمین به یک میلیارد نفر برس��د، تنها پس از گذش��ت 
123 سال یعنی در سال 1927 جمعیت زمین دو برابر 
 شد و در 1974 یعنی 47 سال پس از آن به سه میلیارد 

رسید.
پیش بینی می ش��ود با ادامه آهنگ رش��د فعلی و عدم 
تحق��ق برنامه های مهار رش��د جمعیت، جمعیت کره 
زمین در س��ال 2028 به 8 میلیارد نفر برسد. حتی اگر 
میزان متوس��ط باروری از وضع فعلی 2/056 به 2/02 
فرزند به ازای هر زن برس��د، با رشد جمعیتی متوسط، 
2/3 میلیارد نفر دیگر تا س��ال 2050 به جمعیت جهان 
اضافه خواهد شد و این رسیدن به اهداف برنامه های 
کاه��ش گازهای گلخانه ای، کاهش منابع و تغییرهای 

فاجعه بار آب و هوا را باز هم از دسترس دور می کند. 
این گزارش می گوید کاهش میزان رش��د جمعیت در 
درازم��دت بر تولید گازهای حاصل از س��وخت های 
فس��یلی و صنایع دامپروری که به دلیل تولید گاز متان 
امروزه سهم قابل توجهی در آلودگی جو زمین دارند، 
تأثیر محدودکننده مهم��ی دارد و می توان حتی بیش 
از مق��دار برنامه ریزی ش��ده، یعنی ب��ه کاهش 2 تنی 
گازه��ای گلخانه ای ه��م امیدوار ب��ود. طبق گزارش 
س��ازمان ملل در حال حاضر 215 میلیون زن متقاضی 
وس��ایل جلوگیری از بارداری به این وسایل دسترسی 
ندارن��د و بودجه این وس��ایل از 723 میلیون دالر در 
باالترین حد آن در 1995 به 238 میلیون دالر در سال 

2007 کاهش پیدا کرده است.
مسئول کیست؟ 

امروز مس��أله گرم ش��دن زمین آن قدر حاد ش��ده که 
نمی توان مس��ئولیت آن را تنها بر گردن کش��ورهای 
صنعتی یا در حال صنعتی شدن گذاشت. برای رسیدن 

به اهداف برنامه های مهار انتشار گازهای گلخانه ای 
یک عزم جهانی و هماهنگ الزم است. 

س��رمایه گذاری در اجرای داوطلبانه برنامه های مهار 
رش��د جمعیت و آموزش دختران در درازمدت حتی 
بی��ش از تأس��یس نیروگاه های اتمی یا ب��ه کارگیری 

انرژی بادی بازدهی مالی خواهد داشت. 
برخالف آنچه تصور می ش��ود می��زان باروری های 
ناخواس��ته در کشورهای توس��عه یافته اروپا، آمریکا، 
اس��ترالیا، کان��ادا، ژاپ��ن و نیوزیلن��د بی��ش از اغلب 
کشورهای در حال توسعه 41 درصد و در کشورهای 
در ح��ال توس��عه 35 درصد گزارش ش��ده ک��ه البته 
باروری ناخواسته در این دو دسته از کشورها با توجه 
ب��ه بافت فرهنگ��ی تعریف متفاوت��ی دارد. تا به حال 
بیش��تر برنامه های مهار رش��د جمعیت در کشورهای 
در حال توس��عه اجرا شده اس��ت. پیش بینی می شود 
جمعیت آفریقا تا س��ال 2050 به 2 میلیارد نفر برسد. 
مجموعه کش��ورهای در حال توسعه 3 درصد افزایش 
جمعیت خواهند داش��ت و جمعیت ایاالت متحده به 
400 میلی��ون و تنها ژاپن با کاهش چند درصدی 100 

میلیون نفر خواهد بود.

رشد جمعيت و گرم شدن زمين

زلزله تخت جمشید را تهديد می کند  

به  زمیني  فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  درچه  شهرداري 
مساحت حدود 2000 مترمربع واقع در بلوار الغدیر به طرف 
نجف آباد، ابتداي خیابان جنب کانال آبرساني با قیمت پایه 
هر مترمربع 900/000 ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
مورخ  تا  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  مي گردد  درخواست 

89/10/15 به شهرداري درچه مراجعه نمایند.

آگهي مزايده

علیرضا اطهري فر 
شهردار درچه

بازاریاب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  یك 
متقاضیان  نماید.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و یا به آدرس خیـــابـان ارتش – جنب پل 

حسین آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمایند.

همکار و بازاریاب مطبوعاتی 
09132016930

6292458

دعوت به همکاری 

کسانی که فن بیان قوی دارند با ما تماس بگیرند.


