
احمدی مقدم در اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار:
تالش ناجا بر ارتقای توانمند سازی عمومی پلیس در 
محیط های گردشگری

وزیر امور خارجه :
   ظرفیت خوب شرکت های خصوصی ایران برای 
مشارکت در طرح های عمرانی خارج از کشور

صفـحهصفـحه

حوزه های علمیه اصفهان 
در پی هتک حرمت 
امام راحل تعطیل شد

طللاب و روحانیون مدارس حوزه های علمیه 
اصفهان، در پی هتک حرمت سللاحت مقدس امام 
راحل، روز شللنبه با تعطیل کردن کاسللهای درس 

خود، راهپیمایی اعتراض آمیزی برپا کردند . . . 

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

محکومیت هتک حرمت 
به ساحت 

حضرت امام )ره( 
توسط نماینده ولی فقیه 
در  چهارمحال و بختیاری

اساتید حوزه های علمیه استان چهارمحال و 
بختیاری، علما، روحانیون و ائمه جمعه سراسللر 
چهللار محللال و بختیللاری در بیانیه هایی هتک 
حرمت به سللاحت مقدس بنیانگللذار انقاب را 

محکوم کردند. 

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

آنقدر به چشم می آید که 
همه از آن خبر داریم

برای آنکه از شیوه زندگی جوانان امروزی آگاه 
شللویم، چندان الزم نیست که ساعت های طوالنی 
را بللا آنها بگذرانیم. تفاوت های آنها با جوانان یک 
نسل قبل آنقدر به چشم می آید که همه از آن خبر 

داریم . . .

   خانواده و جوان / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

        سراسری / ادامه در  صفحه 2  

رخ نمایللی 25 روز تعطیات رسللمی در تقویم ایران 
در مقایسلله با متوسللط جهانی آن یعنی 13/5 روز در سال 
بلله تنهایی حاکی از بللاال بودن تعطیات در ایران اسللت. 
اگر جمعه ها و پنجشللنبه ها که ایام تعطیلی هفته در ایران 

محسوب می شوند به این رقم اضافه شوند، تعداد روزهای 
کاری ایرانیان از 365 روز به 200 روز کاری کاهش می یابد. 
200 روز کاری کلله کماکان نیز با کاهش بهره وری نیروی 
کار در ایللام پللس از تعطیات مواجه اسللت. افزون بر این 

موارد، ایام تعطیلی هفته ای ایرانی درست در نقطه ی مقابل 
یعنی ایام اوج کار هفته ای اکثر کشللورهای جهان است و 
باالخره نتایج تمامی این تعطیات که به مزاج اکثر ایرانیان 

هم خوش می آید . . .

شماره 8775/1/ص مورخ 88/9/18
 E شرکت عمران شهر جدید پوالدشهر در نظر دارد عملیات سفت کاری مسجد واقع در برزن
شهر جدید پوالدشهر را به صورت مترمربعی به شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ساختمان از 

طریق مناقصه واگذار نماید.
مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می شود  دعوت  شرایط  واجد  شرکتهای  کلیه  از  لذا 
اینترنتی پایگاه  به   88/10/1 مــورخ  اداری  وقت  پایان  تا   88/9/22 تاریــخ   از 
 WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM و یا به شرکت عمران شهر جدید 

پوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر مراجعه فرمایند.  
                  
  شرکت عمران شهر جدید پوالدشهر

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

12943: م الف

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان: 
عبور کردن از اقتصاد دولتی تنها 

راه نجات اقتصاد کشور است
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
گفت: عبور کردن از اقتصاد دولتی باید 
در اولویت برنامه ها برای نجات اقتصاد 

کشور قرار گیرد.
محمود اسامیان اظهار داشت: نباید 
برای اجرای اصللل 44 اجازه داد که به 

جای شرکت های خصوصی شرکت های شبه دولتی ایجاد شوند . . .

 اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه 3

مشاغلی که با حیات زاینده رود 
زنده شدند

حیات دوبللاره زنللده رود نه تنها 
گردشللگران بلکلله صاحبان مشللاغل 
حاشللیه رودخانه را نیز سر ذوق آورده 

است . . .
جامعه / ادامه در  صفحه 5

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: 
اهانت به امام راحل )ره( نشان از 
عمق کینه و عداوت جریان فتنه 

دارد  
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
گفت: اهانت به امام راحل )ره( نشللان از 
عمق کینه و عداوت جریان فتنه، عوامل 
و الیه هللای درونی آن بلله امام راحل، 
اندیشه های ایشان و ارزش های انقاب 

دارد . . .
 سراسری / ادامه در  صفحه 2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
)نوبت اول شماره 800/15617( )مرحله دوم(

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان در نظر دارد عمليات اندازه گيرى 
نفتكشها در انبار شماره 2 اين منطقه را با رعايت شرايط اعالم شده ذيل به پيمانكاران 

واجد شرايط كه توانايى انجام كار را داشته باشند واگذار نمايد:
الف) محل اجنام کار

انبار شماره دو شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان واقع در خيابان هزار جريب
ب) شرایط متقاضیان

1. داشتن شخصيت حقوقى
2. داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه

3. داشتن تأييد صالحيت كار سال 88
4. ارائه گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتى از وزارت امور اقتصادى و دارايى (كد اقتصادى)

ج) مدارک الزم
1. ارائه كپى اساسنامه به همراه آخرين روزنامه رسمى ثبت شركت ها

2. ارائه نمودار سازمانى مشخصات و سوابق كارى اعضاى شركت به همراه كپى مدرك 
تحصيلى

3. ارائه ليست امكانات و تجهيزات شركت در ارتباط با موضوع مناقصه
4. ارائه كليه مدارك مندرج در فرم ارزيابى پيمانكاران (اين فرم از واحد خدمات ادارى 

و اجتماعى دريافت شود)
بديهى است پس از ارائه مدارك مورد درخواست، سوابق و توانايى متقاضى از طريق 
كميته فنى بازرگانى منطقه مورد ارزيابى قرار گرفته و بر اساس نظر كميته و ضوابط 
جارى، اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل مى گردد. لذا متقاضيان شركت 
در فراخوان مى توانند به مدت 10 روز پس از درج آگهى فراخوان نوبت دوم به واحد 
خدمات ادارى و اجتماعى اين منطقه واقع در خيابان چهارباغ باال، چهارراه نظر مراجعه و 

مدارك را ارائه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهى از برنده مناقصه دريافت مى گردد.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه اصفهان

http://isfahan.niopdc.ir

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

13005: م الف

آگهی مناقصه خرید لوله
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد لوله هاى ذيل را از طريق مناقصه 

عمومى از توليد كنندگان خريدارى نمايد:

مبلغ تضمين (ريال)مقدار (متر)شرحشماره مناقصه

-/950106,556,000لوله فوالدى قطر 800 ميليمتر88-3-222

-/120022,947,000لوله آزبست آب قطر 300 ميليمتر88-3-223

 تلفن متاس: 6680030(0311)
WWW.abfa-esfahan.com  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتى

مهلت دریافت اسناد: 88/9/26

گشایش پیشنهادها:8:30 صبح سه شنبه 88/10/8

 مهلت تحویل اسناد: 88/10/7

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با دکتر علی مطهری:

طرح اصالح تعطیالت ایران در دستور 
کار مجلس قرار خواهد گرفت



بهای نفت در بازار آسیا 
اندکی افزایش یافت

بهللای نفللت خللام روز جمعلله در معامات 
الکترونیکی بازار آسیا افزایش یافت.

  به گللزارش واحدمرکزی خبللر معامله گران 
اعام کردند بهای نفت که در بازار نیویورک کاهش 
یافته بود صبح روز جمعه در معامات الکترونیکی 
بازار آسللیا افزایش یافت اما کارشناسان بازار نفت 
بر این عقیده هستند که نگرانیهای مربوط به میزان 
تقاضللا در امریکا می تواند افزایللش بهای نفت را 

محدود کند.
در اولین ساعات فعالیت بازار کار سنگاپور، هر 
بشللکه نفت خام شیرین سبک برای تحویل در ماه 
ژانویه با 10 سللنت افزایش به هفتاد دالر و شصت 
و چهللار دالر رسللید در حالی که بهای هر بشللکه 
نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژانویه 
با شللانزده سللنت افزایش به هفتاد و دو دالر و دو 

صدم سنت رسید.
روز پنجشللنبه بهای نفت در آخرین سللاعات 
فعالیللت بللازار نیویورک، سللیزده سللنت کاهش 
یافت و هر بشللکه آن هفتللاد دالر و پنجاه و چهار 
سللنت معامله شللد این در حالی بود که نگرانیها و 
تردیدهای فعاالن بازار موجب شللده بود بهای هر 
بشکه نفت در اولین ساعات کار بازار در همان روز 

به زیر هفتاد دالر رسیده بود.

لیبی طرح افزایش 
مشارکت مبتالیان به ایدز 
در فعالیت های اجتماعی 

را اجرا می کند  
 

لیبللی طرحللی را بللرای افزایش مشللارکت 
مبتایان به ایللدز در فعالیت های اجتماعی اجرا 

می کند. 
بله گللزارش شللبکله تلویزیونلی الجزیلره، 
بر همیللن اسللاس فعالیت هللای مختلفی برای 
مبتایان به این بیماری در نظر گرفته شده است 

که به تحقق این هدف کمک می کند. 

به گفته مسللئوالن لیبیایی شللمار مبتایان به 
ایدز در کشور به 22 هزار نفر رسیده است. 

مؤسسه های جامعه مدنی در لیبی می کوشند 
با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشللی مبتایللان به ایللدز را که به سللبب 
برداشت ها و ذهنیت های غلط درباره چگونگی 
ابتللای آنها به ایللن بیماری دچللار نوعی انزوا 

شده اند از انزوا درآورند. 
یکللی از مبتایان بلله ایدز می گویللد: باید 
بلله جامعه نشللان دهیم که مبتایان بلله ایدز نیز 
قللدرت کافی برای فعالیت های اجتماعی دارند. 
وقتللی فرد مبتا به ایدز در فعالیت های مختلف 
اجتماعللی اعم از ورزشللی و فعالیت های دیگر 
مشارکت می کند دیگر افراد جامعه پی خواهند 
برد کلله وی توانایی الزم را برای مشللارکت در 

اجتماع و فعالیت های اجتماعی دارد. 

ــگار  خبرن ــهباز،  ش ــه  معصوم
ــده رود - رخ نمایللی 25 روز  زاین
تعطیات رسمی در تقویم ایران در 
مقایسه با متوسللط جهانی آن یعنی 
13/5 روز در سللال به تنهایی حاکی 
از باال بودن تعطیات در ایران است. 
اگر جمعه ها و پنجشللنبه ها که ایام 
ایران محسللوب  تعطیلی هفتلله در 
می شللوند به این رقم اضافه شوند، 
ایرانیللان  کاری  روزهللای  تعللداد 
کاری  روز   200 بلله  روز   365 از 
کاهللش می یابللد. 200 روز کاری 
که کماکان نیللز با کاهش بهره وری 
نیروی کار در ایام پس از تعطیات 
مواجه اسللت. افزون بر این موارد، 
ایرانی درست  ایام تعطیلی هفته ای 
در نقطلله ی مقابل یعنللی ایام اوج 
کار هفته ای اکثر کشللورهای جهان 
اسللت و باالخره نتایللج تمامی این 
تعطیات که به مللزاج اکثر ایرانیان 
هم خللوش می آید، کاهللش تولید 
ناخالللص داخلی، خسللارت جبران 
ناپذیر اقتصللاد ایران و نهایتًا کاهش 

رفاه مردم است. 
در گزارشللی که توسللط مرکز 
پژوهش های مجلس در سللال 85 
انجام شللده، تولید ناخالص داخلی 
ایران 201 هزار میلیارد تومان اعام 
شللده و بلله ازای هللر روز تعطیلی 
اضافللی 913 میلیارد تومان از تولید 
ناخالص داخلی کاسللته شده است، 
بنابرایللن با توجه به ایللن که تعداد 
روز کاری در ایران 200 روز است، 
نتیجه ی آثللار تعطیات بللر تولید 
ناخالص داخلی در سللال های اخیر 
بیشللتر اسللت. از آنجا که تعطیات 
رسللمی با دیدگاه های ملی، مذهبی 
و مناسللبتی شللکل گرفته انللد و به 
نحللوی بزرگداشللت ایللن روزهللا 
در اذهللان اکثللر افللراد جامعلله در 
تعطیل بللودن کار و پویایی تعریف 
می شللود باید گفت فرهنگ سازی 

در خصللوص بزرگداشللت هر یک 
از رویدادهللا نهادینه شللده اسللت؛ 
به عنللوان مثللال تعطیلللی روز 12 
فروردیللن، روز جمهوری اسللامی 
که نمادی از پویایی حرکت مردمی 
ایران در جهللت احقاق اهداف آنان 
است به هیچ وجه نمی تواند بیانگر 
بزرگداشت این روز محسوب شود. 
شللایان ذکر اسللت طرحی در مسیر 
اصللاح تعطیات در ایران توسللط 
علی مطهری، نماینده ی مردم تهران 
و عضو کمیسللیون فرهنگی مجلس 
در سلله هفتلله ی آینده بلله مجلس 
برده خواهد شللد تا در دسللتور کار 

قرار گیللرد. وی در خصوص طرح 
تحقیقاتی و پیشللنهادی خود برخی 
از ایام تعطیلی از جمله 12 فروردین 
را زائللد برشللمرد و بلله زاینده رود 
گفت: فلسللفه ی تعطیلی بعضی از 
ایام بزرگداشللت، مناسب با آن روز 
است اما در بسللیاری از تعطیلی ها 
این فلسفه تحقق پیدا نمی کند و در 
واقع بزرگداشتی صورت نمی گیرد 
و چه اگر آن روز تعطیل نباشللد، آن 
مناسبت بهتر گرامی داشته می شود. 
وی همچنین بلله کاهش بهره وری 
کار در هفته های شامل تعطیلی های 
رسمی اشللاره کرد و افزود: با توجه 

بلله ایللن کلله در بعضللی هفته هللا 
تعطیلی هایللی با فاصله ی یک روز 
و دو روز مشاهده می شود؛ کاهش 
بهللره وری کار را نمی توان از نظر 
دور داشت و موارد این چنینی باید 

اصاح شود.
مطهللری در اداملله بر حسللاب 
شللده تر شدن تعطیات ایران تأکید 
کرد و در ادامه افزود: تعطیات عید 
نوروز، تعطیات منطقی ای نیسللت 
و باید تعطیات مللدارس کوتاه تر 
شود. معتقد هستم اصاح تعطیات 
یللک کار الزم االجرا بللرای اقتصاد 

کشور و ایجاد بهره وری است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
فلسللفه ی  کیفیللت  در خصللوص 
تعطیلللی روز جمعه در ایران گفت: 
با تعطیلللی روز جمعلله مقداری از 
امللکان هماهنگی بللا اقتصاد جهانی 
را از دسللت می دهیللم امللا در نظر 
اسام روز جمعه روز اجماع نامیده 
شده و روز تعطیل مسلمانان است، 
کشورهای اسامی از جمله پاکستان 
کلله روز تعطیللل خللود را تغییلللر 
داده انللد، اشللتباه بزرگی را مرتکب 
شللده اند چرا کلله مسلللمانان نباید 
شللعائر اسللامی خود را بلله خاطر 

مسائل اقتصادی زیر پا بگذارند.
اسامی  کشورهای  راهکار  وی 
در خصوص هماهنگ شدن با اقتصاد 
جهانی در روز جمعه را در توانمند 
شدن اقتصادی کشللورهای اسامی 
دانسللت و خاطرنشان سللاخت: از 
آنجللا کلله غربی ها نللگاه اقتصادی 
دارنللد، اگللر کشللورهای اسللامی 
قللدرت اقتصادی خللود را افزایش 
دهنللد، غربی ها مجبور می شللوند 
بللرای تحقق منافع اقتصادی شللان، 
ایام تعطیلی هفته ی خود را عوض 
کننللد که البته این امر در دراز مدت 

حاصل می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاسللت خارجی مجلس شورای 
اسامی گفت: اهانت به امام راحل )ره( 
نشللان از عمق کینه و عداوت جریان 
فتنه، عوامللل و الیه هللای درونی آن 
به امام راحل، اندیشلله های ایشللان و 

ارزش های انقاب دارد.    
حجت االسام حسین سبحانی نیا 
در گفتگو با ایرنا افزود: این عداوت و 
دشللمنی الیه های جریان فتنه، محور 
اصلی اندیشه سیاسی امام راحل )ره( 
یعنی والیت فقیه را نشانه گرفته است. 
وی اظهار داشللت: مردم به عنوان 
متولیان اصلی انتخابات و رهروان راه 
انقللاب باید این جریللان را به خوبی 
بشناسللند لللذا وظیفه صدا و سللیما 

اطاع رسللانی جامع و کامل با هدف 
آگاه سازی مردم است. 

نماینده نیشللابور با اشاره به اینکه 
برخی عناصر جریان اصاح طلب به 
جای نقد جریان فتنه و الیه های پنهان 
آن به نقد صدا و سیما پرداختند، گفت: 
این گروه اعام کرده اند اطاع رسانی 
از قضیه اهانت به ساحت مقدس امام 

راحل )ره( اقدام درستی نبوده است. 
وی بیللان کللرد: مردم بلله عنوان 
صاحبان اصلی انقاب باید در جریان 
آنچه واقع شللده، قرار گیرند؛ بنابر این 
اعام نظر علمللا و موضع گیری های 

ائمه جمعه باید استمرار داشته باشد. 
او با اشللاره به تجمعات اعتراض 
آمیز گروه ها و اقشللار مختلف مردم 

در محکوم کردن اهانللت به امام )ره( 
گفت: این وضعیت نشللان دهنده آن 
است که تحمل مردم برای ادامه آشوب 
گروه هللای فتنه برانگیز به سللر آمده 

است. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس گفت: پیام ایللن اعتراضات و 
تجمع ها به مسؤالن و دستگاه قضایی 
این اسللت که هر چه زودتر با جریان 
فتنه و عناصر پشللت صحنه و عوامل 
میدانی این جریللان برخورد جدی و 

قانونی صورت گیرد. 
وی افللزود: نباید ملت ایران بیش 
از ایللن شللاهد چنین سرکشللی ها و 
اهانت ها به ارزش ها و اصول نظام و 

امام خمینی)ره( باشند.

به گللزارش واحللد مرکزی خبر، 
متکی عاوه بر سللخنرانی در اجاس 
امنیتی مناملله، در حاشللیه اجاس با 
مقامات بحرین و چند کشور شرکت 
کننللده در اجاس منامه دیدار خواهد 

کرد.
ششمین اجاس امنیتی گفتگوی 
مناملله در پایتخت بحرین آغاز شللده 

است. 
بررسللی امنیت منطقه  ای به ویژه 
اوضاع افغانستان وعراق محور اصلی 

اجاس دو روزه منامه است. 
هیأت  هایی از 25 کشور ازجمله 
ایران، یمن، امریللکا، انگلیس، ترکیه، 
عربسللتان، عراق و افغانسللتان در این 
اجللاس دو روزه حضللور خواهنللد 

داشت. 
براسللاس این گزارش، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران که به 
دو کشور آفریقایی سودان و جیبوتی 
رفته بود برای شرکت در این اجاس 
در صللدر هیأتللی وارد منامه پایتخت 

بحرین شد. 
وی در ایللن دیللدار با اشللاره به 
رویکللرد سیاسللت خارجللی دولت 
جمهوری اسامی ایران درباره گسترش 
مناسللبات بللا آفریقا و عزم روسللای 

جمهور دوکشور برای بسط همکاریها، 
توانمندی و ظرفیت خوب شرکتهای 
خصوصللی ایران برای مشللارکت در 
طرحهای عمرانی، صنعتی، کشاورزی، 
فنی و علمی در جیبوتی را یادآورشد.

رئیللس جمهللور جیبوتللی نیز با 
ابراز خوشللحالی از توسعه مناسبات 
دو جانبه و ارتباط و رایزنی دوکشللور 
درحوزه هللای مختلف،اعام آمادگی 
کللرد که جیبوتی برای شللرکت های 
ایرانی درمناطق سللاحلی این کشللور 
زمینه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.

درایللن دیللدار همچنیللن درباره 
آخریللن تحوالت منطقلله ای به ویژه 
فلسللطین، عراق و افغانسللتان تبادل 
نظر شد و عمر گیله بر استیفای کامل 
حقوق ملت فلسللطین تأکیللد کرد و 
افزود: حقوق مردم فلسللطین باید از 

تعامات بین المللی حفظ شود.
وی همچنین تصریح کرد: رویکرد 
نظامی به تنهایی قللادر به حل بحران 

افغانستان نیست.
متکللی نیز تنهللا راه حل مسللأله 
فلسللطین را احقاق کامل حقوق مردم 

فلسطین دانست.
افزایللش  بلله  اشللاره  بللا  وی 
افراط گرایی و تروریسم در افغانستان و 
منطقه، سیاست های نادرست و اشتباه 
دولت گذشته در امریکا را یادآورشد و 
تمسک به رویکرد منطقه ای به جای 
رویکرد فرامنطقه ای را برای حل این 
بحران و مقابله با افراط گرایی ضروری 

خواند.
وزیللر امللور خارجلله جمهوری 
اسللامی ایران همچنین در سللفر به 
جیبوتللی از طللرح سللاخت مجلس 
جیبوتی که شرکتی از بخش خصوصی 

ایران آن را می سازد، بازدید کرد.
متکی همچنین با برخی از سرمایه 

گزاران ایرانی در جیبوتی دیدار کرد.
جیبوتی با حللدود 700 هزار نفر 

جمعیت، 65 نماینده مجلس دارد.
رئیس جمهور اسفند پارسال به این 
کشور سللفر کرده بود و تفاهمنامه ای 
مبنی بللر ایجاد مرکز آمللوزش فنی و 
حرفه ای امضاء کرد که متکی در این 
سللفر گامی را برای اجرایی شدن این 

تفاهمنامه برداشت.
متکی در دیداری چند سللاعته از 
جیبوتی با رئیس جمهور این کشللور 

دیدار و گفتگو کرد.

پخش تصاویر هتک حرمت به تمثال حضرت 
امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسللامی از 
سیمای جمهوری اسامی عاوه بر عیان ساختن 
ماهیت و اهداف اغتشاشللگران قلب امت امام و 
عاقه مندان به امام خمینللی )ره( را جریحه دار 
کرد. پخلش این تصللاویر دسلت فتنه انگیزان و 
آشللوب گران را بیش از بیش در هدف قرار دادن 
اصل مهم و اساسی والیت فقیه برای آحاد مردم 
رو کرد هرچند مردم همیشه در صحنه و والیتمدار 

کشور چهره های نفاق را به خوبی می شناسند.
آنچه در این ایّام جای تأمل دارد این اسللت 
که به رغم تذاکرات خیرخواهانه و رهنمود هلای 
معظم للله عده ای اصرار بر تکلرار اشللتباهات و 
خطاهای خود دارنللد و این لجاجت ها موجب 
سللوء استفاده بیشللتر و قرار گرفتن آنها در دایره 
طراحی  های جدید دشللمنان اسللام و انقاب 

گردیده است.
لطماتی که این افراد نادان یا مغرض جاهانه 
وعامدانلله به اسللام و انقلللاب وارد کرده اند 
هلزینه های سللنگینی را متوجه نظلام اسامی و 

مردم عزیز ما کرده است.
مللردم امللروز از مسللئوالن می خواهند بلا 
علامان و مسببان این جرم عظیم قاطعانه برخود 
کنند و به کسانی کله غافانه در دام فتنه ی دشمنان 

و این جنگ نرم اسیر شده اند تلوصیه می کنند تا 
دیر نشللده مسیر خلود را از مسیر دشمنان اسام 
و انقللاب جدا کرده و به دامللان مردم و رهبری 
نظام برگردند که اصرار بر تکرار اشتباهات گناهی 

نابخشودنی در پیشگاه الهی است.
دشمنان اسام با شناختی که از اصل والیت 
فقیه دارند در صدد هستند به هر شکلی که شده 
والیت فقیه را که ستون خیمه اسام است و همه 
مردم بر گرد این ستون اجتماع کرده اند را هدف 
خود قرار دهللد و در این اقللدام ناجوانمردانه و 

گستاخانه خود والیت فقیه را تضعیف کند.
اما دشمن غافل از آن است که والیت فقیه در 
خون و رگ مردم ایران ریشه دوانده،  عجین شده 

و اصلی جدا ناپذیر است.
در چند روز گذشللته مردم ایللران به خوبی 
با شللرکت در مراسللم راهپیمایی و تجمعات و 
اعام انزجار از اقدام اغتشاشگران نشان دادند که 
همچنان مدافع والیت فقیه و راه امام خمینی )ره( 

هستند . 
کام آخللر اینکه مردم در خط امام و رهبری  
بوده، هستند و خواهند بود و بر این اعتقاد و باور 
قلبی خود تا پای جان ایستاده اند که خونی که در 

رگ ماست هدیه به رهبر ماست.
مدیر مسئول

وزیر نیرو گفت : حجم همکاری های ایران 
و عراق در حوزه برق، در چهار سللال گذشللته از 

گسترش خوبی برخوردار بوده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر،مجید نامجو با 
اشللاره به ابراز رضایت طرف عراقی از گسترش 
تبللادالت و همکاری های دو کشللور در دولت 
نهم افزود: ساخت نیروگاه های مختلف در عراق 
از محورهای مذاکرات امروز با آقای کریم وحید 

بود. 
وی گفت: ایران هم اکنون ساخت 2 نیروگاه 
برق را در عراق در دسللت اجللرا دارد که یکی از 
آنها در مراحل پایانی قرار دارد و دیگری تازه آغاز 

شده است. 
نامجو تصریح کللرد: طرف عراقی همچنین 
افزایش سرمایه گذاری شرکت های ایرانی را در 
عراق و به ویژه در زمینه تأمین انرژی در این کشور 

خواستارشد. 
وی بللا بیللان اینکه عراق به لحاظ سللوخت 
فسیلی از منابع خوبی برخوردار است، گفت: ایران 
در زمینه سللاخت نیروگاه های گازی و برقی از 
توانمندی های خوبی برخوردار است و می تواند 

در عراق مؤثر واقع شود. 
نامجو با اشللاره به اینکه وزیر بللرق عراق از 

استقبال نکردن شرکت های ایرانی در حوزه تولید 
انرژی در این کشور گایه داشت، گفت: به طرف 
عراقی گفته شد که باید تسللهیات الزم را برای 

شرکت های ایرانی ایجاد کنند. 
وی گفت: دولت عراق باید جذابیت الزم را 
برای شرکت های ایرانی در زمینه تأمین منابع مالی، 

اعطای روادید و تسهیات گمرکی ایجاد کند. 
وزیر نیرو با اشاره به درخواست وزارت برق 
عراق از شرکت های ایرانی برای تعمیر و نگهداری 
تأسیسات تولید انرژی در این کشور گفت: در این 

زمینه قول مساعد به طرف عراقی داده شد. 
نامجللو تصریح کرد: در این نشسللت درباره 
موضوعات دیگری مانند انتقال سوخت و افزایش 
همکاری های نفتی دو کشللور گفتگو شللد.وی 
با بیان اینکه دو کشللور در برخی موارد به انتقال 
منابع نفت و گاز یکدیگر نیاز دارند گفت: سطح 
همکاری های دو کشللور در زمینلله آب، انرژی، 

سوخت و گاز باید گسترش یابد. 
نامجو همچنین بلله توافق چهار جانبه ایران، 
عراق، ترکیه و سوریه در زمینه انتقال انرژی اشاره 
کرد و افزود: نگاه 4 کشور به ارتقاء سطح روابط به 
ویژه در زمینه انتقال برق به پایداری صنعت برق در 

این کشورها منجر می شود.

 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسللامی تصریح کرد:با گذشللت زمان و پیش 
آمدن اتفاقاتی مانند اهانت به والیت وسللاحت 
مقدس امام خمینی )ره(، مردم به ماهیت برخی 

افراد و گروههای فرصت طلب پی می برند. 
بلله گزارش واحد مرکللزی خبر، غامعلی 
حداد عادل اعتراض های مردم اهانت کنندگاه 
به ساحت مقدس بنیانگذار جمهوری اسامی 
ایران را سللتود و تأکید کرد: اهانت به ساحت 
امام )ره( را محکوم می کنیم و با مردم شریفی 
که در اعتراض به این اهانتها فریاد اعتراض در 

ایران بلند کرده اند، همراه می شویم. 
نماینللده مردم تهران خاطرنشللان کرد: این 
جریللان که به صورت مبهللم و در یک فضای 

غبارآلود پدیدآمده بود، با گذشت زمان ماهیت 
خودش را آشکار کرده و می کند. 

رئیس سابق مجلس شورای اسامی افزود: 
آن عللده از مردم معتقد به انقاب اسللامی و 
عاقه مندان به اسللام و امام بزرگوار )ره( که 
به عنوان حق مشللروع سیاسی خودشان با این 
جریان همراه شللده بودند، خوب است بدانند 
که چه اشللخاص، چه مراکز و نیروهایی از این 

واقعیت سوء استفاده کرده و می کنند. 
حداد عللادل تصریح کرد: این حوادث هم 
مانند هر حرکت ضد انقابی دیگری که در 30 
سال گذشته درکشورمان اتفاق افتاده، در مقابل 
اراده ملت ایران برای دفاع از انقاب اسللامی 

پایدار نخواهد بود. 

انجمن همبستگی حقوق بشر و مظلومان 
ترکیه با انتشللار بیانیه به اهللدای جایزه صلح 

نوبل به باراک اوباما اعتراض کرد.
 به گزارش واحللد مرکزی خبر، در بیانیه 
این انجمن که با عنوان »بازداشت برای البشیر، 
اغماض برای پرز، سللرپوش گذاشللتن برای 

اوباما« منتشر شد، آمده است: 
اهللدای جایزه صلح نوبل سللال 2009 به 
باراک اوباما آن هم پس از اتخاذ تصمیم اعزام 
30 هللزار نظامی دیگر به افغانسللتان در حالی 
صورت گرفت که گفته شد وی برای تقویت 
همللکاری دیپلماسللی بین المللللی و جهانی 
عللاری از بمللب اتم تاش زیللادی را صرف 

کرده است. 

این انجمن در ادامه افزود : نادیده گرفتن 
توان هسته ای رژیم صهیونیستی به عنوان تنها 
دارنده ساح اتمی در منطقه از سوی اوباما و 
در عین حال موضعگیری وی در قبال فعالیت 
صلح آمیز هسللته ای ایران که بارها مخالفت 
خود را با سللاح اتمی بیان کرده از چشللمان 

هواداران صلح نروژ مخفی نمانده است.
در اداملله ایللن بیانیه آمده اسللت : ممکن 
است اوباما کسانی را که در افغانستان، چچن، 
عراق، لبنان، غزه و امریکای التین برای آزادی 
می جنگنللد فراموش کرده باشللد اما تاریخ و 
وجدان بشری هیچ وقت کمیته جایزه نوبل را 
به علت این برخورد دوگانه فراموش نخواهد 

کرد.

سرمقاله

خبر

ایران
گفتگوی اختصاصی زاینده رود با دکتر علی مطهری:

طرح اصالح تعطیالت ایران در دستور کار مجلس قرار 
خواهد گرفت

   شرکت وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در اجالس 
همکاری های امنیتی   

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: 

اهانت به امام راحل )ره( نشان از عمق کینه و عداوت جریان فتنه دارد  

راه و نام امام خمینی )ره(  همیشه ماندگار است

ایران ساخت دو نیروگاه را در عراق 
در دست اجرا دارد 

حداد عادل: مردم به ماهیت فرصت طلبان پی بردند  

ادامه اعتراض ها به اهدای صلح نوبل به اوباما 

سراسری
جهان نما

بهای نفت خام 
صادراتی ایران کاهش 

یافت  
بهای هر بشللکه نفت خللام صادراتی ایران 
هفته گذشللته با بیش از یک دالر کاهش به 75 

دالر و دو سنت رسید. 
بر اساس آخرین آمار امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران، میانگین وزنی هر بشللکه نفت 
خام سبک ایران به مقصدهای مختلف نفت هفته 
گذشته به 75 دالر و 19 سنت و همین رقم برای 

نفت خام سنگین 74 دالر و 92 سنت رسید.
در این آمار آمده است: در روز مورد بررسی، 
هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازار آسیا 77 
دالر و 34 سنت، در بازار شمال غربی اروپا 72 
دالر و 36 سنت، در بازار مدیترانه 71 دالر و 51 
سنت و در بازار آفریقای جنوبی 72 دالر و شش 

سنت رسید.
همچنین بهای هر بشکه نفت خام سنگین 
ایران هفته گذشللته در بازار آسیا 76 دالر و 12 
سنت،  در بازار شمال غربی اروپا 71 دالر و 92 
سللنت، در بازار مدیترانه 71 دالر و 16 سنت و 
در بازار آفریقای جنوبی 71 دالر و  61 سللنت 

رسید.
در هفته مورد بررسی بهای نفت خام سبک 
شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه 
ژانویه 1/95 دالر افزایش، هر بشللکه 70 دالر و 

67 سنت داد و ستد شد.
بهای نفت خام برنت دریای شللمال برای 
تحویللل در ماه ژانویه نیللز  2/80 دالر افزایش 
یافت و به هر بشکه 72 دالر و 39 سنت رسید.

بر پایه این گزارش، افزایش سللطح ذخیره 
سازی فرآورده های میان تقطیر و بنزین آمریکا 
در هفته گذشللته منجر به فروش انبوه و ارزان 

فرآورده های نفتی در بازار بورس شد.
بر اساس اعام اداره اطاعات انرژی آمریکا، 
سللطح ذخیره سللازی فرآورده های میان تقطیر 
آمریکا هفته گذشللته با یک میلیون و 600 هزار 
بشکه افزایش به 167 میلیون و 300 هزار بشکه 
رسید؛ همچنین سطح ذخیره سازی بنزین آمریکا 
با دو میلیون و 200 هزار بشکه افزایش به 216 

میلیون و 300 هزار بشکه رسید.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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علم و صنعت

 معاونت اشتغال سازمان کار و امور اجتماعی 
استان اصفهان

کارآفرینی یک ضرورت 
است نه یک انتخاب 

ــاره: هر انسانی به منظور تأمین معاش یا بروز  اش
استعدادهای خود یا هر دلیل دیگری مثل ایجاد روابط 
اجتماعی و یا به منظللور تحقق عزت نفس و احترام 
به خود دیر یا زود وارد زندگی شللغلی می شود. این 
زندگی سایر شئونات زندگی انسان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. در واقع سه نوع زندگی شغلی شناخته شده 

است: استخدام، خوداشتغالی و کارآفرینی
زندگی شغلی از نوع استخدام:

زندگی شللغلی چیزی است که فرد در قالب یک 
قرارداد رسمی و معتبر، وقت و مهارت های خود را در 
مقابل دریافت وجه مشخصی در اختیار سازمان دولتی 

یا خصوصی قرار می دهد.
خوداشتغالی:

خوداشتغالی اصطاحی است برای بیان و توصیف 
یک نوع زندگی شغلی که در آن فرد حرفه خود را بر 
اساس تجربیات و مشللاغل آزاد موجود در بازار و یا 

مسئولیت شخصی انجام می دهد.
کارآفرینی: 

کارآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شللغلی است 
بلکه بسللیاری اعتقاد دارند یک سبک زندگی یا یک 
سبک تفکر و یا یک  فرهنگ است. زندگی کارآفرینانه 
زندگی ای اسللت توأم با هیجللان خطرپذیری، تنوع، 
تغییر، شکسللت، پیروزی، شللوق، تللاش، خاقیت 
و فرصللت گرایی، زندگی ای که در آن از سللکون و 
رخللوت و نا امیدی خبری نیسللت. زندگی شللغلی 
کارآفرینانه را افرادی انتخاب می کنند که دوست دارند 
از دیگران موفق تر باشند آنها می خواهند این موفقیت 
را از طریق تاش و خاقیت بیشللتر، خلق و کشللف  
نللوآوری و بهره برداری بیشللتر از فرصتها به دسللت 
آورند. روحیه آنها طوری است که نه از رئیس داشتن 
خوششان می آید و نه از ریاست کردن بر دیگران. آنها 
سخت به دنبال تحقق بخشیدن آرمان و چشم انداز خود 
هستند و در این راه پول فقط معیاری جهت نشان دادن 
میزان موفقیتشان است نه هدف نمایی فعالیت هایشان. 
اگر قصد شللما از ورود به کسب و کار تنها کسب و 
درآمد بیشللتر و سریع تر باشد کارآفرین نیستید. شما 
باید در درجه اول عاشق کارتان باشید. کارآفرین معتقد 
است برای به دست آوردن پول اول باید از پول چشم 
بپوشد. وی برای رسیدن به موفقیت حاضر است طعم 
شکست را بچشد. شکست در نزد کارآفرین واقعه ای 
اسللت که هنوز فواید آن تبدیل به سللود نشده است. 
کارآفرین همواره در جستجوی ایده ها و فرصت های 
جدید است. کارآفرینان فردی اگر چه در مشاغل غیر 
مزدگیر فعالیت می کنند اما با صاحبان مشاغل آزادی 
که فقط در تاش هسللتند تللا موفقیت خود را حفظ 
کنند و منافع اقتصادی خود را بدون داشتن ایده جدید 
با خلق فرصتهای جدید کسللب و کار افزایش دهند 
تفاوت بسللیاری دارند آنها استقال شغلی را به علت 
عدم یا داشتن یک شغل استخدامی، انتخاب نکرده اند 
بلکه ممکن اسللت سللازمانی را به خاطر اجرای فکر 
و ایده شللان ترک کرده باشند. عصر حاضر که عصر 
فراصنعتی است مبتنی بر شالوده کاری کارآفرینی است 
و بنابراین می توان گفت که در عصر حاضر کارآفرینی 
یک ضرورت اسللت نه یک انتخاب به عبارت دیگر 
جوانللان ایللن دوره مجبورند زندگللی کارآفرینانه را 
انتخاب کنند و آنهایی که این جبر تاریخی را نپذیرند 
باید به سللختی زندگی کنند. طبق تحقیقات به عمل 
آمده کارآفرینی فرآیندی پویا و مستمر است. درست 
اسللت که افراد با ویژگیها و خصوصیاتی ذاتی متولد 
می شللوند، اما اشللخاص کارآفرین متولد نمی شوند 
بلکلله از طریق تجربیات و آمللوزش در طول زندگی  

کارآفرین می شوند.
روانشناسان ویژگیهای زیر را برای کارآفرینان 

برشمرده اند: 
خطرپذیری، استقال طلبی و مرکز کنترل درونی: 
آنها معتقدند که شخصاً هدایت و کنترل سرنوشتشان 

را به دست دارند. 
نیاز به موفقیت و پیشرفت، ایده پردازی و خاقیت 
و نوآوری: خاقیت، فرآیند ایجاد هر چیز با ارزش است 
و در حقیقت پیدایی و تجلی یک اندیشه و فکر است 
در حالی که نوآوری، فرآیند عملی ساختن آن اندیشه 

و فکر است.
اعتماد به نفس: کارآفرینان معموالً اعتماد به نفس 

باال دارند. 
تحمل ابهام: تحمللل ابهام و پذیرش عدم اطمینان 

جزء امور عادی زندگی است.
پشت کار باال، آرمان گرایی و داشتن دورنما:

کارآفرینللان برای خود یک هللدف نهایی در نظر 
می گیرند و ابتدا تصمیللم می گیرند چه می خواهند، 
سپس برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند و تاش 

می کنند تا به آن هدف برسند.
پیشللقدم بودن، اهل عمل و کار بودن، نتیجه گرا: 
کارآفرینان مخاطرات و سللختی ها را متقبل می شوند 

برای اینکه در نهایت به نتیجه برسند. 
کارآمد بودن: آنها سعی می کنند از کمترین منابع و 
زمان حداکثر استفاده را ببرند. چاره جویی، بی صبری، 

عاقه به یادگیری و رهبری.
در پایان با توجه به اینکه در عصر حاضر کارآفرینی 
یک ضرورت است پیشنهاد می کنیم با مطالعه مجموعه 
آموزشللی در زمینه کارآفرینی از مزه شللیرین مباحث 
کارآفرینی لللذت ببرید و در مسللیر مطالعه مجموعه 
کارآفرینی متوجه خواهیم شد که از کدام گروه هستیم آیا 
جزء گروه استخدامی، خود اشتغالها یا کارآفرینی  قرار 
داریم. شاید با مطالعه مجموعه کارآفرینی مسیر زندگی 
شغلی ما هم به سوی کارآفرینی حرکت کند و حتی اگر 
در گروه کارآفرینان نیز قرار نگیریم حداقل آنها را بهتر 
می شناسیم و در جهت توجه جامعه به جایگاه آنها بیشتر 
دقت می کنیم و اگر یک مسئولیت اجرایی و دولتی نیز 
داشته باشیم همواره به آنها کمک می کنیم تا در مسیر 

کارآفرینی و خدمت به جامعه اسامی موفق باشند. 

اشاره اسالمیان: 

عبور کردن از اقتصاد دولتی تنها راه نجات اقتصاد 
کشور است

یادداشت

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: عبور 
کللردن از اقتصاد دولتی  بایللد در اولویت برنامه ها 

برای نجات اقتصاد کشور قرار گیرد.
محمللود اسللامیان اظهار داشللت: نباید برای 
اجرای اصل 44 اجازه داد که به جای شللرکت های 

خصوصی شرکت های شبه دولتی ایجاد شوند.
وی با اشاره به اینکه مشکات اقتصادی را باید 
ابتدا مدیران اقتصادی مشخص کنند، افزود: پس از 
آن باید مشکات به مسئوالن کشور منتقل شود و 

مسائل و مشکات بررسی و حل شود.
وی با بیان اینکه کشللور ما تحت تأثیر فضای 
جهانی قرار دارد، اظهار داشللت: باز بودن مرزهای 
کشور سبب شللده که تأثیرات اقتصادی زیادی در 

جامعه به تبعیت کشورهای دیگر ایجاد شود.
رئیس اتللاق بازرگانی اصفهللان تصریح کرد: 
در کشللورهای دیگر مسللئوالن تدابیللری را برای 

ایجاد شللرایط مناسب برای مردم فراهم می کنند و 
برای نمونه پاییللن آوردن نرخ بهره بانکی یکی از 
مواردی بود تا مللردم بتوانند با نرخ پایین متقاضی 

سرمایه گذاری باشند.
وی اداملله داد: کاهش دادن مالیات ها و تزریق 

پللول باعوض به جامعه از دیگر اقداماتی بوده که 
انجام داده اند اما این در حالی  اسللت که در کشور 
ما به صورت عکس این عمل می شللود که تبعات 
آن افزایللش بی رویلله واردات و کاهش تولید بوده 

است.
اسللامیان با اشللاره به اینکه مهم ترین وظیفه 
دولت حفظ اشتغال و تولید در سطح کشور است، 
بیان داشللت: این موارد مهم ترین موارد در اقتصاد 
کشللور بوده که در صورت رسللیدگی و بها دادن 

بسیاری دیگر از مشکات نیز رفع می شود.
وی با بیان اینکه در کشللورهایی همچون کره 
و چین اقدامات خاصی برای مقابله با بحران انجام 
شده و در کشور ما نیز باید راهکارهایی این چنینی 
برای مقابله با آن ایجاد شللود، افزود: باید با کاهش 
دادن نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان و نه دالالن 
و واسطه گران می توان به اقتصاد کشور کمک کرد.

مظفر انصاری با اشاره به اینکه اجرایی کردن اصل 
44 عاوه بر جنبه های مهم اقتصادی برای همه جنبه 
اعتقادی داشته است، افزود: با توجه به تأکید مقام معظم 
رهبری برای اجرایی کردن اصل 44 باید تمام تاش ها 

برای اجرایی کردن این امر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه وزارت بازرگانی به 
دلیل نیاز به زیرساخت های مناسب باید اقدامات 
قابل توجهی انجام شود، اظهار داشت: آماده کردن 
زیرسللاخت ها برای اجرایی کردن این اصل بسیار 

مهم است.
رئیس سازمان بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
بللرای نمونه واگذاری نللان و نانوایی ها به بخش 
خصوصی اگر یکدفعه و بللدون هماهنگی انجام 
شللود مشللکاتی را برای مردم در مورد افزایش 

ناگهانی قیمت نان ایجاد می کند.
انصاری با اشاره به اینکه در برخی از حوزه ها 
و مباحث حللوزه بازرگانی اجرایی کردن مباحث 
اصل 44 انجام شللده، بیان داشللت: البته باید این 

اصل در صورتی اجرا شللود که به مردم فشللاری 
وارد نشود.

وی ادامه داد: در صورتی که مباحث اقتصادی 
به بخللش خصوصی انتقال یابللد رونق اقتصادی 

ایجاد می شود.
رئیللس سللازمان بازرگانللی اصفهان بللا بیان 
اینکلله در صورتی که امور بلله بخش خصوصی 
واگذار شود فعالیت ها و امور تخصصی می شود، 
خاطرنشان کرد: این در مباحث اقتصادی مشخص 
شللده که هر جا بخش خصوصی وارد شده موارد 

به خوبی اجرا شده است.
انصاری بللا توجه بلله اینکه نمایشللگاه ها به 
بخللش خصوصی واگذار شللده و در ارتباطات و 
تعامات با مسائل داخلی و خارجی بسیار خوب 
بوده اسللت، تصریح کرد: نمایشللگاه در رسللیدن 
بلله تعامات سللازنده و ارتباطات با کشللورها و 
تولیدکنندگان خارجی بسللیار خللوب عمل کرده 

است.

وی با بیان اینکه با توجه به واگذاری نانوایی ها 
به بخش خصوصی بین 30 تا 40 درصد در تولید 
و مصرف نان صرفه جویی می شود، اضافه کرد: در 
حال حاضر برای نان تولید کننده خوبی نبودیم و 

دلیل آن ضایعات باالیی است که نان دارد.
انصللاری گفت: اجرایی کردن اصل 44 قانون 
اساسللی نیازمند برخی از تشریفات است که باید 

اجرا شده و یا نیازمند اجرایی شدن است.
رئیللس سللازمان بازرگانللی اصفهان بللا بیان 
اینکلله بللرای برخللی از واگذاری هللا تصمیمات 
اسللتانی کارساز نیسللت، گفت: برخی از مباحث 
و دسللتورات برای واگذاری ها در دولت در حال 

پیگیری و مطالعه است.
وی با بیان اینکه با توجه به واگذاری نانوایی ها 
به بخش خصوصی بین 30 تا 40 درصد در تولید 
و مصرف نان صرفه جویی می شود، اضافه کرد: در 
حال حاضر برای نان تولید کننده خوبی نبودیم و 

دلیل آن ضایعات باالیی است که نان دارد.

مرغوب ترین آجر اصفهان در حال نابودی است.
کوره های تولیللد مرغوب ترین آجر زبر اصفهان 
پس از 50 سال فعالیت در شهر زواره اردستان به دلیل 

قرار گرفتن در محدوده شهر رو به نابودی است.
 تولید آجر در زواره یکی از مشاغل سنتی، قدیمی 
و سخت است که هم اکنون این شغل و کوره های تولید 
آجر به علت وضعیت نامناسب در حال نابودی است.

این کوره ها در شمال شهر زواره قرار دارد و پس 
از 50 سال فعالیت در همین مکان به گفته مسئوالن و 
طبق قانون امسال باید به علت قرار گرفتن در محدوده 

شهر و امکان ایجاد آلودگی تخریب شود.
از آنجللا که آجر زبر کل شهرسللتان اردسللتان و 
شهرهای اطراف از این منطقه تأمین می شود و به گفته 
کوره داران در اصفهان نیز مرغوب ترین آجر نوع زبر و 
از نظر کیفیت خاک خوب در رده نخست قرار دارد، 

باید تصمیمی اساسی برای آنها گرفته شود.
کوره های آجرپزی زواره مجموعه ای است با 15 
کوره که در حال حاضر تنها 12 واحد آنها فعال است 
و تعدادی به دلیل نبود امکانات، عدم حمایت و تأمین 
نشدن سوخت تعطیل شللده است که در هر کوره به 
طور متوسط 10 و در کل مجموعه 120 نفر مشغول 

به کار هستند.
سنتی بودن کوره ها، نداشتن مجوز یا پروانه کسب، 
امکان ایجاد آلودگی و قرار گرفتن در محدوده شهر از 
جمله عللی است که به گفته مسئوالن و طبق قانون باید 
کوره ها تخریب شود، اما چرا پس از 50 سال ناگهان 

امسال چنین مسائلی سبب نگرانی شده است.
محمد سامه زاده، یکی از کوره داران این مجموعه 
اظهار داشللت: توسعه شهر سبب شده این کوره ها در 
مرز محدوده قانونی شهر قرار گیرد و مسئوالن سازمان 
حفاظت از محیط زیسللت معتقدند ممکن است در 
آینده این کوره ها آلودگی های زیسللت محیطی ایجاد 
کنند و باید تخریب شوند یا به مکانی دیگر انتقال یابند 

در صورتی که تا به حال هیچ آلودگی نداشته اند.
وی با اشاره به اینکه کوره ها در محدوده شهر قرار 
دارند و از کلیه خدمات شهری اعم از آب، برق، جاده 
آسفالت و فضای سللبز محروم اند، گفت: شهرداری 
زواره هیچ گونه خدماتی به ما ارائه نمی دهد در حالی 
کلله دو درصد از کل درآمد مللا را به عنوان عوارض 
خدمات شهری دریافت می کند، عاوه بر این دفتر فنی 
اسللتانداری اصفهان نیز به علت بهره برداری از معدن 

خاک عوارض دیگری از ما دریافت می کند.
سامه زاده خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن کوره ها 
در محدوده شهر شهرداری باید این خدمات را برای ما 
فراهم کند و در غیر این  صورت نباید عوارضی بگیرد.

وی ادامه داد: بیش از 50 سللال است که فعالیت 
تولیللد آجر در این منطقه صورت می گیرد و در حال 
حاضر منطقه وسیعی است که تخریب یا انتقال آن به 

مکان دیگر غیر ممکن است.
سامه زاده افزود: این کوره ها از قدیم االیام به همین 
صورت بوده و هیچ کدام از واحدها مجوز یا پروانه بهره 

 برداری نداشته و نسل به نسل منتقل شده است.
کوره دار اصفهانی بیان داشللت: تبدیل شدن این 
کوره ها به یک مکانیزه صنعتی بسللیار وقت گیر و پر 

هزینه است و برای ما مقرون به صرفه نیست.
علی صانعللی از دیگر کوره داران این مجموعه با 
بیان اینکه کوره دارن با وجود مشکات بسیار موافق 
انتقللال کوره ها به مکانی دیگر هسللتند، گفت: هنوز 
مسئوالن شهرسللتان هیچ محلی را برای ما مشخص 

نکرده اند و از طرفی مصمم هسللتند که کوره ها باید 
زودتر تخریب شود.

وی افزود: در هر دوره 45 روزه 5/1 تن آجر تولید 
می کنیم و به 100 تا 200 ماشللین خاک احتیاج داریم 
و برای رفع این مشللکل تنها10 هکتار زمین به عنوان 

معدن بهره برداری خاک به ما واگذار کرده اند.
صانعی عبور از هفت خان رستم برای گرفتن نفت 
سللیاه را از دیگر مشللکات تولید آجر در این منطقه 
دانسللت و گفت: هربار با قطع سوخت مجبوریم با 
استان مکاتباتی انجام دهیم که مسئوالن استان نیز در 

این زمینه همکاری نمی کنند.
وی با اظهار نارضایتی از وضع موجود خواستار 
رسیدگی مسئوالن شهرسللتانی به ویژه استان به این 
وضعیت شد و بیان داشت: خاک مرغوب این منطقه 
سللبب شده است نوع آجر زبر تولید شللده در زواره 
در اصفهان رتبه نخست را به خود اختصاص دهد اما 
در صورت عدم رسیدگی به این مشکات موجود در 
چند ماه آینده این شغل و کوره های تولید آجر به طور 

کلی نابود می شود.
صانعی گفت: ما از مسئوالن می خواهیم یا اجازه 
دهند به عنوان یک منطقه ویژه در همین مکان بمانیم یا 

مکانی را برای انتقال کوره ها برای ما مشخص کنند.
وی تصریح کرد: استفاده از آب شرب شهری که 
مردم به عنوان آب آشامیدنی استفاده می کنند برای ما 
آزاردهنده است اما با این وجود که آب جهادکشاورزی 
از نزدیکللی کوره ها عبور می کند و به علت نداشللتن 
مجوز یا پروانه به ما داده نمی شود مجبور به استفاده از 
آن هستیم، همچنین پایه های برق در فاصله بسیار کمی 
از کنار کوره ها عبور می کند ولی باز هم به همین علت 

از آن محروم هستیم.
با بیان این مطلب سؤالی پیش می آید که اگر این 
کوره ها مجوز ندارند و به همین دلیل برق، آب جهاد 
کشاورزی و سوخت )نفت سیاه( به آنها داده نمی شود 
پس چگونه سال هاست از آب شرب شهری زواره که 
خود آنها نیز راضی نیستند، استفاده می کنند. آیا معنای 
اصاح الگوی مصرف این اسللت، چه کسی در این 

مورد مسئول است؟
رئیس اداره آب و فاضاب شهر زواره با بیان اینکه 
کوره ها تولید آجر هشللت انشعاب آب از اداراه آب و 
فاضاب گرفته اند، گفت: بیشترین فروش اداره آب و 
فاضاب زواره متعلق به کوره های آجرپزی اسللت و 
با توجه به اینکه کوره ها تنها شللش ماه نخست سال 
را فعالیت می کنند، حدود 5 میلیون تومان هزینه آب 

مصرفی را می پردازند.
عباسعلی لباف قاسمی با بیان اینکه در طول این 
شللش ماه به طور شللبانه روزی آب مصرف می کنند، 
افللزود: هر کوره در هر سللاعت 300 مترمکعب آب 

مصرف می کند.

وی در سخنانی دیگر اظهار داشت: تنها 5/1 درصد 
از کل فروش آب در زواره را کوره ها مصرف می کنند 

و این مقدار زیاد نیست.
شللهردار زواره در پاسللخ این سؤال که وضعیت 
کوره های آجرپللزی زواره چه می شللود، گفت: این 
کوره ها به علت قدمت بسللیار و سللنتی بودن مجوز 

ندارند و برای گرفتن مجوز باید حتماً صنعتی شوند.
علیرضا شریف زاده افزود: به علت اینکه کوره ها 
در مرز محدوده قانونی شهر قرار دارند باید به بیرون 
شهر منتقل شوند، با وجود نزدیک بودن کوره ها به شهر 
تاکنون هیچ اعتراضی به علت آلودگی صوتی یا جوی 
به شللهرداری نشده و این مشخص می کند که از نظر 

محیط زیستی تا به حال مشکل خاصی نداشته است.
وی تصریح کرد: برای حل مشکل آنها مسئوالن 
شهرستان باید به طور جدی تدابیری بیندیشند و مکانی 
برای آنها مشللخص کرده تللا به منطقه دیگری منتقل 

شوند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان اردستان نیز 
با بیان اینکه کوره های تولید آجر باید در 3 هزار متری 
مراکز درمانی خدماتی و شللهر قرار گیرند، افزود: این 
کوره ها در 1700 متری شللهر مستقر هستند که طبق 
ضوابط و ماده50 قانون محیط زیسللت باید به مکانی 

دیگر انتقال پیدا کنند.
غامحسین فیروزی با بیان اینکه تا به حال در مورد 
آلودگی کوره ها به این اداره گزارشی داده نشده است، 
گفت: با توجه به نزدیک بودن به مدرسه و خانه های 
سللاخت جدید امکان ایجاد آلودگی صوتی و جوی 

وجود دارد.
وی با اشللاره به اینکه جنوب شللهر زواره محل 
ساخت شهرک های مسکونی است و در حال توسعه 
اسللت، اظهار داشت : شمال شهر زواره هم که دارای 
خاک مناسب و مرغوب است جنگل های تاغزار است 

و استقرار آنها در آن مکان نیز ممکن نیست.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان اردستان ادامه 
داد: این نکته نیز قابل توجه اسللت که اگر در جنوب 
شللهر زواره محل توسعه شهری اسللت و شمال آن 
جنگل های تاغزار پس تکلیف این کوره ها چه می شود 
و در کدام قسللمت باید مستقر شوند با توجه به این 
که حتی در طول 50 سللال گذشته یک مورد آلودگی 
به هیچ کدام از ادارات شهر داده نشده چگونه ممکن 
است در آینده شهر را دچار مشکل آلودگی کند و اگر 
این کوره ها آلودگی خطرناکی داشتند باید تا به حال در 

چند سال گذشته مشهود می شد، اما اینطور نیست.
فیروزی در پاسخ به این سؤال که کوره ها باید به 
کجا منتقل شوند، گفت: کمیته مکانیاب شهرستان باید 
مکانی را برای انتقال کوره ها و معدنی برای برداشت 
خاک تولید آجر نزدیک آن در نظر بگیرد تا مشکل آنان 

در این مورد حل شود.
خالی بودن جای مصاحبه برخی مسئوالن در این 
گزارش همچنین عللدم حضور آنها در محل کوره ها 
طی درخواسللتی که از آنها شده بود اندکی ما را مورد 
بی مهری قرار داد که امیدواریم با حل این مشکل جبران 

شود.
خرداد ماه امسللال قرار بر این بود تا این گزارش 
تکمیل و ارسال شود اما با وجود قول مساعد مسئوالن 
برای رفع مشللکات این کوره پس از چهار ماه هنوز 

تغییری در وضعیت آن صورت نگرفته است.
مشللکل کوره داران شللهر زواره تنها مساعدت و 

همکاری مسئوالن استانی و شهرستانی را می طلبد.

خصوصی سازی؛ تخصصی شدن امور و فعالیت ها

کوره  آجر زبر اصفهان در حال نابودی

 کوتاهی در پرداخت تسهیالت به بنگاه های 
زود بازده اقتصادی

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت:  یک هزار و 430 میلیارد تومان از تسهیات 
اختصاص یافته به بنگاههای زودبازده اقتصادی این استان تاکنون پرداخت نشده است.

مرتضی ماندنی در گفتگو با ایرنا افزود:  در سفر اول رئیس جمهوری به استان در خرداد ماه 
سال 86،  سه هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیات بنگاههای زودبازده اقتصادی به منظور 

ایجاد اشتغال مصوب شده بود.
وی گفللت:  یللک هزار و 570 میلیارد تومللان آن در توافق با بانک های ملی،  کشللاورزی و 

صنعت و معدن اجرایی و پرداخت شده است.
ماندنی تصریح کرد:  مابقی تسهیات به دلیل عدم توافق با پنج بانک که مدعی کار تخصصی 

و یا خصوصی هستند،  پرداخت نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مصوبات دور سللوم سللفر استانی هیأت دولت به استان که بانک ها 
را ملزم به تعیین تکلیف باقیمانده سللهمیه تسللهیات بنگاه های زود بازده اقتصادی کرده است، 

زودتر اجرایی شود.

10 هزار میلیارد ریال از سهام جم به منظور 
پرداخت مطالبات بازنشستگان پرداخت شد

طی سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان از 
سللهام پتروشیمی جم توسط دولت به منظور 

پرداخت بازنشستگان پرداخت شد.
صنللدوق  ذخایللر  ارتقللای  و  حفللظ 
بازنشستگی کشللوری از طریق انتخاب سبد 
مناسب سللرمایه گذاری از دغدغه های مهم 
مدیریللت سللازمان در سللال های اخیر بوده 
اسللت که به ویژه بللا توجه بلله آنکه بخش 
عمده ای از سرمایه گذاری ها ی صندوق را 
واگذاری ها از سوی دولت تشکیل می دهد، 
لللذا بللا تشللکیل شللورای سیاسللتگذاری و 
اقتصادی و اخذ تصمیمات مقتضی در جهت 

اصاح ساختار، بهینه سازی و تعدیل آنها اقدام شده است.
گفتنی اسللت، در حال حاضر افزایش سللهم مواد و محصوالت شللیمیایی – پتروشیمی در 
ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سال87 ناشی از واگذاری 10 هزار میلیارد ریال از سهام 

پتروشیمی جم توسط دولت به منظور پرداخت مطالبات بازنشستگان می باشد.

رئیس جدید هیأت عامل »ایدرو« اعالم کرد:
آینده روشنی در انتظار  خودروسازی است

بلله گفته رئیللس هیللأت عامللل ایدرو، 
جلوگیللللری از کارهللللای تکللللراری در 
خودروسللازان و همکاری های مشللترک بین 
دو خودروساز بزرگ کشور از جمله مواردی 
اسللت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
بللرای آن برنامه های خاصللی دارد. به اعتقاد 
سیدمجید هدایت که به تازگی سکان سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع را دراختیار گرفته 
است، خودروسللازان نباید هیچ گاه اقدامی را 
انجام دهند که بوی تقابل را به دنبال داشللته 
باشللد زیرا این امر به سود بنگاه اقتصادی و 

منافع ملی نیست.
افق صنعت خودرو در اقتصاد

به گزارش اداره اطاع رسللانی سازمان گسللترش  رئیس هیأت عامل این سازمان در بازدید 
از شللرکت های ایران خودرو و سللایپا ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته دو خودروساز 
بزرگ کشللور به ویژه در زمینه طرح های بزرگی چون ایجاد برند ملی سللمند و مینیاتور، ساخت 
موتورهای پایه گازسللوز و بنزین سللوز و سللایر طرح های توسللعه ای تصریح کرد: با توجه به 
برنامه هللای حمایتی دولت، وزارت صنایع و سللازمان گسللترش از پروژه های این دو شللرکت، 

می توان افقی روشن و تاثیرگذاری برای صنعت خودرو در اقتصاد ملی قائل شد.
سید مجید هدایت، معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیأت عامل ایدرو استراتژی جدید 
این سللازمان در زمینه ارتقای سللطح کیفی محصوالت را استفاده حداکثری از توان و دانش فنی 
داخلی جهت کاهش قیمت تمام شللده، افزایش رضایت مشللتریان از خدمات پس از فروش و 

رقابت پذیری در سطوح جهانی برشمرد.
وی مراقبت از بازار داخلی و سرمایه گذاری روی دو مقوله کیفیت و خدمات پس از فروش 
را از مهم ترین برنامه های خودروسللازان دانسللت و گفت: انتظار مردم از خودرو ابتدا کیفیت و 
همچنین خدمات پس از فروش مناسللب است و خودروسازان همواره باید اصل مشتری مداری 

را به طور جدی دنبال کنند.
رئیس هیأت عامل ایدرو در ادامه با تأکید بر جلوگیری از کارهای تکراری در خودروسازان، 
همکاری های مشللترک بین دو خودروساز بزرگ کشللور را از جمله مواردی دانست که سازمان 
گسللترش و نوسللازی صنایع برای آن برنامه های خاصی دارد. هدایت با اشاره به فضای رقابتی 
موجود در جهان، هماهنگی بیشتر بین خودروسازان داخلی را مورد تأکید قرارداد و تصریح کرد: 
خودروسازان نباید هیچ گاه اقدامی  انجام دهند که بوی تقابل را به دنبال داشته باشد زیرا این امر 
به سود بنگاه اقتصادی و منافع ملی نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد، همگرایی و همکاری 
برای توسللعه و پیشللرفت اسللت. هدایت افزود: همکاری بین المللی با خودورسللازان جهانی و 
طراز اول دنیا با در نظر گرفتن حفظ منافع ملی و افزایش عمق سللاخت داخل محصوالت باید 
توسعه داده شود و همواره اصل برد– برد در همکاری های بین المللی رعایت شود. رئیس هیأت 
عامل ایدرو حمایت از صنعت خودرو را در حال حاضر یکی از اولویت های راهبردی سللازمان 
گسللترش و نوسللازی صنایع ایران برشمرد و تصریح کرد: خودروسللازان باید در حوزه کیفیت 
سللرمایه گذاری بیشتری کنند، اگرچه روندی که از گذشللته آغاز شده رو به پیشرفت بوده ولی 
عزم قوی و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد چرا که اگر در این زمینه خوب عمل نکنیم، بازار 
را از دسللت خواهیم داد. وی همچنین تصریح کرد خودورسللازان باید در تولید خودروهایی با 
قیمت کمتر از 10 میلیون تومان فعاالنه وارد شللوند و نیاز جامعه را در این حوزه پوشللش دهند. 
وی افزود: مبنای کار ما در سللتاد راهبری، نظارت و برداشللتن موانع و کمک به شرکت های زیر 
مجموعه اسللت تا آنها قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشللند. حتی اگر روزی این شرکت ها 
به بخش خصوصی واگذار شللدند، این حمایت ها ادامه خواهد داشللت. هدایت اقدامات انجام 
گرفته در زنجیره تأمین صنعت خودرو و قطعه سازان را مؤثر و سازنده خواند و خاطرنشان کرد: 
قطعه سللازان داخلی به بلوغ خوبی رسللیده اند که این خود مقدمه ای برای حضور در بازار های 
جهانی اسللت و سللازمان گسللترش نیز آمادگی خود را برای حمایت الزم از قطعه سللازان برای 
حرکت به سللمت بازار هللای جهانی و ایفای نقش مؤثر در زنجیره تأمین خودورسللازان جهانی 
اعام می کند. وی افزود: در سللند در دسللت تدوین توسعه ملی خودرو نقش قابل توجهی برای 
تولید و صادرات قطعات برای تأمین کنندگان در نظر گرفته شللده است. هدایت همچنین وجود 
مراکز تحقیقاتی در شللرکت های خودروسازی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این مراکز باید 
با دیگر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشللور تعامل بیشتری داشته باشند تا هم افزایی بهتر و 
مناسللب تری را در کارهای تحقیقاتی شاهد باشیم. وی با اشاره مطالعات و اقدامات انجام گرفته 
در خصوص موتورهای پایه گاز سوز و موتورهای جدید دو شرکت که به زودی به تولید و تیراژ 
انبوه خواهد رسللید، گفت: با وجود این موتور ها چشللم انداز روشللنی در انتظار صنعت خودرو 

کشور چه داخل و چه در بازار های بین المللی خواهد بود.
رئیللس هیأت عامل ایدرو درباره موضوع خصوصی سللازی خودروسللازان نیز تصریح کرد: 
سیاست سللازمان گسترش انجام تعهدات قانونی اسللت و بدیهی است سیاست های حمایتی از 
صنعت خودرو چه در زمانی که بخشی از سهام در اختیار سازمان باشد و چه در زمانی که سهام 
در اختیار مجموعه های دیگر باشد، ادامه خواهد داشت. وی افزود: تا زمان واگذاری شرکت های 
ایران خودرو و سللایپا به بخش خصوصی، سللازمان گسللترش و نوسللازی صنایع با قدرت تمام 
طرح های توسعه ای در مجموعه خودروسازان را پیش می برد و پس از آن نیز حمایت های خود 

را دریغ نخواهد کرد.
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شهرستان ها

طاب و روحانیون مدارس حوزه های علمیه 
اصفهان، در پی هتک حرمت ساحت مقدس امام 
راحل، روز شللنبه با تعطیل کردن کاسهای درس 

خود، راهپیمایی اعتراض آمیزی برپا کردند. 
به گزارش ایرنللا،  طاب و روحانیون حوزه های 
علمیه اصفهان با تجمع در میدان امام و راهپیمایی 
به سللمت سللالن اهل بیت )ع( اصفهان،  خشم و 
انزجللار خللود را از توهین کنندگان به سللاحت 

مقدس امام راحل،  اعام کردند.
طللاب و روحانیون با شللعارهای »مرگ بر 

امریکا«،»مللرگ بللر انگلیس« و »مللرگ بر منافق« 
خشللم خللود را از توهین کنندگان بلله بنیانگذار 

انقاب اسامی اعام داشتند.
راهپیمایان همچنین شعارهای »منافق حیا کن 
مملکت را رهاکن« ،»مرگ بر دشللمن خط امام« و 
»خونی که در رگ ماسللت هدیه به رهبر ماست«  

سر دادند.
راهپیمایللان همچنین در پارچه نوشللته هایی 
از مسللئوالن اجرایی و قانونی خواستار مجازات 

مسببین این قبیل اعمال شدند.

اسللاتید حوزه های علمیه استان چهارمحال و 
بختیللاری، علما، روحانیون و ائمه جمعه سراسللر 
چهللار محللال و بختیللاری در بیانیه هایللی هتک 
حرمللت به سللاحت مقدس بنیانگللذار انقاب را 

محکوم کردند. 
در بخشللی از این بیانیه آمده است در آستانه 
شانزدهم آذر روز دانشجو، ایادی سرسپره داخلی 
امریکا و اسرائیل که سر در آخور بیگانگان دارند، 
قلوب ارادتمندان به ساحت والیت را جریحه دار 

کردند. 

در ایللن بیانیلله از عموم روحانیللون، طاب، 
علما، ائمه جماعات سراسللری استان دعوت شد 
بللرای محکوم کردن و اعتراض به این قبیل اعمال 
 زشت و بیعت مجدد با رهبر معظم انقاب حضرت 
آیللت ا... العظمللی خامنه ای،  در مراسللمی که در 
مصای بزرگ امام خمینی )ره( شللهرکرد برگزار 

شده بود شرکت کنند. 
همه مللدارس حوزه های علمیلله چهارمحال 
و بختیللاری هللم دیروز در محکومیللت اهانت به 

ساحت امام )ره( تعطیل بود.

طاب و روحانیان حوزه علمیه شللهرکرد هم 
با تجمع در مدرسلله علمیه اقللدام فتنه انگیزان در 
هتللک حرمت به تمثال امام خمینی )ره( بنیانگذار 

جمهوری اسامی ایران را محکوم کردند.
امامان جمعه اسللتان نیز در بیانیه ای این اقدام 

اغتشاشگران را محکوم کردند.
آیللت اهلل ناصری نماینللده ولی فقیه در اسللتان 
چهارمحال و بختیاری نیز با محکومیت هتک حرمت 
گفت: مردم شهرکرد با تجمع در مصای امام خمینی 

این شهر اعتراض خود را به این اقدام اعام کرده اند.

خبر 
اصفهان

اصفهان

زواره

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

حوزه های علمیه اصفهان در پی هتک حرمت 
امام راحل تعطیل شد

محکومیت هتک حرمت به ساحت 
حضرت امام )ره( 

توسط نماینده ولی فقیه در  چهارمحال و بختیاری

آگهی ابالغ

آگهللی ابللاغ وقت دادرسللی به ابوالفضللل مأمن پوش فرزند حسللین 
موضوع دادخواسللت علی اکبر ملکوتی خواه مبنی بر استرداد سه فقره چک 
826 ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

88 که تحت کاسلله 
شللده اسللت به علت نامعلوم بوده محل اقامت خوانده در خواسللت اباغ 
به وسللیله نشللر آگهی شده اسللت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت 
در یکللی از روزنامه هللای کثیر االنتشللار  محلی درج و منتشللر می گردد. 
بدینوسللیله به نامبرده اباغ می شود که در تاریخ 88/10/26 ساعت 8/30 
صبح جهت رسللیدگی در شللعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
شللوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسللال الیحلله دفاعیه و یا عدم 
معرفللی وکیللل دادگاه غیابًا رسللیدگی و رأی مقتضی صللادر خواهد نمود. 

12776/ م ال��ف
مدیر دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ

تاری��خ:88/9/21
ش��ماره:49/88 ش ح14

بموجللب رأی شللماره 478 تاریللخ 88/7/27 حللوزه 14 شللورای حل 
اختاف شهرسللتان اصفهان )و رأی شللماره: تاریخ: شعبه: دادگاه 
(کلله قطعیت یافته اسللت، محکوم علیه احمدرضللا رائیان فرزند  عمومی:
سللید جعفر نشللانی مجهول المکان محکوم اسللت به پرداخللت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال )50/000/000 ریال( بابت اصل خواسللته و مبلغ سی هزار ریال 
)30/000 ریال( بابت هزینه دادرسللی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواسللت 88/1/24 لغایت اجرای حکم در حللق محکوم له آقای مهرداد 
زهره وندی فرزند بهرام نشللانی محل اقامللت: اصفهان- خیابان امام خمینی، 
بلللوار امام رضا، کوچه فروردین کوچه شللهید زهره ونللدی پاک 3. ضمنًا 

اجرای احکام مکلف به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م می باشللد.
به اسللتناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصللادی، اجتماعللی، فرهنگی محکللوم علیه مکلف اسللت: پس از اباغ 
ایللن اخطللار اجرایی ظللرف ده روز مفللاد آن را بموقع اجللرا بگذارد و یا 
ترتیبللی بللرای پرداخت محکوم بلله و یا انجام تعهد و مفللاد رأی بدهد در 
غیللر اینصورت پرونده جهللت اقدام قانونی برای اجللرای احکام دادگاه یا 

دادگسللتری محل تحویل خواهد شللد. 13008/ م الف
ش��ورای حل اختالف ش��عبه 14 اصفهان

ابالغ

تاریخ: 88/9/18
شماره: 26/88

بموجللب رأی شللماره 404 تاریخ 88/7/25 حوزه 17 شللورای حل اختاف 
( که قطعیت  شهرستان )و رأی شماره: تاریخ: شعبه: دادگاه عمومی:
یافته است محکوم علیه مجید مظاهری محل اقامت مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ مطالبه 88/1/17 تا تاریخ وصول 
در حق محکوم له آقای سید حسین خدایی به نشانی خیابان هزار جریب، کوی امام 

جعفر صادق، بن بست بوستان اول، پاک 52 
به اسللتناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سللوم توسللعه 
اقتصللادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اسللت: پللس از اباغ این 
اخطللار اجرایی ظللرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده 
جهت اقللدام قانونی برای اجللرای احکام دادگاه یا دادگسللتری محل تحویل 

خواهد شد. 12974/ م الف
شورای حل اختالف شماره 17 اصفهان

آگهی ابالغ

کالسه پرونده دادرسی: 19022/87 ح/18
شماره پرونده: 8709980351801827

بموجب دادنامه حضوری شللماره8809970351800313 مورخ 88/2/31 دادگاه 
حقوقی شعبه 18 طی دادنامه شماره 8809970369800775 مورخه 88/6/21 شعبه 19 
دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیها  خانم ملوک آزادی فرزند حسن، 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان، محکوم است به تمکین خاص و عام از زوج و حسن 
معاشرت نسبت به محکوم له آقای دیدار قلی کیانی سفید دشتی  فرزند: کاظم، نشانی محل 
اقامت: اصفهان، بزرگراه خیام، کوچه شهید فاضل 2، بن بست خرداد، بن بست نسیم پاک 

107 ضمناً هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیها به مبلغ 50/000 ریال می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 
1. ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 

2. یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3. یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اسللتیفاء محکوم به از آن میسللر باشد و 
درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعام نماید. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجللرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسللر گردیده باشللد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه 

محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، 

مالی معرفی کند.
عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر 

برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 12762 / م الف
شعبه 18 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/9/11

شماره: 880990 ک 103
چون آقای سید حمید طباطبایی فرزند جال شکایتی علیه آقای علی آقا یزدان پور 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880990 ک 103 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/10/26 ساعت 10 صبح تعیین شده. نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.  12785/ م الف
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/9/9

پیوست: 880934 ک105
چون آقای علیرضا قندی فرزند حسین شکایتی علیه آقای سعید استکی )محمد( 
مبنی بر ضرب و جرح عمدی  مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880934 ک 105 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/10/29 ساعت 11/30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 12793/م الف
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان

در راستای اجرای طرحهای عمرانی اصفهان بیش از 
2 هزار اصله درخت قطع شد

ــان – خبرنگار زاینده رود: عضو شللورای  اصفه
اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه در سال جاری 2 هزار و 
703 اصله درخت در راستای تحقق و اجرای طرح های 
عمرانی قطع شده است، گفت: طی دو سال گذشته کمتر 
به حفاظت محیط زیست استان اصفهان پرداخته شده و 
همچنین تخصیص بودجه جهت کمک به اراضی برای 

ایجاد فضای سبز مورد عنایت واقع نشده است.
معین با اشللاره به قطع 3 هزار و 599 اصله درخت 
در سللال 86 و یک هزار و 981 اصله درخت در سللال 

87 افزود: تخریب های صورت گرفته توسط ما در میزان فضای سبز اصفهان بسیار تأثیر گذار و شرایط 
نامناسبی را برای زندگی شهروندان ایجاد کرده است. وی با اشاره به قطع آب رودخانه ی زاینده رود در 
2 ماه گذشته تصریح کرد: در جلسه ی شورای شهر هشدار جدی در مورد وضعیت تاالب گاوخونی 
ارائه شد اما مسئوالن موضوع را جدی نگرفته و عدم انجام وظیفه ی مسئوالن دولتی منجر به این وضعیت 

نابسامان شد.
عضور شورای شهر با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات سفرهای اول و دوم هیأت دولت در خصوص 
محیط زیسللت خاطرنشان کرد: حذف خودروهای فرسوده که عامل مهمی در ایجاد آلودگی هستند و 
تکمیل تونل سوم کوهرنگ از مهم ترین خواسته های محیط زیست بوده که به آن توجه ای نشده و امید 

است در طرح بازنگری مصوبات به آن نگاه ویژه ای شود.
معین با اشاره به طرح تونل بهشت آباد اظهار داشت: چنانچه امسال اعتبار جهت اجرا به این تونل 
اختصاص یابد قطعاً چیزی از اصفهان باقی نمی ماند چرا که این طرح 5 الی 6 سال به طول می انجامد.

وی ادامه داد: تمرکز ما باید روی تکمیل طرح سوم کوهرنگ باشد چرا که با کامل شدن این تونل 
عاوه بر حفظ حق آبه ی مردم اصفهان محیطی قابل قبول برای زندگی شهروندان فراهم می شود.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه نیروهای ارگان 
ثالث در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- خبرنگار زاینده رود: واحد آموزش شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با نگرشی 
مبتنی بر تأثیر گذاری کلیه نیروها بر کیفیت خدمات شرکت، آموزش نیروهای ارگان ثالث را با نظارت 

مستقیم برگزار کرد.
توجه به آموزش نیروهای ارگان ثالث به عنوان بخش قابل توجهی از منابع انسانی ارائه کننده خدمات در 

سازمان و نقش حیاتی آن در افزایش بهره وری یکی از دالیل مهم این آموزشها بود.
شایان ذکر است؛ برنامه این واحد برگزاری 18 دوره آموزشی و 47250 نفر ساعت آموزش برای نیروهای 
ارگان ثالث است، که در این راستا با برگزاری دوره پست امداد شبکه های شهری وظایف مربوطه ویژه 
گازبان ها و نیروهای امداد طی 2250 نفر ساعت نیروهای امدادی و گازبان های این شرکت با پست امداد 

شبکه های شهری و وظایف مربوطه آشنا شدند.
همچنین برگزاری 4500 نفر ساعت آموزش در قالب دوره های کنفرانس اطاعاتی، آشنایی با استاندار 
ISO، ایمنی و آتش نشانی، امداد و فوریت های پزشکی، رانندگی به روش تدافعی، آشنایی با مکانیک 
لوله، پست امداد و شبکه های شهری، ابزار دقیق گازرسانی، مکانیک وسایل گازرسانی مقدماتی، حفاظت 
از زنگ )مقدماتی( ایمنی گاز طبیعی، آشنایی با شبکه های پلی اتیلن، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات 
شللبکه )فوالدی – پلی اتیلن(، شناخت لوله و اتصاالت، تخلیه هوای خطوط و شبکه های گازرسانی 
)فوالدی و پلی اتیلن(، اصول و روش های عایق کاری و تسللت شللبکه و خطوط فشللار متوسط در 

برنامه های آموزشی این واحد قرار داشت که در این میان 2700 نفر ساعت از این آموزش ها ارائه شد.
گفتنی است: طی 8 ماهه نخست سال جاری جمعا 12 هزار نفر ساعت نیز ویژه نیروهای رسمی و پیمانی 

این شرکت برگزار شده است.

مدیر حراست شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان اعالم کرد

کاهش 50 درصدی سرقت 
تجهیزات و سیمهای برق

مدیللر  رود:  ــده  زاین ــگار  خبرن ــان-  اصفه
دفترحراست شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
بللا اعللام این خبللر افللزود: سللرقت تجهیزات و 
سیمهای برق طی 6 ماه ابتدای امسال در مقایسه با 
مدت مشللابه گذشته کاهش چشمگیر 50 درصدی 

داشته است.
سیدحمید امامی جمعه با بیان اینکه در 6 ماهه 
ابتدای سال گذشته آمار سرقت سیم ها 17 هزار و 
376 کیلوگرم و تعداد 363 فقره بوده اسللت افزود: 
این رقم در مدت مشللابه امسللال به 6 هزار و 870 
کیلوگللرم و در غالب 253 فقللره کاهش پیدا کرده 

است.
وی جمع کل ارزش ریالی سللرقت های انجام 
شللده در سللال جاری را 401 میلیون و 367 هزار 
ریال و در مدت مشللابه در سال 87، یک میلیارد و 
420 میلیون ریال دانست و گفت: با کاهش سرقت 
صورت گرفته در 6 ماه امسال صرفه جویی زیادی 

صورت گرفته است.
امامی جمعه از جمله موارد پیشگیرانه در زمینه 
سرقت تجهیزات و لوازم برقی را، قفل کردن شبکه 
توزیع برق، تبدیل سللیم های مسی به آلومینیوم و 
کابللل خود نگه دار عنوان کللرد و گفت: در همین 
راسللتا نشسللتهای مشترک پیشللگیری از سرقت و 
گشللت های ویژه در محل های مضنون به سرقت 
با همکاری نیروی انتظامی صورت و اطاع رسانی 
از طریق صدا و سللیما و جراید محلی انجام گرفته 

است.
وی همچنین خاطرنشللان کرد بیشترین سرقت 
در 6 ماهه سللال جاری مربللوط به امور برق غرب 
و کمترین مورد در امور برق مرکز، شللرکت توزیع 

برق شهرستان اصفهان بوده است.
سللید حمید امامی جمعه از جمللله تمهیدات 
در نظر گرفته شللده در زمینه کاهش سللرقت های 
احتمالی در پستهای زمینی را الکترونیکی کردن در 
پسللتهای زمینی به صورت آزمایشی در 20 منطقه 
امللور برق شللمال غرب بللا کارت رمللزدار عنوان 
کرد و گفت: پسللت های این امور توسط معاونت 
بهللره برداری بللا رمز ورود و خللروج افراد کنترل 

می شود.
وی اظهار امیدواری کرد در صورت مشللخص 
شدن محاسن و معایب این روش و تأمین اعتبارات 
الزم به مرور تمام پست های زمینی تحت پوشش 
شرکت توزیع برق شهرستان به صورت الکترونیکی 

باز و بسته شود.
مدیر حراسللت شللرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان همچنین در ادامه افزود: جلسات توجیهی 
ویژه ای بللرای پیمانکاران و واحدهللای عملیاتی 
ترتیللب داده شللده کلله در ایللن جلسللات کارت 
شناسللایی، کد رهگیری، برچسب خودرو و لباس 
متحدالشللکل جهت شناسللایی و تشخیص توسط 

مردم ارائه شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هویت اکثر افراد 
سللارق سللیمهای شللبکه برق و تجهیزات وابسته، 
معتللاد و یا از تبعه افغانللی بوده اند که با همکاری 
نیللروی انتظامی و پایللگاه نیروی مقاومت بسللیج 
شهر در تمام جلسات کمیسللیون امنیتی شهرستان 
اصفهان مطرح، تجزیه و تحلیل و ریشلله یابی شده 
و در صللورت همکاری نیللروی انتظامی در زمینه 
تحویل پرونده سارقین تجهیزات برق، پاداش هایی 
پرداخللت  اصفهللان  فرمانللداری  محوریللت   بللا 

می شود.

از بسیجیان نمونه در 
زواره تجلیل شد

زواره- خبرنگار زاینده رود: در مراسللمی که 
به مناسبت هفته بسیح در خانه ابوالفضل )ع( زواره 
برگزار شللد از بسللیجیان نمونه پایگاه ها، مربیان و 
شرکت کنندگان در طرح صالحین و دانش آموزان 
مللدارس و خبرنللگاران افتخاری حللوزه مقاومت 

شهید صدوقی زواره تجلیل شد.
در این مراسللم کلله اعضای گردانهای عاشللورا و 
الزهرا، اعضای پایگاه های حوزه شللهید صدوقی، 
بسللیج دانشللجویی، کانون بسللیج دانش آموزی و 
فرهنگیان، هیللأت رزمندگان اسللام زواره، گروه 
رزمی ذوالفقار و روحانیون و مسئوالن بخش زواره 
حضور داشللتند از ولی ا...  شللفیعی بسیجی نمونه 

سپاه صاحب الزمان تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:

 اصفهان به عنوان معین تهران به تجهیزات 
پیشرفته نیاز دارد

ــده رود: مدیرعامل  ــان – خبرنگار زاین اصفه
سللازمان آتش نشللانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهللان گفت: با توجه به اینکه اسللتان اصفهان به 
عنوان معین تهران می باشد ضروری است از امکانات 
و تجهیزات الزم و پیشرفته از جمله دستگاه زنده یاب 

در هنگام مقابله با بحران برخوردار باشد.
بهرام ذالکیان افزود: بر اسللاس پیش بینی های 
انجام شده مدیران دستگاههای اجرایی، خدماتی و 
امدادی اسللتان اصفهان به عنوان استان معین تهران 
وظیفه دارند در صللورت وقوع حوادث غیرمترقبه 
بافاصله جایگزین مدیران اسللتان تهران شللوند تا 

فعالیت های امدادی و خدماتی در صورت آسیب دیدن مدیران استان تهران متوقف نشود این در حالی است 
که این استان به خصوص سازمان آتش نشانی به عنوان پشتیبان این مهم از امکانات و تجهیزات کافی در 

صورت بروز بحران و حادثه در تهران برخوردار نیست.
وی با اشللاره به اینکه امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان فقط جوابگوی این 
کانشهر، در هنگام مقابله با حوادث است، تصریح کرد: ضروری است این سازمان از سوی مسئوالن کشوری 

و استانی به تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا مجهز شود تا به عنوان معین تهران جوابگو باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به تجهیزات مورد نیاز این سازمان در هنگام بروز 
حادثه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده قیچی و جکهای هیدرولیکی، تجهیزات برش فلز، 

سنگ، بتون و دستگاه زنده یاب از مهمترین دستگاههایی است که این سازمان نیاز دارد. 
ذالکیان اظهار داشت: در عین حال یکی از دستگاههای پیشرفته ای که در آتش نشانی مورد استفاده قرار 
می گیرد، دستگاه زنده یاب است که برای یافتن و نجات به موقع افراد زنده مانده در زیر آوار، کاربردی حیاتی 
دارد و وجود آن برای کاهش تلفات انسانی در مواقع زلزله و فرو ریختن ساختمان بسیار ضروری و حیاتی 

است.

رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی دهاقان:
زعفران و نعنا از پرطرفدارترین کشت زنان 

روستایی دهاقان است
رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی دهاقان گفت: کشت زعفران و نعنا یکی از پرطرفدارترین و مرغوب ترین 

محصوالتی است که توسط زنان روستایی کشت شده و به فروش می رسد.
آرزو سامی در گفتگو با فارس در دهاقان اظهار داشت: زنان روستایی فعال ترین و توانمندترین زنان هستند اما 

فعالیت های آنها در هیچ مکانی بازتاب داده نشده است.
وی همچنین افزود: کشت زیره سبز در منطقه قمبوان در 15 جریب زمین و کشت پیاز در چهار جریب از 

اراضی جمبزه زیر کشت رفته که از موفق ترین طرح های کشت زنان روستایی دهاقان است.
رئیس اداره ترویج جهاد کشللاورزی دهاقان بیان داشت: از مهم ترین و پرطرفدارترین طرح به اجرا درآمده 
از سللوی زنان توانمند روستایی کره، طرح پرورش مرغ تخمگذار اسللت که هم اکنون در دهاقان در حال 

اجراست.
سامی اضافه کرد: در این طرح هر پنج نفر از زنان روستایی با همکاری و تعامل با یکدیگر گروه هایی را تشکیل 

داده که به هر کدام از این گروه ها 30 جوجه تحویل داده شده است.
وی افزود: در آغاز اجرای این طرح 100 قطعه جوجه میان زنان روستای کره توزیع شد که هم اکنون می توان 

گفت تعداد این مرغ ها دو تا سه برابر شده است.
رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی دهاقان تصریح کرد: تمام تخم مرغ ها و جوجه های حاصل از اجرای این 

طرح متعلق به مالکان بوده و در راستای استفاده و به کارگیری آن اختیار تام دارند.

اصفهان - خبرنگار زاینده رود: رئیس شورای 
شهر اصفهان در جلسه ی علنی شورا با اشاره به اینکه 
دهه ی چهارم دهه ی پیشرفت و عدالت است،گفت: 
دولت باید نسللبت به نخبللگان و فرهیختگان نگاه 
ویللژه ای داشللته باشللد و بللا تدویللن برنامه ها و 

سیاست های مدون از آنها حمایت کند.

حاج رسللولی ها افزود: در مسائل اقتصادی و 
اجتماعی باید به فکر و اندیشه های نخبه، بها داده 
شود و در مدیریت مسائل روز جامعه از آنها استفاده 

شود.
وی بللا اشللاره به عملکللرد ضعیللف دولت در 
حمایت از نخبه پروری تصریح کرد: ما در اسللتفاده 

از نخبگان جامعه در امر مدیریت جهت سیستم ها و 
سازمان های بزرگ بسیار ضعیف عمل کرده ایم. 

رئیس شورای شهر ادامه داد: در شورای شهر 
باید اعتباری جهت پژوهش اختصاص داده شللود 
تا پروژه های عمرانی شللهر به موقللع و با نتیجه 

مطلوبتری به بهره برداری برسد. 

رئیس شورای شهر:اصفهان
دانشگاه و دولت به پژوهش توجه کنند

اصفهان

دهاقان
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ــده رود - صنعللت  ــگار زاین ــان، خبرن اصفه
توریسللم یکی از ارکان اساسللی و توسعه اقتصادی 
در جهان امروز به شمار می رود؛ این صنعت پایدار 
در بسللیاری از کشورها با رشللدی سریع تر نسبت 
به سللایر بخش های اقتصادی یک صنعت پیشللرو 
قلمداد می شللود، اما اصلی ترین زیربنای توسعه ی 
گردشللگری امنیت و توسللعه ی پایدار آن اسللت. 
ایللران به عنللوان یکی از پنج کشللور اول جهان در 
توانمندی های اکوتوریسللمی و یکی از 10 کشللور 
اول دنیللا در فرهنللگ و تمللدن، از پتانسللیل باالی 
توریسللتی برای جلب گردشللگران برخوردار است 
ولی از لحاظ امنیت گردشللگران، نتوانسللته جایگاه 
خوبی برای گردشگران خارجی فراهم آورد؛ از آنجا 
که ایران از مجموع 924 میلیون گردشگر بین المللی 
در سللال 2008 تنهللا تعداد 2 میلیون نفر گردشللگر 
داشللته اسللت می توان گفللت: برخی مشللکات، 

چارچوب این صنعت را در ایران تحت الشعاع قرار 
می دهد و همین امر سللبب شده تا درآمد حاصل از 

گردشللگری در ایران تنها 0/07 درصد باشللد.
امنیت دارای ابعاد مختلفی در سیاست، اقتصاد، 
فرهنگ و محیط اسللت، تعامل ابعاد مادی و معنوی 
برشللمرده شللده منجر به اسللتقرار امنیت می شود. 
جریانات سیاسی از جمله انقاب و جنگ به عنوان 
عوامل مؤثر در پایین بودن آمار جذب توریسللم در 
ایران تا سللال 68 محسوب می شد، در این سال ها 
ایللران بللا ضریب خطر بللاال در اذهان گردشللگران 
بین المللی جای گرفت. بعد از جنگ ایران و عراق 
رشللد زیرساخت های صنعت گردشللگری با روند 
کندی به جلو رفت و تقریبًا 23 سللال طول کشید تا 
تعداد جهانگردان وارد شللده به کشور ارتقا یابد که 
درآمد حاصل از آن به بیش از 7 میلیارد ریال برآورد 
شللد. با این اوصللاف صنعت گردشللگری ایران از 

جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ به هر حال روزی 
نفت اسللتخراج شده ی ایران تمام می شود بنابراین 
بایللد در جهللت پویایی صنعت بالقوه ی توریسللم 
ایللران حرکت کرد تا بللا افزایش درآمللد ناخالص 
داخلی به جریان پایدار اقتصادی راه یافت و از اتکا 
بلله درآمدهای نفتی و هدر رفت سللرمایه های کلی 

جلوگیللری بلله عمللل آورد.
موسللوی معاون گردشللگری سللازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشللگری کشللور در 
حاشللیه ی اولین همایش ملی امنیت و توسللعه ی 
پایدار گردشللگری با اشللاره به اینکه تا سال 2010 
10 میلیون نفر در سراسر دنیا در صنعت گردشگری 
به فعالیت می پردازند، گفت: صنعت گردشگری در 
تمام دنیا تأثیر بسزایی در اهداف اقتصادی دارد و از 
این لحاظ بعد از صنعت نفت، حرف اول را می زند، 
با ورود هر گردشگر 2 شغل مستقیم و 6 الی 7 شغل 
غیر مسللتقیم ایجاد می شللود؛ زمانی سللرمایه گذار 
رغبت به سللرمایه گذاری دارد که احسللاس امنیت 
داشللته باشللد؛ امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
بهداشللتی ابعادی است که در گردشللگری جایگاه 
دارد بللا این همه صنعت گردشللگری با کوچکترین 
برخورد دچار آسللیب می شللود به گونه ای که در 
3 ماهه ی اول سللال 25 درصد افزایش گردشللگر 
خارجی داشللتیم ولللی بعد از اعام شللیوع بیماری 
آنفلوانللزا و دیگر این رقم تحللت تأثیر قرار گرفت. 
موسللوی همچنین ورود 2 میلیون گردشگر در سال 
گذشته به ایران را نشان دهنده امنیت کامل در ایران 

برشللمرد.
امنیت باعث رونق و یا رکود گردشگری خواهد 
شللد و از آنجا که تأمین امنیت و رونق گردشللگری 
در بهبود صلح و دوستی کشور تأثیر بسزایی خواهد 
داشللت باید بیش از پیش به تأمین این زیر سللاخت 
مهللم صنعت گردشللگری توجلله داشللت؛ در این 
خصوص سللردار سرتیپ اسللماعیل احمدی مقدم 
فرماندهی ناجا در حاشللیه ی همایش ملی امنیت و 
توسللعه پایدار گردشللگری گفت: 3 سال است که 
پلیللس مهاجرت نیللروی انتظامی راه اندازی شللده 
و یکپارچه سللازی از اسللتقبال و تشللریفات ورود 
و خروج گردشللگران تا تشللریفات تمدید اقامت، 
راهنمایللی گردشللگران و کنتللرل تورهللای آنان به 
لحللاظ امنیتی صللورت می گیرد. گشللت هایی نیز 
در این زمینه در شللهرهای با جاذبه توریسللمی باال 
مثل اصفهان و مشللهد راه اندازی شده ولی با توجه 
به افزایش گردشللگران طبیعتًا باید این سللاختار را 
توسللعه داد. ولی صرفًا به این ساختار هم نمی توان 
اکتفا کرد. لذا تاش ناجا بر ارتقای توانمند سللازی 
عمومی پلیس خصوصًا در محیط های گردشللگری 

اسللت.
دکتللر امیللر گندمللکار عضللو هیللأت علمی و 
اسللتادیار دانشللگاه آزاد اسللامی واحد نجف آباد  
تبلیغات منفی را مشللکل کاهش جذب توریسللت 
در ایراندانسللت و تأکیللد کرد: بعضللی از مردم دنیا 
ایللران )Iran( را بللا اراک )Iraq( که همان عراق 
است اشللتباه می گیرند و از این منظر سفر به ایران 

را مخاطره آمیز می پندارند؛ لذا الزم اسللت تبلیغات 
در معرفللی هر چه بیشللتر ایللران در جهان صورت 
پذیللرد. وی با بیان اینکه مدیریت در ایران باید باور 
کند درآمد صنعت گردشگری می تواند به اندازه ی 
درآمد صنعت نفت باشللد، افللزود: حمل پول یکی 
از معضات هر گردشللگر اسللت، لذا ایران باید هر 
چلله زودتر شللبکه ی ETN خود را به شللبکه ی 
کارت هللای اعتبللاری دنیا متصل کند تا گردشللگر 
بیشتر احساس امنیت کند؛ همچنین با استفاده از نرم 
افزار های GIS نقشلله های توریسللتی تمام شهرها 
تهیلله شللود و در اینترنت انتشللار یابد تللا با ایجاد 
گردشللگری الکترونیک، گردشگران با خیال آسوده  

سللفر کنند.
آن سللو تر اصفهللان به عنللوان قلللب صنعت 
توریسللم ایران با دارا بللودن منابع با ارزش تاریخی 
و همچنیللن آب و هوای مطلوب، موقعیت ویژه ای 
از دیللدگاه گردشللگری دارد؛ اما در این چند سللاله 
اخیر اصفهان شللاهد دسللت اندازی منابللع طبیعی 
محیللط زیسللت و همچنین ابنیه تاریخللی و میراث 
فرهنگللی بوده و چندی اسللت که این شللهر زیبا با 
بلندمرتبه سازی ها در حریم رودخانه ی زاینده رود 
و همچنین طرح های عمرانی شتابزده در پی اهداف 
مدرنیسللم دسللت و پنجه نرم می کند. محمودرضا 
شایسته یکی از نویسللندگان کتاب »اصفهان بهشت 
کوچک امللا زمینی« و عضو هیأت علمی دانشللگاه 
شللیخ بهایی با اشللاره به بهای سللنگین تبدیل شدن 
اصفهان از یک مادرشهر به یک کانشهر اذعان کرد: 
مدیریت شللهری اصفهللان در حرکت های عمرانی 
بسللیار شللتابان خود از جامعیللت و هماهنگی ای 
که بایللد بین دسللتگاه ی ذیربط برخوردار باشللد، 
برخوردار نیسللت و چهره شللهر اصفهللان به عنوان 
یک مادرشللهر تاریخللی و به عنوان حللوزه ی هنر 
و معماری اسللامی با سللرعت تحت شعاع برخی 
پروژه های بلند پروازانه قرار گرفته اسللت. وی در 
ادامه افزود: راه حل این مشللکل، حرکت به سللمت 
اجرای بدون قید و شللرط قانللون و حرکت در یک 
مکانیسم جامع اسللت. اگر مدرنیته، هویت تاریخی 
یک مکان را تحت الشللعاع قرار دهد شاید در چشم 
عده ای میوه شیرینی باشد اما در چشم کسانی که از 
زاویلله ی تاریخی و منحصر به فرد بودن به اصفهان 
می نگرند چنین نیسللت و اینجا اسللت که یک منبع 

پایدار اقتصادی تهدید خواهد شللد.
همچنیللن دکتر امیر گندمکار عضو هیأت علمی 
همایش ملی امنیت و توسللعه ی پایدار گردشگری 
در حاشیه ی این همایش که در اصفهان برگزار شد 
تأکید کرد: الزم اسللت به جای تأکید بر توسللعه ی 
صنعت در اصفهان و اطراف آن، توسللعه ی صنعت 
در این منطقه را متوقف و به مناطق محروم و دورتر 
منتقل کنند و اصفهان به منظور توسللعه ی توریسم 
در کشور پایلوت شود. همچنین صنایع آلوده کننده 
و هر آنچه سللبب کاهش جذب گردشگر می شود 
را از شللهر دور سللازیم و مکان های گردشگری را 
با اسللتفاده از پلیللس ویژه ی گردشللگری و پلیس 

ویژه ی محیط زیسللت محافظت کنیم.

»می خواهی کارت راه بیفتد؟« این جمله آشنایی 
است. در همه جا هست اما هیچ نامی به صراحت از 
آن برده نمی شود. مهم است که بدانی گره کار با آن 
باز می شللود. برخی افللراد از گفتن آن ابایی ندارند. 
نامش باعبارتهای شللیک کلله در ورای آن، دنیایی از 
حرف و معنا پنهان شده است تکرار می شود. حتمًا 
شللماهم آنها را شللنیده اید: پول شیرینی، پول چای، 

زیرمیزی، هدیه، هبه و…

بعضی ها اسمش را »زیرمیزی«، »پول چایی« یا 
»شیرینی« گذاشته اند و معتقدند در بعضی مواقع برای 
این که کارتان راه بیافتللد، چاره ای جز دادن هدیه، 
وجه نقد یا هر چیز دیگری به عنوان رشوه ندارید. در 
برخی از کشورها به جای شفافیت امور و گردش آن 
بر پایه قانون، رشللوه گیری و رشوه دهی در بسیاری 
از موارد جللای گردش قانونی کارها را می گیرد  به 
طللوری که برخی برای سللرعت دادن به کار خود یا 
حتی برای دور زدن قوانین و انجام عملی غیرقانونی، 
بلله آن متوسللل می شللوند. در بدتریللن حالت نیز 
»رشللوه گیری« ممکن اسللت به تدریج در جامعه به 

یک رویه تبدیل شود.
»رشللوه« عاوه بر آنکه در منظر عرف واخاق 
و قانللون نوعی احقاق حق ناعادالنه اسللت حرمت 
شللرعی را هللم پیللش روی خللود می بیند.مطابق 

اسللتفتائات اخذ شللده از علمای عظام هم پرداخت 
و هم دریافت رشللوه حرام بللوده و در زمره گناهان 

بزرگ به حساب آمده است 
شرع و قانون هم تقبیح می کنند!

»رشوه« عاوه بر آنکه در منظر عرف واخاق و 
قانون نوعی احقاق حق ناعادالنه است حرمت شرعی 
را هم پیش روی خود می بیند.مطابق استفتائات اخذ 
شللده از علمللای عظام هم پرداخللت و هم دریافت 
رشوه حرام بوده و در زمره گناهان بزرگ به حساب 
آمده است. رشللوه دادن مالی است به مأمور رسمی 
یا غیر رسللمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری 
از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط 
به شللغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیمًا آن مال را 
دریافت کند و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، 
فللرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را 
که برای آن رشللوه گرفته  داشته باشد یا خیر و فرق 
نمللی کند که کاری که بللرای  دهنده مال  باید انجام 
شود حق او باشد )بر طبق قانون و مقررات  ( یا نه، 
شللرط تحقق رشللوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده 

بردادن و گرفتن رشوه است.
رشوه از دیدگاه قانون مجازات اسالمی

ماده 590 :
 اگر رشللوه به صللورت وجه نقد نباشللد بلکه 
مالی باعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت 

معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی اما واقعًا به مقدار 
فاحشللی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از 
قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل 
شللود یا برای مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر 
از قیمت از مسللتخدمین یا مأموران مسللتقیم یا غیر 
مسللتقیم خریللداری گردد، مسللتخدمین و مأمورین 
مزبور مرتشللی )رشوه گیرنده( و طرف معامله راشی 

)رشوه دهنده( محسوب می شود.

ماده 593 :
هرکللس عالمًا و عامللداً موجبللات تحقق جرم 
ارتشللاء از قبیل مذاکره، جلللب موافقت یا وصول و 
ایصللال وجه یا مال یا سللند پرداخت وجه را فراهم 
نماید به مجازات راشللی بر حسللب مللورد محکوم 

می شود.
رشوه دادن مالی اسللت به مأملور رسمللی یللا 
غیر رسللمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از 
کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به 

شغل گیرنده مال نباشد 
ماده 594 :

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل 
مجازات مقرر در آن مورد است.

همچنیللن مطابللق مللاده 592  قانللون مجازات 
اسللامی هرکس  عامداً برای اقدام به امری یا امتناع 

از انجام امری که از وظایف اشخاص مقرر درقانون 
اسللت وجه مال یا سللندی پرداخت کنللد در حکم 
رشللوه دهنده اسللت و به عنوان مجازات، عاوه بر 
ضبط مال ناشللی از ارتشللاء به حبللس از 6 ماه تا 3 
سللال و 74 ضربه شللاق محکوم می شللود. مطابق 
قانون تشللدید مجازات مرتکبان ارتشللاء و اختاس 
و کاهبرداری برابر مللاده 3 این قانون، مجازات هر 
یک از مسللتخدمین و مأموران دولتی اعم از قضایی 
و اداری برحسب میزان مال اخذ شده متفاوت بوده، 
عاوه برحبس، جزای نقدی و شللاق، به انفصال از 

خدمات دولتی نیز محکوم می شوند.
در جمللع بندی نهایی باید گفت که رشللوه یک 
پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نیست 
بلکه یک آفت اجتماعی و همه گیر است که نیازمند 

یک برنامه همه جانبه برای مقابله با آن است.

حیات دوباره زنده رود نه تنها گردشللگران بلکه 
صاحبان مشاغل حاشیه رودخانه را نیز سر ذوق آورده 

است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، عکاسی و چایخانه 
داری از قدیمی ترین مشاغل حاشیه زاینده رود است 
که درطول تاریخ پیدایش آن با اسللتقبال زیادی همراه 

بوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی نجف آباد 
با بیان اینکه پیشللینه عکاسی به دوره قاجار و قدمت 
چایخانلله داری به دوره صفویه بازمللی گردد، افزود: 
رختشللویی، دباغی و رنگرزی هم از دیگر مشللاغلی 
اسللت که درکنار زاینده رود رایج بوده، اما هم اکنون 

منسوخ شده است. 
جدیدی گفت: قایق داری هم از مشللاغل نسللبتًا 

جدید حاشللیه رودخانه زاینده رود اسللت که از20 تا 
30 ساله گذشته رواج یافته است.

سللاالنه حدود پنج میلیون نفر از رودخانه زاینده 
رود و پل های تاریخی اصفهان دیدن می کنند.

رختشویان کسللانی بودند که لباسللهای مردم را 
جمع آوری کللرده و کنار رودخانه یللا جویهای آب 

می شستند.
دباغان هم به علت اینکه شغل دباغی نیاز زیادی 
بلله آب دارد، پوسللتها را در کنللار رودخانلله دباغی 
می کردنللد و رنگللرزان هللم پارچه هللای قلمکار و 
نخهای رنگ شللده را در کنار این رودخانه شستشللو 

داده و در زمینهای اطراف آن خشک می کردند.
حدود 200 سللال اسللت که این مشاغل منسوخ 

شده است.

پویمباروشهمین
ایناسنونومراگ
یلیتسانالادنه
ارکتمایلمارهب
نترودکمادناا
شزاونومالاسان

امسیلباارایک
ماسرناکالسنوت
نایرگامهربار
مهمبایناکاتنک
رراوناناسباس
اوهیبراتساتوت
سرریسومیناریا
لوناتایرماسلن
هدودزارمهدرای

ــد رضا پرنده - آیللا می دانیم ما به  احم
عنللوان پدر و مادر در قبال سللامت کودکان 
خود مسئول هستیم و باید همیشه مواظف و 

مراقب آنها باشیم.
اگر به سللامتی کودکان خللود و جامعه 
عاقه مند هسللتیم، اگر می خواهیم همیشلله 
شاهد سللامت کودکان و تفریح سالم و شاد 
برای کودکان باشللیم بایللد در هر زمان به هر 
پللارک بازی می رویم به عنللوان یک بازرس 

ایمنی نظارت کنیم و مواظب باشیم.
مللا در برابر همه افللراد جامعه خصوصًا 

کودکان مسئول هستیم.

لطفاً توجه کنیم:
در اماکن و پارک های بازی وسایل بازی 
مثل تاب زیاد دیده  می شود کودکان را روی 
تاب می نشللانیم و آنهللا را حرکت می دهیم 
بللرای اینکه لحظاتی شللاد برای آنها داشللته 
باشللیم اما گاهی زنجیر تابها فرسوده شده اند 
و با پرتاب شدن کودکان حادثه ی تلخی رخ 

می دهد. 
بعضاً وسایل تاب بازی در زمین استحکام 
کافی ندارد و در حال استفاده از جا کنده شده 
و با برخورد به افراد یا سقوط کودکان، حادثه 
رخ داده است و منجر به فوت یا مصدومیت 

افراد شده است.
گاهی کودکان را روی تاب قرار می دهیم 
و آنها را به سللرعت حرکت می دهیم و آنها 
از روی تللاب پللرت می شللوند و بلله زمین 
برخورد می کنند و دچار حادثه می شللوند، 
گاهللی خانواده ها، بچه هللا را بدون نظارت 
در بین وسایل بازی رها می کنند و می روند 
در حالی که هر لحظه امکان حادثه برای آنها 

متصور است. 
ــا در برابر  ــدر و مادر و بزرگتره آیا پ

کودکان مسئول نیستند؟
متأسفانه گاهی اوقات به علت سقوط از 
تاب یا شکسللتن تاب یا برخورد تاب فلزی 
بللا اعضای بدن کودکان آنهللا دچار صدمات 
شللدیدی می شوند. لطفاً جهت جلوگیری از 
حوادث و ایجاد لحظاتی شاد برای کودکان به 

نکات ذیل توجه فرمایید:
1- مسللئوالن پارکها و اماکللن تفریحی 

همواره وسایل بازی کودکان را کنترل کنند.

2- وسللایل بازی کلله در پارکها و امکان 
عمومللی نصب می شللوند خود بایللد ایمن 
طراحی و ساخته شده باشند و خودشان عامل 

حادثه نباشند.
3- وسایل بازی که با سیستم برق حرکت 
می کننللد همواره باید توسللط مسللئوالن و 
کارشناسان مربوطه بررسی شوند که غیرامین 

نباشند.
4- وسایل فرسللوده بازی در اماکن باید 
جمع آوری شللود و وسایل اسللتاندارد ایمن 

جایگزین شوند.
5- زنجیرها و تاب قبل از استفاده کنترل 

شود.
6- پایه های تاب باید در زمین مستحکم 

باشند.
7- تابی که کودک روی آن قرار می گیرد 
حتمللاً دارای زنجیر محافظ جهت جلوگیری 

از سقوط باشد.
8- افراد بللزرگ به هیچ عنللوان از تاب 
بللازی کللودکان اسللتفاده نکنند زیللرا باعث 
می شود وسللایل بازی زودتر آسیب ببینند و 
فرسللوده و معیوب شللوند و زمینه حادثه را 

بیشتر می کند. 
9- وسللایل بللازی کلله در اماکن نصب 
می شللوند ضمن اینکه باید استاندارد باشند 
می باید در محل خود مسللتحکم شللوند که 
پس از مدتی از زمین کنده نشللود و منجر به 

بروز حادثه نشوند.
10- یللک نکته مهم که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته این اسللت که کف محوطه نصب 
وسایل بازی باید دارای کفپوش مناسب باشد 
)پاسللتیکی( تا در صورت سللقوط کودکان 

دچار حادثه نشوند.
11- پللدران و مادران کودکان خود را در 

محوطه بازی رها نکنند.
12- کودکان کم سن را به تنهایی در تاب 
قرار ندهیم. احتمال پرتاب شللدن آنها وجود 

دارد.
13- مسللئوالن اماکن تفریحللی و بازی 
مسئولیت دارند تا محیطی ایمن را برای مردم 

و کودکان فراهم کنند.
14- وسللایل بازی اسللتاندارد باشللند و 
همواره این مورد توسللط کارشناسللان خبره 

بازدید شود.

آیا می دانید عدم توجه به ایمنی وسایل بازی 
کودکان در اماکن عمومی و پارک  ها چه خطراتی 

را به دنبال دارد؟

جامعه سالم

می خواهی کارت راه بیفته؟

مشاغلی که با حیات زاینده رود زنده شدند

جامعه

جدول

یی
دا

هوی
م 

ری
 ک

ل :
دو

 ج
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طر

 افقی
1- بی خردی، رمان ارسکین کالدول

2- راحت الُحلقوم، حقیقی، هاک شدن
3- مهجور، کال، شیرعرب

4- ترک و رخنه، پیراهن، نوعی سال
5- یکتا، نمایش سرا، رمق

6- پیچیدن، تهمت، لمس کردن
7- کهنه و فرسللوده، خالق گشتاسب نامه، 

کاری و بدردخور
8- کیس، فیلللم یاش چوپللرا، عددی دو 

رقمی
9- تحتانه، براده آهن، خویشان

10- شهیر، روشندلی
11- رطوبت، پشللیمان، آب مانده در یک 

جا، فرید
12- کشللاورز، در بنللد و گرفتار، درخت 

جدول
13- از شما دورباد، شاعران، گله ها

14- شهر بیوفایان پیمان شکن، لقب یزد
15- کتاب ابوالحسللن بیهقی، بی چاک و 

دهن

عمودی
1- مدرک، کتاب عّامه طباطبایی، نویسنده 

در انتظار گردو
2- یگانلله، نوعللی تخت خللواب، کتاب 

گورکی
3- رمان دوما، غنی، مشرک

4- پی در پی، مربوط به کتاب اوستا، حرف 

بیداری
5- فیلللم قویللدل، درجلله دار ارتللش یا 

شهربانیست، آهنگ عزا
6- توهین کردن، سرکه، مجّرد

7- فلز هادی، یاقوت سرخ، فیلم هیچکاک
8- از مرکللز یونان آمده، سللدی در مصر، 

صمیمی و بی ریا
9- کار زائر، صعوبت، هنوز آقا نشده

10- لوس، از قاره ها، آب آسمانی
11- از پیمان ها، فیلم فورستر، بخل

12- سللرفوتبالی، جهاز عللروس، دو چیز 
کوپنی

13- سرشللماری، خبّللاز، بازیکن پرتقالی 
منچستریونایتد

14- قلب قرآن، حکایت، یاری دهنده
15- رجل، تیم فوتبال پرتغال، راه میان بر
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قربانیانی که خاموشی را ترجیح می دهند 
ریحانه حسین پور - می توانی یک زن باشی 
و مورد خشونت قرار گرفته باشی یا نه! می توانی 
سرپرست کودک باشی و او را مورد خشونت قرار 
بدهی یا نه و یا در کوچه و خیابان شاهد خشونت 
پدر ومادری با کودکشان باشی. خشونت می تواند 
برایت یک کابوس شود و زندگی ات را در خواب 
و بیللداری احاطلله کند یللا می تواند آنقللدر با تو 
غریبگی کند که بعد از شللنیدن آمارهای مربوط به 
خشونت علیه زنان و کودکان، روی صندلی راحتی 
بنشللینی و تنها به دفلاع از قربانیللان خشلللونت 
گوش دهللی آبمیلوه و شللیرینلی ات را بخلوری 
و فقط نچ نچ کنی و دل بسللپاری به بقیه پیام های 
بهداشللتی که به همین مناسبت روی در و دیوارها 
چسللبانده شللده و یا در رسللانه ها مرور می شود 
شاید هم نه می توانی سهمی در کاهش این معضل 

اجتماعی داشته باشی...
خشللونت خانگللی در دو بعد کللودک آزاری 
و همسللرآزاری یکللی از خطرناکترین آسللیبهای 
اجتماعی در جامعه ما و دیگر جوامع است. شرایط 
زندگی والدین در گذشته، ساختار کنونی خانواده، 
وضعیت اشللتغال پللدران و اعتیللاد والدین، چهار 
سللبب عمده در بروز خشللونت نسبت به کودکان 
است. مادران خشونت دیده یکی از عوامل اساسی 
کودک آزاری محسوب می شوند. خشونت نسبت 
به زنان درخانوار گسللترش روزافزونی دارد. اخیراً 
رئیس آگاهی نیروی انتظامی اعام کرد 40 درصد 
از قتل ها، قتل های خانوادگی اسللت و 50 درصد 
از زنانی که کشللته می شوند، توسط »محارم« خود 
به قتل می رسند. خشللونت خانوادگی در ایران تا 
همین چند سللال پیش به منزله پدیده ای اجتماعی 
مللد نظر نبود  هرچند برخی مللوارد در مطبوعات 
انعکاس می یافت امللا به صورت معمول به عنوان 
رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می شللد.بحثی 
هللم اگر در ایللن زمینه صللورت می گرفت برای 
روشللن کردن علل فللردی رفتار خشللن بود و نه 

ریشه یابی دقیق. 
اجتماعللی  کارشللناس  موقوفلله ای«  »فریبللا 
دراصفهللان در این راسللتا با اشللاره بلله اینکه از 
چند سللال پیش به این سللو، سللرانجام خشونت 
خانوادگی مورد توجه سللازمان ها و محافل علمی 
قرار گرفللت و گردهمایی های تخصصی با هدف 
بررسی و مقابله با این پدیده شوم برگزار شد بیان 
می کند :توجه به خشللونت و تاش در راسللتای 
مقابله بللا آن، ضرورت انجام بررسللی هایی را در 
مورد خشللونت ایجاب می کند.بررسللی در زمینه 
خشونت با مشللکات متعددی رو به رواست و در 
ایران بلله علت نبود اطاعات آماری، نامشللخص 
بودن جمعیت، مشکل دستیابی به افراد و همچنین 
فقدان یافته های دیگر در این زمینه، این مشکات 
از شللدت بیشتری برخوردارند و این امر ضرورت 

انجام چنین بررسی هایی را تشدید می کند.
وی اضافلله می کنللد : بررسللی خشللونت از 
سللاده ترین و آشکارترین شکل آن؛ یعنی خشونت 
جسللمانی )بدنی( نسبت به کودکان آغاز و در این 
بررسی ها مشخص شد که باید میان 2 نوع خشونت 
بدنی تفاوت گذاشللت؛ خشللونت بدنی سللنگین 
)سللخت( که منجر بلله ورود جراحات و صدمات 
جدی بلله قربانی می شللود و به صللورت معمول 
از طرف افکار عمومی نفی می شللود و خشللونت 

سللبک )مایم( مانند سیلی و پشللت دستی که به 
صلورت ملعلملول در افللکار عمومی زیر عنوان 
»تربیت« رده بندی می شود و نگرش منفی نسبت به 
آن وجود ندارد.انواع دیگر خشللونت نیز به  تدریج 
مشخص شدند؛ انواعی که هرچند جراحات بدنی 
را بلله دنبللال ندارند؛ اما تأثیر آنهللا بر قربانی حتی 

می تواند بیشتر از خشونت بدنی هم باشد. از جمله 
این خشونت ها، خشللونت روانی )تحقیر، دشنام، 
از بیللن بردن اعتماد به نفس(، خشللونت اقتصادی 
)در مضیقلله مالللی قرار دادن قربانی( و خشللونت 
اجتماعی )انزوای اجتماعی و ممانعت از برقراری 

روابط اجتماعی( بودند.

محققللان بللا توجه به وابسللتگی کللودکان به 
خانواده، از بدرفتاری و بی توجهی نسللبت به آنها؛ 
یعنللی عدم ارائه امکانات مناسللب بللرای زندگی 
کودکان هم به عنوان نوعی از خشونت نام می برند. 
»گلز« و »اسللتراوس«، 2 پژوهشگری که سال ها در 
زمینه خشونت خانوادگی فعالیت کرده اند، تعریفی 
از این پدیده ارائه داده اند. آنها خشونت را رفتاری 
با قصد آشکار )یا رفتاری با قصد پوشیده؛ اما قابل 
درک( برای وارد کردن آسلللیلب بلدنلی به فردی 
دیگللر تعریف کرده اند. در این تعریف، خشللونت 
بدنی مدنظر بوده اسللت.  »مگارژی« محقق دیگری 
که در زمینه خشونت کار می کند، ملعلتلقلد اسلت 
کله تلعریف او دربرگیرنده انواع دیگر خشللونت، 
به خصوص خشللونت های روانی نیز می باشد.او از 
خشونت به عنوان شکل افراطی رفتار پرخاشگرانه 
نام می برد که احتماالً باعث ورود آسیبی مشخص 

به فرد قربانی می شود.
در نخستین بررسی ها، نگاه پژوهشگران بیشتر 
متوجلله علواملل فلردی ملؤثلر بلر خلشلللونلت 
بلود؛ علوامللی مانند پرخاشگری عمومی یا حاالت 
نابهنجللار روانللی افراد.بلا توجه بلله اینکه معموالً 

بررسی های خشونت پلس رویلدادی اسلت، تعیین 
رابطه ای میان ویژگی های شخصیتی و رفتار خشن 
بسللیار دشوار اسللت و نمی توان مشخص کرد که 
عوامل شللخصیتی علت ظهور خشونت هستند یا 
به عکس رفتار خشن بر شخصیت فرد تأثیر گذاشته 

و ویژگی شخصیتی او را شکل داده است.

»فریبا موقوفه ای« ادامه می دهد : بررسللی های 
دیگللر بیانگر این بود که خشللونت خانوادگی در 
جوامع، گستردگی زیاد دارد، در میان تمامی طبقات 
اجتماعی و خرده  فرهنگ های مختلف دیده می شود 
و عواملللی مانند فشللارها و تنش هللای اجتماعی 
یللا بحران هللای خانوادگللی در بللروز آن دخالت 
نلدارنلد؛ زیلرا خلشلللونت تنهللا در خانواده های 
مسأله دار مشللاهده نمی شللود؛ بلکه حتی در میان 
خانواده های طبقات میانی و باال با شرایط اقتصادی 
و روابللط خانوادگی به ظاهللر مطلوب و بدون هر 
نوع مشکل اجتماعی یا خانوادگی نیز وجود دارد. 
یلکلی از نتایج مهمی که از بررسللی های خشونت 
خانوادگللی به دسللت آمده، این اسللت که روابط 
خشن در خانواده تنها بر فرد تأثیر نمی گذارد؛ بلکه 
جامعه را نیز دربرمی گیللرد؛ بدین معنا که قربانیان 
خشونت در روابط اجتماعی خود دارای مشکاتی 
هستند. این افراد معموالً در ملحلیلط  های کلاری 
کلارآیلی پلایلیلنلی دارند و رفتارهای پرخاشگری 
یا حاالت افسردگی در آنان مشاهده می شود.تمایل 
به رفتارهای بزهکارانه، مصرف مواد مخدر و حتی 
تمایل به خودکشی در میان قربانیان خشونت بیش 
از دیگران اسللت و در زندگی خانوادگی نیز رفتار 

اجتماعی مناسبی ندارند.  
بررسللی های متعدد ثابت کرده  است که افراد 
خشللن در دوران کودکی قربانی یا شاهد خشونت 
بوده انللد. به ایللن ترتیب، خشللونت خانوادگی به 
یک فرد منتهی نمی شللود و قربانی در بزرگسللالی 
و پس از تشللکیل خانواده، همان رفتار فراگرفته را 

برای حل تعارض ها و تنش های خانوادگی به کار 
می گیللرد؛ پدیده ای که در جامعه شناسللی از آن به 

عنوان »گردش خشونت« نام می برند. 

در عیللن حال می توان گفت در انواع مختلف 
خشللونت بیشترین آن  خشللونت مردان نسبت به 
زنان اسللت  که از اوایل ازدواج شروع می شود و 
شامل  خشللونت بدنی و انواع دیگر آن است این 
در حالی اسللت که  با وجود اینکه برای بسللیاری 
از زنان خشللونت دیده این شللرایط سالها وجود 
دارد، زنللان نظللر خاصی نسللبت به رفتار خشللن 
مردان ندارند  و شللرایط زندگی خود را طبیعی در 
نظللر می گیرند و جر و بحللث و اختاف را جزء 
طبیعی زندگی زناشللویی در نظللر می گیرند و در 
همه خانواده ها وجود دارد، اگر چه در مواردی که 
خشونت ها شللدید  و صدمات بدنی به آنها وارد 
می شود  احساس ناراحتی می کنند، اما رفتارهای 
غیر قابل تحمل مردان را به نوعی توجیه می کنند 
و توجیه زنان به نوعی نشللانگر ویژگیهای خاص 
در مردان بللود که امکان تغییر آنهللا وجود ندارد. 
در واقع زنان از طریللق جامعه پذیری در خانواده 
پدر سللاالر با شرایط خشن زندگی آشنا شده و در 
اطراف خود نیز شاهد همین نوع زندگی هستند و 
از طریق نگرشللهای اجتماعی موجود نیز این باور 
تشللدید می شللود که مردان برتر از آنها هستند و 
پرخاشللگری نیز سنتی اسللت که در مردان وجود 
دارد. زنان باید از طریق تحمل رفتار مردان با تغییر 
رفتار خود در زندگی خانوادگی سایر شوهر را بر 
سللر فرزندان و خود حفظ کنند، که این مسأله بعد 
عاطفی خانواده را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد. 
فریبا موقوفه ای  با اشللاره به اینکه طی بررسیهای 
خود در رابطه با این زنان به این نتیجه رسللیده که 
آنها در طول زندگی زناشویی خود تقریباً در اماکن 
عمومی کتک خللورده، به عبارت بهتر آنها نه فقط 
در خانه و به دور از چشللم دیگران، بلکه در خانه 
اقوام مرد, اقوام زن و سللایر آشنایان و همچنین در 
خیابان، پارک و.. نیز مورد خشللونت قرار گرفته و 
دیگللران در این زمینه هیچ گونه دخالتی نکرده اند 
معتقد اسللت : خانواده در ایللران دارای ویژگیهای 
خصوصی خاصی است که در اثر آن رابطه میان زن 
و مرد و کودکان رابطه ای تلقی می شود که دیگران 
اجازه دخالت در آن را ندارند. محدوده خصوصی 
خانواده و روابط میان افراد، تنها به محیط خانه ختم 
نمی شود، بلکه خصلت خصوصی بودن مهمتر از 
مکان رخ دادن آن اسللت به طللوری که حتی اگر 
رفتارهای خانوادگی در مکان عمومی نیز صورت 
گیرد دیگران از دخالت مسللتقیم در آن خودداری 
کرده و به طور غیر مستقیم این رفتار غلط حمایت 
می شللود. نکته دیگللر اینکه اکثر زنانللی که مورد 
خشونت قرار می گیرند هیچ یک حاضر به طاق 
و جدایی و پایان بخشیدن به شرایط دشوار زندگی 
خود نیستند، بلکه مراجعه آنان به مرکز مشاوره به 
علللت تمایل به دخالت فرد قدرتمندی اسللت  که 
شللوهران آنها را وادار به رفتار مناسب در زندگی 
کنند. چرا که زنان از تجسللم آینده خود به عنوان 
زن مطلقه وحشللت دارند، همچنین از دالیل دیگر 
عدم تمایل به طاق، جدا شدن فرزندان از مادر و 
مشللکات اقتصادی که بعد از طاق برای آنها به 

وجود می آید می توان نام برد.

بررسللی ها و گفته هللای فللردی که 
مسللئول پر کردن درخواست های طاق 
بود نشان می دهد تمام زمان پرکردن فرم 
تنها 10 دقیقه طول می کشد و در صورتی 
کلله زوجیللن کارهللای دیگر مثللل دادن 
آزمایش و پیدا کردن داور را سللریع انجام 
دهند می تواند به سللرعت هر چه تمام تر 

از زندگی در کنار هم استعفا دهند!
به گللزارش ایونا، زندگللی در دنیای 
صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه 
عجیب و غریب. تولدش، بزرگ شدنش، 
ازدواجللش و حتی طاقش. تا چند سللال 
قبل طللاق پدیده ای مذمللوم و قبیح در 
جامعه به شمار می رفت و افراد در شرایط 
بسللیار حاد به طاق فکللر می کردند و یا 
گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی گم 
می شدند که بی خیال طاق گرفتن از هم 
می شللدند و سعی می کردند زندگی شان 

را ادامه دهند.
اما حللاال با گسللترش نوعی از طاق 
دیگر نیاز نیسللت کفللش آهنین برای جدا 
شللدن از هم بپوشند و یا فقط تنها به دلیل 
وجود مشللکات بزرگ به دادگاه مراجعه 
کننللد. حللال آنها می توانند بلله راحتی به 
دادگاه مراجعه کنند و بعد از مدت کوتاهی 
از دادگاه خللارج شللده و فاتحانه بگویند: 

»راحت شدم«
توافق برای نابودی زندگی

افزایش طاق در زندگی هزاره سللوم 
در ایران در حالی مرز هشللدار را رد کرده 
اسللت که بنا بر گفته معاون قضایی رئیس 
کل دادگستری تهران، 82درصد طاق های 

کشور در سال 85 توافقی بوده است.
از سللوی دیگر تحقیقات و مطالعات 
دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی 
نشان می دهد که آمار طاق در ایران بین 
سللال های 79 تا 9 ماهه سللال 86 فراز و 

نشیب هایی بسیاری را طی کرده است.
براساس آمارهای به دست آمده از این 
تحقیق تا سللال 79 رشللد طاق در ایران 

سیری آرام و تقریبًا ثابتی را طی می کرده 
است اما از سال 80 طاق با سیر صعودی 

چشمگیری در ایران مواجه شده است.
به طوری که میزان طاق در سال 80، 
4/9 درصد، در سللال 81، 3/10درصد، در 
سال 82، 6/10 درصد، در سال 83، 5/10 
درصد، در سال 84، 7/10 درصد، در سال 
85، 1/12 درصد و در نه ماهه سال 86 به 

2/11 درصد رسیده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش 
طاق در ایران به خصوص طاق توافقی 
که به گفته اسللحاقی معللاون مطالعات و 
تحقیقات سللازمان ملی جوانان دو سللوم 
از طاق های موجود در کشور را تشکیل 
می دهد، هنوز در رابطه با جزئیات و آمار 
طاق توافقی اطاعات دقیقی در دسللت 
نیسللت.)اگر بود که هر کسی چیزی نمی 

گفت(
این نوع جدید از طللاق به آرامی به 
عنوان یللک مد! در میان افللراد جامعه جا 
افتاده است و زوجینی که به دنبال بهترین 
گزینه برای حل مشکاتشللان هسللتند که 
گاه بلله دلیل طوالنی بللودن مراحل طاق 
در دادگاه ها رخ می دهللد و آنها تصمیم 
می گیرند به جای چندین ماه معطل شدن 
در دادگاه، با توافق یکدیگر طاق بگیرند 
تللا قاضی، آنللان را به مشللاور و... ارجاع 

ندهد.
دادگاه هللای خانواده هللر روز مملو 
از کسللانی اسللت که به قصد جدا شللدن 
از همدیگللر طللاق توافقللی را انتخللاب 
می کنند چرا که معتقدند این راه آسانترین 
و سللریعترین راه بللرای رهایی از زندگی 

جهنمی! کنار یکدیگر است.
برای گرفتن طاق توافقی کافی است 
که زن و شللوهلر به هملراه شناسللنلامه و 
عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست 
را پر کند و بعد از پرشدن فرم و به محض 
آوردن ورقه آزمایشگاه با حضور یک داور 
که می تواند به انتخللاب خود و یا دادگاه 

باشد طرفین از هم جدا می شوند.
ــه ای به  ــالق فاصل ــا ط ــدام ت از اق

اندازه...
افزایش طللاق توافقللی در حالی در 
جامعه به مرز بحران نزدیکتر می شود که 
به گفته کارشناسان در دادگاه های خانواده 
باید اصل بر اطاله دادرسی باشد تا شرایطی 

حاکم شود تا احتمال صلح طرفین در این 
رفت و آمدها و موشللکافی هر چه بیشتر 

مشکات آنها به صلح بینجامد.
فاطملله بداغی، نماینده قوه قضائیه در 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این باره 
می گوید: »در حقوق بسیاری از کشورها 
زمانی با نام »مهلت فکر« یا »مهلت تجدید 
نظر« پیش بینی شده است که گاه سه ماه و 

گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا 
شاید رابطه زوجین در این مدت به سازش 
بینجامد. در ایران هم قضات معموالً برای 

تجدید نظر فرصتی را تعیین می کنند.«
وی افللزود: »وکًا و قضللات قبللل از 
شللروع دادرسی تاش شان را بر مصالحه 
می گذارنللد و این در طللاق توافقی نیز 

رعایت می شللود. به عنوان مثال نتیجه ای 
که من از بررسی 60 پرونده گرفته ام نشان 
می دهد که تنها دو پرونده در کمتر از یک 
هفته و یا یک روز به خواندن صیغه طاق 
انجامیده است و بقیه حداقل تا یک ماه به 

طول انجامیده است.«
این ادعا در حالی است که مشاهدات 
ما از دادگاه نشللان می دهد که زوج های 

بسیاری هر روز در دادگاه خانواده رفت و 
آمد می کنند که تنهللا در دو روز کارهای 

طاقشان انجام شده است.
البته با احتسللاب اینکه ایللن دو روز 
فاصله افتللادن برای کارها هم به این دلیل 
بللوده که بایللد آزمایشللگاه می رفتند و تا 
آماده شدن جواب مدتی به طول انجامیده 

و یللا از زمان پر کردن درخواسللت مدتی 
را صللرف پیدا کردن داور برای حضور در 
دادرسللی کرده بودند در غیر اینصورت به 
گفته خود این زوجین بسللیار زودتر از دو 

روز صیغه طاق جاری شده بود.
الیحه ای که پشت هیاهو گم شد

شللکل گیری ایللن معضللل در حالی 
هللر روز به نقل محافل و به شللکل گیری 

همایش هللا و بررسللی ها و تحلیل های 
مختلف کشللیده شده اسللت که براساس 
الیحه حمایت از خانواده که شللهریور ماه 
سللال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح 
شللده بود و چنللدی پیش در کمیسللیون 
قضایی تصویب شد ماده ای به چگونگی 
مراحللل شللکل گیللری طللاق توافقللی 

اختصاص داده شده بود.
به گزارش ایونللا، طبق این ماده )ماده 
27( در صورتللی که زوجیللن به صورت 
توافقی متقاضی طاق باشند باید به مراکز 
مشللاوره خانواده مراجعه کنند. این مراکز 
ضمن ارائه خدمات مشللاوره ای، سللعی 
در سللازش و انصراف آنان از درخواست 
طاق می کند. در صورت حصول سازش 
و انصراف از طاق، سللازش نامه تنظیم و 
گرنه با ذکللر دقیق مللوارد توافق، گواهی 

توافق زوجین بر طاق صادر می کند.

فاطمه بداغی در ایللن باره می گوید: 
»این ماده یکی از ماده های بسیار ارزشمند 
الیحه حمایت از خانواده بود که متأسفانه 
در میان آن هیاهو و اعتراضاتی که نسللبت 
بلله بعضللی از مللواد این الیحلله صورت 
گرفت، گم شللد و کسللی هم به آن توجه 

نکرد.«
بلله هر حللال ایللن طللاق در جامعه 
وجللود دارد و هللر روز بر تعداد کسللانی 
کلله راه طللاق توافقللی را بللرای جدایی 
انتخاب می کنند بیشللتر می شود. حال با 
دالیل منطقی و یللا غیر منطقی. اما با همه 
اینها هنوز آمار درسللتی درباره تعداد این 
طاق هللا و دالیلی که افراد بلله این نوع 

طاق روی می آورند وجود ندارد.
بی شللک وقتی تا این حد به مسللأله 
بی اهمیتی می شللود و همه تنها به مزمت 
جدایی به این سللرعت اکتفا می کنند نمی 
توان حرفی از کودکانی که شاهد و قربانی 
جدایللی پدر و مللادر کمتللر از چند روز 

هستند، زد.

خبر جیغ

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس:

با تصویب کمیسیون، 
زن می تواند از شهر محل 

اقامت، اقامه دعوا کند

عضللو کمیسللیون حقوقللی و قضایللی مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه ماده 23 الیحه حمایت 
از خانواده هنوز در کمیسللیون بررسللی نشده است، 
گفللت: تاکنللون تنها فصللل اول الیحلله حمایت از 
خانواده در کمیسللیون مطرح و 16 ماده آن بررسی و 
تصویب شده اسللت و مابقی مفاد که شامل 5 فصل 

است در جلسات آینده کمیسیون بررسی می شود.
به گللزارش خبرگزاری زنان ایللران، نیره اخوان 
بی طرف، عضو کمیسللیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسللامی افزود: بررسی این الیحه در کمیته 
تخصصی به اتمام رسللیده و هم اکنون در کمیسیون 
در دست بررسی است و نمی توان درباره موادی که 

بررسی نشده اند اظهار نظر کرد.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت با بیان اینکه 
فصل نخسللت الیحه حمایللت از خانواده مربوط به 
تشکیل دادگاه خانواده اسللت، اظهار کرد: به ماده 2 
الیحه که مربوط به صاحیت دادگاه است یک مورد 

به پیشنهادات کمیته افزوده شد.
به گفته اخوان بی طرف، در ماده 4 هم که مربوط 
به وحدت در رأی است، قاضی یا نایب وی می توانند 
در مللورد دعاوی قضاوت کنند و حکم دهند، مطابق 
با این ماده حکم از تعدد چند نفر خارج می شللود تا 
پرونده دچار اطاله دادرسللی نشود و سریع به نتیجه 

برسد.
عضو کمیسللیون حقوقی و قضایی خاطرنشللان 
کللرد: یکی دیگر از مواردی که در کمیسللیون تثبیت 
شد، این اسللت که زن می تواند در شهری که اقامت 
دارد اقامه دعوا کند، به عبارتی دیگر نیاز نیسللت که 
زن برای اقامه دعوا و برگزاری دادگاه به شللهر محل 

زندگی با همسرش بیاید.

والدین باید تربیت 
فرزندان خود را بر پایه 
فرهنگ گذشت و ایثار 

استوار سازند 

یللک نماینللده در مجلللس گفت:  والدیللن باید 
فرزندان خود را با فرهنگ گذشت و ایثار آشنا کنند 
و تربیت فرزندشللان را بر پایه اعتقادات دینی استوار 

سازند.
سید سلللمان ذاکللر در گفتگو با فللارس درباره 
وضعیت تربیتی نسللل جوان گفت: یکی از مهم ترین 
راه هللای برقراری ارتباط با نسللل جللوان برای بهتر 
تربیت شللدن آنها، تاش برای داشللتن استقال این 

نسل است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: هر 
اندازه که فردی در دوران کودکی و نوجوانی کمتر به 
والدین خود متکی و وابسته باشد،  مشکات کمتری 

در طول زندگی خواهد داشت.
ذاکللر تأکید کرد: البته والدین بایللد به این نکته 
توجه داشته باشللند که استقال فرزندشان به معنای 
عللدم نظللارت و کنتللرل وی در دوران جوانی نباید 

معنا شود.
وی گفللت: والدین باید به تمام رفت  و آمدهای 
فرزندشان نظارت داشته باشند و دوستان و همساالن 
وی را بشناسللند تللا در صورت لزوم مانللع ارتباط 

فرزندشان با افراد نامناسب شوند.
ذاکللر اضافه کرد: اجللازه انتخاب بللرای خرید 
لباس و کتاب باعث ایجاد اطمینان خاطر و احساس 
استقال در فرزند شده و این امر در استحکام روابط 

فرزند با والدین بسیار مؤثر است.
ذاکللر یکی از مهمترین وظایللف تربیتی والدین 
را آشللنا کردن فرزند با اعتقللادات دینی بیان کرد و 
افزود: آشنایی و پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی 
در دوران جوانی ضمانتی برای داشللتن یک زندگی 

خوب در طول دوران زندگی است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: آشنایی با فرهنگ 
ایثار و گذشللت در دوران جوانللی از دیگر وظایف 

والدین است که باید به فرزندان خود بیاموزند.

آنقدر به چشم می آید که 
همه از آن خبر داریم

برای آنکه از شللیوه زندگی جوانان امروزی آگاه 
شللویم، چندان الزم نیست که ساعت های طوالنی را 
با آنها بگذرانیم. تفاوت های آنها با جوانان یک نسل 
قبل آنقدر به چشللم می آید که همه از آن خبر داریم. 
جوانان امروزی ترجیللح می دهند بعدازظهر خود را 
جلللوی تلویزیون یا پای میللز کامپیوتر یا یک بازی 
دیجیتالی بگذارنللد تا اینکه به کاس ورزش بروند. 
در مدرسه ها هم زنگ ورزش آرام آرام به یک ساعت 
حاشللیه ای و کم اهمیت تبدیل شللده است. خاصه 
اینکه در یک جمله می توان گفت جوانان امروزی از 

نسل پیش از خود تنبل تر شده اند...
حاال این تفاوت ها را کنار آمار چاقی جوانان در 
سللال های اخیر بگذارید. چاقی در جوانان امریکایی 
از سال 1976 تا امروز به طرز وحشت آوری افزایش 
یافته اسللت. کنللار هم قرار دادن ایللن دو اتفاق یک 
نتیجه بیشللتر ندارد و آن همان است که کارشناسان 
بهداشللتی بارها گفته اند: »زندگللی کم تحرک عامل 

اصلی رشد چاقی در این سال هاست.«
حللال بهتللر می تللوان فهمیللد کلله چللرا نتایج 
پژوهش هللای جدید به ایللن حد تعجللب آور بوده 

است.
در یک تحقیق مشللخص شللد که میزان فعالیت 
فیزیکی جوانان در واقعیت چندان تفاوت معناداری 
با جوانان دو دهه پیش نداشللته اسللت. به بیان دیگر 
شللیوع چاقی در این گروه سللنی با کاهش متوسط 

فعالیت های فیزیکی همراه نبوده است.

یک استاد مرکز تغذیه انسانی دانشگاه می گوید: 
»ایللن یافته نشللان می دهد که فعالیت هللای فیزیکی 
توجیه گر مناسبی برای افزایش شیوع چاقی نیست.« 
به بیان ساده تر وزن بدن همه ما بازتابی از تعادل بین 
دو متغیر اسللت: میزان کالری ای که دریافت می کنیم 
و میزان کالری ای که می سللوزانیم. بر این اسللاس بر 
مبنای یافته های این پژوهش دلیل چاقی نسل جوان 
را بایللد در افزایش میزان کالری دریافتی جسللتجو 

کرد. 
البتلله باید بلله این نکتلله هم توجه داشللت که 
یافته های این پژوهش به آن معنا نیسللت که جوانان 
امروزی بلله اندازه کافی فعالیللت فیزیکی دارند. در 
حقیقت بر مبنای آمارهای مرکز کنترل و پیشللگیری 
بیماری های یک کشللور امریکایللی از میان 16 هزار 
جوان دبیرسللتانی تنها 34 درصد آنهللا فعالیت های 
فیزیکی توصیه شللده را انجام می داده اند. بر اسللاس 
این توصیه هر جوان باید روزانه به مدت یک ساعت 
فعالیت فیزیکی در حدی داشللته باشللد که موجب 

تنفس سریع و عمیق شود.
با وجود این یک سؤال مهم همچنان باقی است؛ 
آیللا واقعًا ورزش کردن نقللش مهمی در کنترل وزن 
نللدارد؟ برخی متخصصللان بهداشللتی معتقدند که 
یافته هللای پژوهش جدید دقیقًا بلله مفهوم این ادعا 
نیسللت. داده هللای موجللود در ایللن پژوهش نقش 
ورزش را بلله طور مسللتقل بررسللی نکرده اسللت. 
بلله بیان دیگللر از آنجا که حفظ وزن مناسللب نقش 
تعیین کننده ای در سللامتی دارد. همچنان باید برای 
ورزش به عنوان یک عامل کمک کننده در تنظیم وزن 

ارزش قائل شد.

طالق توافقی؛ بحران مدرن خانواده ایرانی
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ورزشیسالمت

در آسیا ذوب آهن را نمی شناختند
مدیرعامل باشللگاه ذوب آهللن اصفهان گفت: 
جای تأسف دارد که در آسیا باشگاه ذوب آهن را با 
این همه سابقه نمی شناسند که در اینباره دوره های 

مدیریتی گذشته باشگاه ضعیف عمل کردند.
به گزارش فارس اصغر دلیلی پس از بازگشت 
از مالزی و قرعه کشللی رقابت هللای لیگ قهرمانان 
آسللیا اظهار داشللت: حضور در مراسم قرعه کشی 
AFC بهانه  مناسللبی بود تا با مسئوالن فوتبال قاره 
آسیا ارتباط خود را آغاز کنیم و این باشگاه باسابقه 
اصفهانی را به مسللئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 

بشناسانیم.
وی افللزود: اگر بخواهیم به عنوان یک باشللگاه 
بین المللی در عرصه خارجی مطرح شللویم تعامل و 
ارتباط نزدیک با مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا را 

باید در الویت قرار دهیم.
مدیرعامل باشللگاه ذوب آهن با ابراز تأسللف 
از ارتباط ضعیف باشللگاه با کنفدراسللیون آسیایی 
در دوره های قبلی خاطرنشللان کرد: در این سللفر 
دریافتم که مسللئوالن فوتبال آسللیا آنگونه که باید 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن را نمی شناسند 
و در مدتللی کلله در کواالالمپور بللودم با برگزاری 
جلسللات و نشست های متعدد سللعی کردم که به 

این مهم برسیم.
 دلیلللی بیان داشللت: عظمت و بزرگی باشللگاه 
ذوب آهن را به مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی 
کردم و برای آنها جالب بود که باشگاهی با این قدمت 
و امکانات که به گفته خودشان جزء معدود باشگاه های 

آسیا از این لحاظ است در ایران وجود دارد.
وی تصریح کرد: معرفی مجموعه باشگاه ذوب 
آهن در عرصه آسللیا مهم ترین هدفی بود که دنبال 
می کردیم و به لطف خدا به آن نزدیک شللدیم، این 
مهم نیز در زمره اهداف کلیدی باشگاه است که در 

ابتدای فصل به تفصیل تدوین شده است.
مدیرعامللل باشللگاه ذوب آهللن در ارتباط با 

تعامل با سللایر باشللگاه های منطقه اضافلله کرد: با 
باشللگاه هایی از جمللله االهلی امللارات و االتحاد 
عربسللتان مذاکراتی داشللتیم که در آینللده بتوانیم 
در راسللتای دستیابی به چشللم اندازهای بین المللی 

باشگاه تعامات بهتر و بیشتری داشته باشیم.
دلیلی افزود: اتفاق ناخوشللایندی که در فوتبال 
مللا رخ داده این باور غلط اسللت کلله اگر تیم های 
ایرانی از دور مقدماتی مسللابقات آسللیایی صعود 
کننللد اتفاق مهللم رخ داده در حالی کلله به اعتقاد 
مللن زمانی اتفاق مهم رخ می دهد که تیم های ما به 

مسابقات جام جهانی صعود کنند.
وی اداملله داد: اگر به قصد رسللیدن به مرحله 
نهایی مسللابقات آسللیایی قدم در این مسللابقات 
بگذاریم باید ایللن توانایی را در خودمان به وجود 
بیاوریللم که تیم های قدرتمنللد را در همان مراحل 
ابتدایی شکسللت دهیم زیرا اگر قرار باشللد که در 
مراحللل نهایی اوت شللویم فرقللی نمی کند که در 
همللان مراحل نخسللتین حذف شللویم، چراکه در 

نهایت با همان تیم ها رو در رو می شویم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اضافه کرد: همان 
گونه که در دور مقدماتی مسابقات آسیایی هندبال 
رویارویی با سخت ترین رقبا را به فال نیک گرفتیم 
و ایللن مسللابقات نیز بلله گونه ای رقللم خورد که 
توانستیم از گروه خود صعود کرده و به نیمه نهایی 
برسللیم، گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را 

نیز به همین دید نگاه می کنیم.
 AFC وی با اشللاره به لحاظ کللردن الزامات
گفت: گذشللته از مبحث الزامات AFC، استراتژی 
که برای باشللگاه از ابتدای فصل تدوین شده مبتنی 
بللر این اصل هدف گذاری شللده که ورزشللگاهی 
در اختیار باشللگاه قرار بگیرد که قابلیت برگزاری 

مسابقات بین المللی را داشته باشد.
دلیلللی یادآور شللد: ما در اینبللاره دو راه پیش 
رو داشللتیم، نخسللت اینکه در ارتبللاط با پروژه ها 
حرکت های مختلف نمایشللی و شعاری سر داده و 
از طریق مطبوعات و صدا و سللیما در بوق و کرنا 
کنیم اما چون می دانیم نتیجه این حرافی ها مساوی 
اسللت با عاقبت ورزشگاه نقش جهان این موضوع 
درس خوبللی بللود تا راهللکار دومی را بلله دنبال 

بگیریم، راهکاری که با قدرت کار کنیم.
وی خاطرنشللان کللرد: هم اکنللون پروژه های 
مختلللف و سللنگینی در ورزشللگاه فوالدشللهر به 
صورت شللبانه روزی در حال انجام است و نفرات 
زیادی به صورت 24 ساعته و در شیفت های متوالی 

برای آبروی فوتبال ایران تاش می کنند.
مدیرعامللل باشللگاه ذوب آهللن تصریح کرد: 
اعتقاد دارم ایللن حجم بزرگ کار که در آن آبروی 
ملی و مملکتی نهفته اسللت، تاکنون توسللط هیچ 
باشللگاهی در ایران انجام نشللده، به ویژه وقتی در 
نظر می گیریم که هیچ یک از نهادها و سازمان های 
اسللتانی و کشللوری کوچک ترین کمکللی در این 

پروژه های ملی نکرده اند.

رئیس فدراسللیون کشللتی با بیان اینکه مدیران 
قبلللی سللازمان تربیللت بدنی بللا این فدراسللیون 
نامهربانللی کردند گفت: فدراسللیون کشللتی برای 
پیشللبرد برنامه های خود به شللش تا هفت میلیارد 
تومان بودجه سللالیانه نیاز دارد که خوشبختانه در 

دوره جدید قول های مساعدی داده شده است.
محمللد رضا یزدانی خللرم در گفتگو با مهر با 
بیللان این مطلللب افزود: برای موفقیت کشللتی در 
رقابتهای المپیک نیاز است که در هرماه حدود 40 
نفر از کشللتی گیران جوان و نوجوان اردوهای 10 
تللا 15 روزه ای را برگللزار کنند که این امر نیازمند 

بودجه مناسب و امکانات حرفه ای است.
وی ادامه داد: این اردوها برای پیشرفت کشتی 
باید در تمامی رده های سللنی و در هر دو رشللته 
آزاد و فرنگللی برگزار شللود بنابراین بللا توجه به 
هزینه هایی که هر نفر به صورت روزانه دراردوها 
دارد و حقوق روزانه ای که مربیان و کشللتی گیران 
درتمامی رده های سنی دریافت می کنند و شرکت 
در تورنمنت های مختلف بین المللی فدراسللیون 
کشللتی نیازمند بودجه سالیانه حدود شش تا هفت 

میلیارد تومان است.
یزدانی خرم با بیان اینکه کشتی راه خود را پیدا 
کرده است و موفقیت در رقابتهای جهانی دانمارک 
آغاز حرکت تازه کشللتی ایران است تصریح کرد: 
مشللکل دیگر کمبود اردوگاههای اختصاصی برای 
برپایی اردوهای تیمهای ملی است که باعث ایجاد 
تداخل در برنامه تیمهای ملی می شود که امیدوارم 
با توجه به قولهای مسللاعد ریاست سازمان تربیت 
بدنی شللاهد احداث ایللن اردوگاه ها در چند نقطه 

کشور باشیم.
وی اظهللار داشللت: به رغللم اینکلله در چند 
 مللاه پایانی حضللور مدیران قبلی سللازمان ورزش 
نا مهربانی ها با کشللتی شللد و بودجه در اختیار ما 
قرار نگرفت اما خوشللبختانه ما از پس مشللکات 
بر آمدیم و در مدت حضور دکتر سللعیدلو سازمان 
تربیت بدنی از نظر بودجه در حد توان به فدراسیون 

کشتی کمک شده است.
یزدانی خرم در مللورد دیدارهای اخیر خود با 
برخی نمایندگان مجلس شللورای اسللامی اظهار 
داشللت: مجلس می تواند با تصویب قانونهایی در 
مباحللث مختلف ورزش، سللازمان تربیت بدنی و 

فدراسیونهای ورزشی را کمک کند.
وی اداملله داد: یکللی از ایللن مباحللث بحث 
قانونمنللد کردن ایجاد شللغل برای مللدال آوران و 
افتخارآفرینان ورزشی اسللت که مانند گذشته این 
قهرمانان در بخشللهای مختلف لشکری و کشوری 
به کار گرفته شود که این نیازمند مصوبه مجلس و 

حمایت دولت است.
یزدانللی خرم تآکید کرد: مللورد دیگر قانونمند 
کللردن اهللدای جوایز بلله قهرمانللان در رقابتهای 
مختلللف قللاره ای، جهانی و المپیک اسللت. یک 
قهرمان که می خواهد برای مسللابقات پیش روی 
خود آماده شللود با انگیزه دو چندان و برنامه ریزی 
مناسللب برای این رقابت و دیگر مسللابقات پیش 

رو آماده شود.
وی افزود: از طرف دیگر ورزشللکاران در کلیه 
رشللته های ورزشللی باید دارای بیمه باشند تا در 
هر لحظه که دچار مشللکلی شدند بتوانند حتی در 
شهرسللتانهای خود و خارج از اردوها از امکانات 
آن بللرای خود و خانواده شللان اسللتفاده کنند که 
فدراسیون کشتی در این زمینه قدمهایی را برداشته 

است.
کللرد:  خاطرنشللان  پایللان  در  خللرم   یزدانللی 
عاقه مندی ریاسللت محترم جمهوری به ورزش با 
انتخاب دکتر سعیدلو به عنوان ریاست سازمان تربیت 
 بدنی نمایان تر شللده اسللت و امیللدوارم با توجه به 
بدنلله  در  دلسللوز  و  ورزشللی  افللراد   حضللور 
سللازمان تربیت بدنی شللاهد موفقیت ورزش ایران 
اسللامی در رویدادهللای مهم بین المللللی از جمله 

بازیهای آسیایی گوانگجو المپیک 2012 لندن باشیم.

از سوی خالقی
بدهی میلیونی فدراسیون 
دوچرخه سواری تأیید شد

فللدراسللیون  دبیلللللر 
بدهللی  دوچللرخه سللواری 
میلیونللی این فدراسللیون در 

زمان انصاری را تأیید کرد.
اصغللر خالقی در گفتگو 
با فارس در خصوص بدهی 
316میلیللون 800هزار تومان 
عنوان کرد: از این رقم نزدیک 
بلله 110 میلیون تومان بدهی 
فدراسللیون به انصاری است 
که شللامل 60میلیللون هزینه 
جوایزی اسللت که انصاری از حساب شخصی به رکابزنان در مراسم تجلیل از 
قهرمانان داد. همچنین 50 میلیون تومان هزینه استفاده از هتل الله نیز هست که 

فدراسیون بابت این ارقام به انصاری چک داده است.
وی افزود: رئیس سابق فدارسیون به ما اعام کرد که این هزینه ها در کنار رقم 

700میلیون تومان اعتبار بازسازی خوابگاه رکابزنان در آزادی را به ما می بخشد.
خالقی گفت: مقدار بدهی باقیمانده 200میلیون تومان اسللت که برای یک 
فدراسیون طبیعی است که شامل هزینه حقوق کارمندان، حقوق یویکاس مربی 
فرانسللوی، مالیات و حقوق داوران بوده است که در صورتی که سازمان تربیت 
بدنی از ما حمایت کند و 70درصد باقیمانده از اعتبار را بپردازد می توانیم تسویه 

کنیم.
دبیر فدراسللیون در خصوص ادامه همکاری خود با زنگی آبادی سرپرست 
جدید فدراسللیون تصریح کرد: بر اساس آیین نامه های فدراسیون دبیر تا زمان 

برگزاری مجمع در فدراسیون حضور خواهد داشت.
هفته گذشته از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی علی زنگی آبادی به عنوان 

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

محمد پوالدگر رئیس فدراسیون 
تکواندو شد

محمد پوالدگللر که در 
طول هشللت سللال گذشته 
تکواندو  فدراسیون  ریاست 
در  داشللت،  برعهللده  را 
شللرایطی صبح امللروز و با 
رأی اکثریت مجمع به عنوان 
رئیس چهار سال آینده این 
فدراسللیون انتخاب شد که 
قبللل از این اسللتعفایش را 
تقدیم رئیس سازمان تربیت 

بدنی کرده بود.
به گزارش مهر، مجمع 

انتخابات فدراسیون تکواندو در محل سالن آمفی تئاتر آکادمی ملی المپیک 
به ریاست حمید سجادی برگزار شد که تا قبل از رأی گیری نهایی پنج نفر 

از مجموع 7 کاندیدا انصراف دادند.
در رأی گیری نهایی که بین جمشللید سهرابی و محمد پوالدگر برگزار 
شللد، پوالدگر از مجموعلله 45 رای، 39 رأی را به خود اختصاص داد و به 
مدت چهار سال دیگر رئیس فدراسیون تکواندو شد. سهرابی 3 رأی کسب 

کرد و 3 رأی نیز سفید بود.
محمد پوالدگر چندی پیش اسللتعفایش از ریاست فدراسیون تکواندو 
را در شللرایطی تقدیم علی سللعیدلو کرده بود که دوران ریاستش تمام شده 
بود و با عنوان سرپرسللت فعالیت می کرد اما این استعفا مورد موافقت قرار 

نگرفت.
جمشیدسللهرابی رئیس هیأت تکواندو نیروهای مسلللح، سللید محمد 
پوالدگر سرپرسللت، غامرضا ابراهیمی دبیر فدراسیون، سید حسین عباسی 
دبیر سابق فدراسیون، غامرضا کشتکار رئیس هیأت تکواندو بوشهر، لقمان 
کشللاورز عضو سللابق تیم ملی و مسعود لشگری دبیر سللابق سازمان لیگ 

تکواندو نامزدهای تصدی پست ریاست این فدراسیون تکواندو بودند.

افشارزاده: با هماهنگی، 
شاهد موفقیت دربازیهای 

آسیایی گوانگجو
 خواهیم بود 

دبیرکل کمیته ملی المپیک: با هماهنگی و همدلی میان 
فدراسیون ها، سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک 
می توان شللاهد موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران در 

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 2010گوانگجو بود. 
بهرام افشارزاده در گفتگو با ایرنا در خصوص وضعیت 
آماده سللازی تیم هللا و برنامه های ارائه شللده آنها برای 
حضور در بازیهای آسللیایی گوانگجللو، تصریح کرد: 
خوشللبختانه سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک 
سللعی کرده اسللت با تنظیم برنامه و رکللورد گیری در 
اعزام های مختلف و ارزیابی از تیم های بانوان و آقایان، 

شاهد بیشترین ورزشکاران در این بازیها باشیم. 
وی افللزود: کمیته علمی که با دعوت از فدراسللیونها، 
برنامه های تدارکاتی آنها را تا21آبانماه اخذ کرده بود و 
بر اساس نوع فعالیت و چگونگی طراحی و تقویم هر 
یک از آنها برنامه ریزی های الزم در خصوص حضور 

در بازیها صورت خواهد گرفت. 
افشارزاده ادامه داد: برنامه های ارائه شده فدراسیون ها با 

برنامه های کمیته علمی هم خوانی دارند. 
وی اظهار داشللت: امیدوارم با همدلی و هماهنگی ای 
که هم اکنون میان فدراسللیو نها و سازمان و کمیته ملی 
المپیک حاکم است شاهد موفقیت تیم ها در شانزدهمین 

دوره بازیهای آسیایی گوانگجو باشیم. 
افشارزاده بیان کرد: تمام برنامه های تدارکاتی فدراسیونها 
بر اسللاس برنامه تنظیمی اسللت که با حضور رؤسای 
فدراسللیونها در کمیته علمی تنظیم و اباغ می شود و 
رصد کردن تمرینات و مسابقات با همکاری مشاورین و 

گروه ناظرین و کمیته های شش گانه انجام می شود. 
وی گفت: هر ماه رؤسللای کمیته های فرعی در کمیته 
تدارکاتی حضللور یافته و گزارش نهایللی را به هیأت 
اجرایی ارائه می کنند، چنانچه برنامه ها بر اساس تقویم 
حرکت نکنند فدراسللیونها دالیل خللود را به اعضای  

هیأت اجرایی ارائه خواهند کرد. 
دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: کاروان ورزشی 
ایران در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه با کسب 
11طا، 15نقره و 22برنز در رده ششللم قرار گرفت که 
تمام مدال های طای ما در رشللته های انفرادی بوکس، 
کاراته، تکواندو، دو ومیدانی، کشللتی و وزنه برداری به 

دست آمد. 
به گزارش ایرنا، شللانزدهمین دوره بازی های آسللیایی 
2010با حضور 14هزار ورزشکار و مربی از 45 کشور 
و منطقه در 42رشته ورزشی از 12تا 27نوامبر 2010 در 
سه شهر چین و مراسم افتتاحیه نیز در ورزشگاه 80هزار 

نفری شهر گوانگجو برگزار خواهد شد. 

برای تمدید قرارداد
منچستر به اسکولز و گیگز 

پیشنهاد داد

باشگاه منچسللتریونایتد به دو بازیکن قدیمی تیم 
فوتبال خود پیشنهاد تمدید قرارداد داد.

به گزارش  فارس »سللر آلکس فرگوسن« سرمربی 
و مسللئول امور نقل و انتقاالت این تیللم خواهان ادامه 

همکاری با رایان گیگز و پل اسکولز شد. 
ایللن مربی در گفتگویی عنوان کللرد: از طرف تیم 
به رایان گیگز برای عقد قراردادی یک سللاله پیشللنهاد 
شده است. در مورد اسکولز نیز حاضریم همانند گیگز، 

قراردادی یک ساله منعقد کنیم. 
این مربی اسللکاتلندی که از سللال 1986 هدایت 
شیاطین سللرخ را برعهده دارد، افزود:  در صحبت های 
اولیه با اسللکولز، مشللخص شللد که او تمایل به انجام 
چنین همکاری ای دارد. او در دیدار مقابل وسللتهام و 
وولفسبورگ خوش درخشید و با توجه به اینکه 35 سال 

دارد، برای تیم مفید و مؤثر است. 
اسکولز از سال 1995 در خدمت تیم اولدترافوردی 
است، در حالی که گیگز در سال 1992 حضور خود را 
در جمع شیاطین سرخ جشللن گرفت. قرارداد این دو 
بازیکن تا پایان فصل جاری است و منچستر می کوشد 

به همکاری با این دو مهره مجرب و مؤثر ادامه دهد. 
 

برای سی وپنجمین بار
اسکی باز اتریشی قهرمان 

جام جهانی اسکی
 آلپاین شد

 اسکی باز اتریشللی برای سی وپنجمین بار قهرمان جام 
جهانی اسکی آلپاین شد.

به گزارش توانا، بنیامین رایش، اسللکی باز اتریشللی با 
مجمللوع زمانی دو دقیقه و هفت ثانیلله و هفتاد و یک 
صدم ثانیه قهرمان جام جهانی اسکی آلپاین اتریش شد. 
قهرمان 2 دوره المپیک در مسللابقات مارپیچ سرعت به 
مقام چهارم رسللید، اما قهرمانی در مارپیچ بزرگ به داد 

وی رسید تا در مجموع قهرمان این رقابت ها شود. 
پس از بنیامین راش، مارسل هیرشل با هشتاد و نه صدم 
ثانیه اختاف عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد 
و کارلو یانکا از سوئیس که در رده بندی کلی جهانی در 

رده اول قرار دارد، به مقام سوم رسید.

کشتی سالی هفت میلیارد تومان می خواهد 

دنیای ورزش
نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال امروز

 آغاز می شود
هفته نخسللت نیم فصللل دوم لیگ برتر 
بسللکتبال کشللورمان امروز بللا برگزاری 5 

دیدار پیگیری خواهد شد.
در نخسللتین دیدار نیم فصللل دوم تیم 
پاسارگاد شللیراز در خانه از مهرام پذیرایی 
خواهللد کللرد. شللیرازی ها بللا توجلله به 
حواشللی ای کلله از نیم فصللل دوم گریبان 
شان را گرفت موفق به کسب نتایج مطلوب 
نشللدند، تللا جایی که حللاال در جایگاه نهم 
رقابت هللای لیگ برتر بسللکتبال جای گرفته 
انللد. این تیللم میزبان مهرام اسللت تیمی که 
پس از شکست شللهرداری گرگان حاال در 

صدر جدول یکه تازی می کند. قطعًا شللیرازی ها روز سللختی مقابل مدعی اصلی عنوان قهرمانی 

 

خواهند داشت.
ذوب آهن در این هفته میهمان کاشللانی ها اسللت. اصفهانی ها در هفتلله پایانی نیم فصل دوم 
لیگ با قبول شکسللت مقابل تیم مهرام صدرنشللینی را از دست دادند و برای جبران این ناکامی تنها 
به پیروزی مقابل توزین می اندیشللند در سوی دیگر میدان کاشللانی ها در نیم فصل نخست نتایج 
قابل قبولی کسب نکردند و در نیم فصل دوم به فکر بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی لیگ 

خواهند بود.
هیأت بسللکتبال شهرکرد که در حال حاضر در قعر جدول رقابت های لیگ برتر بسکتبال قرار 
گرفته اسللت در خانه میزبان شللاگردن مهران شاهین طبع هستند. صبا مهر اگر چه در این فصل مثل 
گذشللته با مهره های با تجربه وارد لیگ نشللد اما با تکیه بر بسکتبالیست های جوان و دانش مربی 
خود موفق شللد نتایج قابل قبولی کسللب کند و در جایگاه سوم جدول قرار بگیرید. بی شک جدال 

این دو تیم با توجه به شرایطی که در لیگ دارند می تواند بازی جذابی را رقم بزند.
 دانشللگاه آزاد در خانلله از پتروشللیمی بندرامللام پذیرایللی خواهد کللرد. دانشللگاه آزاد مقابل 
تیمی قرار می گیرد که تشللنه پیروزی اسللت تا هر چه سللریعتر خود را به مدعیان عنوان قهرمانی 

نزدیکتر کند.
در آخرین دیدار شاگردان اسدا... کبیر میهمان شهرداری گرگان خواهند بود، گرگانی ها با توجه 
به شکسللتی که مقابل مهرام تجربه کردند در این دیدار با اسللتفاده از امتیاز میزبانی به دنبال جبران 

نتیجه هفته گذشته خود هستند.

ساحلی بازان والیبال ایران بدون مربی به 
»هایکو« می روند

تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان بدون 
در اختیار داشللتن مربی هفته آینده به چین 
می رود تللا در رقابت هللای قهرمانی آسللیا 

شرکت کند.
به گللزارش مهر، رضا نایینللی، رحمان 
رئوفللی، ابراهیم سنسللبیلی و عظیم جزیده 
نمایندگان ایران در مسللابقات 2009 والیبال 
سللاحلی قهرمانی آسللیا خواهند بود که در 
قالب دو تیم ملللی »الف« و »ب« با حریفان 

آسیایی خود دیدار خواهند کرد.
ایللن بازیکنللان کلله در چهارمین دوره 
مسللابقات قهرمانی کشللور)بناب( در قالب 

تیم های بانک کشللاورزی و انتشارات پردازش موفق به کسللب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی و 
سهمیه مسابقات آسیایی شدند، هفته آینده بدون در اختیار داشتن مربی به محل برگزاری این دوره 

از مسابقات قهرمانی آسیا در چین سفر می کنند.
احمد خجسللته، مسئول کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال که اجاس والیبال ساحلی آسیا 
را در پیش رو دارد تنها فردی اسللت که همراه با ملی پوشان ساحلی باز کشورمان به شرق آسیا سفر 

خواهد کرد.
رقابت های 2009 والیبال سللاحلی قهرمانی آسیا از دوم آذرماه در »هایکو« آغاز شده و به مدت 
4 روز ادامه خواهد داشت. اجاس کمیته والیبال ساحلی آسیا نیز اول و دوم آذرماه به ریاست خانم 

»ریتا سوبو وو« رئیس اندونزیایی این کمیته برگزار می شود.
 

پدیده جدید پینگ پنگ ایران بر سکوی قهرمانی 
نوجوانان

علیرضا ما رجبی پدیللده جدید پینگ 
آسللیایی  بازی هللای  در  پنللگ کشللورمان 
نوجوانان، موفق به حضور در جمع هشللت 

بازیکن برتر آسیا شد.
به گزارش ایرنا، ما رجبی در مسابقات 
انفللرادی نوجوانان بین المللللی قزوین جام 
فجللر با پیروزی مقابل تمامی رقبای خود بر 

سکوی قهرمانی ایستاد.
این پینللگ پنگ بللاز ایرانللی در بازی 
فینال با نتیجه  3 بر 2 پاولکا از اسلللواکی را 
شکسللت داد. ما رجبی 900  دالر و پاولکا 

500  دالر جایزه نقدی دریافت کردند.
در بازی های دونفره نوجوانان، پاولکا و ماجاک از اسلواکی بازی فینال را 3 بر یک به سود خود 

به پایان بردند و جایزه  400  دالری را از آن خود کردند.
ما رجبی و سینا زارع نیز در مکان دوم ایستادند و   300 دالر جایزه گرفتند.

تیم های پیتر از اسلللواکی و کواکز از مجارسللتان به همراه محمد علی روئین تن و میعاد لطفی 
مشترکًا در جای سوم قرار گرفتند و هر تیم  200 دالر جایزه نقدی دریافت کرد.

ستاره سینما وارد لیگ برتر اسکی هم شد
محمدرضا گلزار پس از همراهی ارتعاشات 
صنعتللی در لیگ برتر والیبللال مدیرفنی این 

تیم در لیگ برتر اسکی شد.
به گللزارش توانللا، علیداد ساوه شمشللکی، 
فللاطمللله  و  سلاوه شمشللللکی  حسللین 
کیادربندسللری، قهرمانللان تیم ملی اسللکی 
ایللران و از کاندیداهللای حضور در المپیک 
زمسللتانی 2010 ونکور کانادا طی قراردادی 
به عضویت تیم ارتعاشات صنعتی درآمدند 
تا در لیگ برتر اسللکی سللال 88 این تیم را 

همراهی کنند. 
سرمربی این تیم هنوز مشخص نشده است؛ 

اما محمدرضا گلزار، سللتاره سللینمای ایران که در کادر فنی تیم والیبال ارتعاشللات حضور دارد به 
عنوان مدیر فنی این تیم اسکی را همراهی خواهد کرد. 

شللهیدیان بلله عنوان رئیللس و بهرام ساوه شمشللکی نیز به عنوان سرپرسللت این تیللم را همراهی 
می کنند. 

بر همین اساس به هر کدام از اعضای تیم 8 میلیون تومان بابت قرارداد حضور در لیگ برتر اسکی 
فصل 88 پرداخت شده است. 

مسابقات لیگ برتر امسال از 18 دی آغاز می شود. 
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پیامبر اکرم )ص(
ــت، از همه کس دور اندیشتر  ــم از دیگران پیشتر اس آنکه در فرو بردن خش

است.

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26300  هر گرم طالی 18 عیار

121180هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
267000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

266000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001004دالر امریکا

947957دالر کانادا

14651475یورو

251642پوند انگلستان

262266ریال عربستان

34953420دینار کویت

272274درهم امارات

 شهید جالل نوری 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
با نام خدا به یاری خداوند متعال این 
وصیت نامه هر چند کوچک و ناقابل را 
خدمت شما عرضه می دارم. بار خدایا 
از اینکلله به من نعمللت و قدرت عطا 
فرمودی که بتوانم در جبهه باشم و جان 
خود را نصار اسام و خاک و به خاطر 
پایداری قرآن نصار کنم سپاسگزارم. بار 
خدایا از تو می خواهم که شللهدایی که 
ما داده ایم را با شللهدای صدر اسللام 
مهشللور بگردانی. بللرادران و خواهران 
ایرانی و هم وطن پشت جبهه را خالی 
نگذاریللد که پیللروزی نهایللی نزدیک 
است. ای پدر و مادر عزیزم از زحماتی 
که به خاطر بزرگ کردن من کشللیدید 
سپاسللگزارم، امیدوارم مرا ببخشید که 
نتوانستم جبران زحمات شما را بکنم. 

وصیتی دارم بر شما پدر و مادرم:
ای پللدر و مادر عزیز و گرامی برای 
من یک ماه روزه بگیرید و یک سال هم 
نماز بخوانید و دسللتگاهی که من دارم 
بفروشللید و 20  هزار تومان آن را سر 
مزار بلله فاطمیه کمک کنید. از برادرانم 
اصغر و اکبر می خواهم که مرا ببخشند 
که نتوانسللتم درسللت در کارها به آنها 
کمک کنللم و از خواهرانم می خواهم 
که مرا ببخشید که گاهی خدای  ناکرده 
آنهللا را دعللوا کرده و آنهللا را ناراحت 
می کللردم. در پایللان از پللدر و مادر و 
برادران و خواهرانم می خواهم که مرا 

حال کنند. 
از تمامی عموها و دیگر خویشاوندان 
می خواهللم کلله اگللر بللدی ای از ما 

دیده اند به بزرگواری خود ببخشند. 
صبح روز چهار شللنبه 1365/10/4 

»والسام«                

کالم نور

کاریکاتور

برگزاری چهاردهمین گردهمایی مدیران کل 
کتابخانه ها 

  دوره تکرار در ادبیات کودک به پایان 
رسیده است

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

تعطیل

روی خط فرهنگ

کل  مدیللران  گردهمایللی  چهاردهمیللن 
کتابخانه های کشور با هدف بررسی بهره وری 
کتابخانه های اسللتان ها در سللند چشللم انداز 

توسعه کشور، 21 آذرماه در کرمان آغاز شد.
مدیر روابللط عمومی نهللاد کتابخانه های 
عمومی کشور با اعام این خبر به خبرگزاری 
ایبنا، گفت: این نهاد برای رسللیدن به اهداف 
نظام در کسللب مقام نخسللت منطقلله و قرار 
گرفتن در زمره 15 کشللور برتر جهان تا سال 
1404، اعتای کتابخانه های استان های مختلف 
کشور را در دستور کار دارد. بر این اساس، در 
این همایش رتبه کتابخانه ای هر استان و میزان 

بهره وری آن ها بررسی می شود. 
حسللن اشجعی با بیان این مطلب که ارائه 
گزارش از میزان دست یابی نهاد کتابخانه ها به 
اهللداف برنامه میان مللدت از دیگر برنامه های 
این همایش دو روزه اسللت، خاطرنشان کرد: 
در ابتدای مراسللم، محمدجواد حسللین زاده، 
مدیللر کل کتابخانه هللای کرمان، گزارشللی از 

اوضاع کتابخانه ای این استان ارائه کرد. 
حسللین زاده اعتبللار امسللال کتابخانه های 
کرمللان را چهار میلیللارد ریال اعللام کرد و 
گفللت: 89 کتابخانه اسللتان، 87 هللزار عضو 
فعللال و 250 نیللروی انسللانی دارند. مجموع 
کتاب هللای موجود در ایللن کتابخانه ها، 850 

هزار نسخه است. 
مدیللر کل کتابخانه های کرمان با اشللاره 
بلله اینکه دورتریللن کتابخانه با مرکز اسللتان 
700 کیلومتللر فاصله دارد، خاطرنشللان کرد: 

با همکاری استاندار و شللهرداران توانسته ایم 
نیازهای مطالعاتی ساکنان مناطق دور از مرکز 

را نیز برطرف کنیم. 

سللپس منصللور واعظللی، دبیللر کل نهاد 
کتابخانه هللای کشللور بر لزوم بررسللی نتایج 
اقدام هللای اداره هللای کتابخانه های اسللتان ها 
در پیشللبرد اهداف سند چشللم انداز در برنامه 
میان مدت نهاد تأکید کرد و گفت: مسللجد و 
کتابخانلله بناهای اصلی تاثیرگللذار بر فرهنگ 
عمومی اند. کتابخانه باید محل تعامل اجتماعی 
و راهبرد اقشللار مختلف در پیشرفت و دانش 

علمی باشد. 
همچنیللن حبیللب اهلل دهمرده، اسللتاندار 
کرمان، بللا قدردانی از فعالیت هللای اداره کل 
کتابخانه های اسللتان کرمان در توسعه فرهنگ 
مطالعه اهالی این اسللتان تاش بیشللتر برای 
رسللیدن بلله اسللتانداردهای کتابخانلله ای را 

خواستار شد. 
کل  مدیللران  گردهمایللی  چهاردهمیللن 
کتابخانه هللای کشللور تللا سللاعت 20 امروز 
)یکشنبه 22 آذر( با ارائه گزارش از برنامه های 
نهاد کتابخانه ها در سللند چشللم انداز توسللط 
دبیر کل و غامرضا نفیسللی، مدیر کل بودجه 
و برنامه ریزی نهاد همچنین بررسللی رتبه هر 
استان در شللاخص های کتابخانه ای موردنظر 

نهاد کتابخانه ها ادامه خواهد داشت. 
محل برگزاری این گردهمایی هتل پارس 

کرمان است.

طاهللره ایبد نویسللنده کللودک و نوجوان 
معتقللد اسللت ادبیات کللودک ایللران پس از 
گذرانللدن دوران تکللرار و کمبود موضوعات 
جذاب و مخاطب پسللند، وارد دوره جدیدی 
شده اسللت. وی تأکید دارد که ناشران دولتی 
باید در انتشللار آثار تازه با موضوعات نو، راه 

ناشران خصوصی را دنبال کنند.
ایبد در گفتگو بللا ایبنا گفت: در دهه قبل 
نویسندگان کودک و نوجوان با همان شناخت 
قدیمللی خود به نللگارش اثللر می پرداختند و  
حال و هللوای کودک امروز را نمی شللناختند 
اما در سللال های اخیر نویسللندگان به کودکان 

امروزی نزدیکتر شده اند. 

وی تصریح کرد: بللا وجود تعمیق روابط 
نویسللندگان با کودکان معتقدم نویسندگان ما 
باید هللر روز به تجربه های جدیدی در حوزه 
کودک دسللت بزنند و به نوعی نسللل جدید 
تحوالت اجتماعللی، کودکان و نوجوان را هم 
تغییر می دهد. نویسللندگان باید همزمان با این 
تغییرات، آثار متناسللب با نیللاز مخاطب ارائه 

دهند را همراهی کنند. 
ایبد با اشاره به تغییرات فراوان در ذهنیت 
و روحیللات نسللل های جدید اظهار داشللت: 
تغییر و تحوالت اجتماعی، کودکان و نوجوان 
را هم تغییر می دهد و نویسللندگان نیز باید با 
تغییرات، آثار جدید و متناسب با نیاز مخاطب 

ارائه دهند. 
نویسللنده بیللش از یکصد اثللر در حوزه 
کودک و نوجوان با تأکید بر نقش مهم ناشران 
در گسللترش موضوعللات جدیللد در ادبیات 

کللودک، افزود: ناشللران با چللاپ کتاب های 
کودک و نوجوان با نگاه و موضوعات جدید، 
نقللش مهمی در تغییر و تحللوالت این حوزه 

ایفا می کنند. 
این نویسللنده خاطرنشللان کرد: هم اکنون 
که ناشللران خصوصی تا حللد زیادی به چاپ 
آثار نو روی آورنده اند، ناشران دولتی نیز برای 
گسللترش ادبیات کودک باید همین راه را پی 

بگیرند.
وی با بیللان  اینکه انیمیشللن ها  اکنون که 
ناشللران خصوصی تللا حد زیللادی به چاپ 
آثللار نللو روی آورنده اند، ناشللران دولتی نیز 
برای گسللترش ادبیللات کودک بایللد این راه 
را پللی بگیرند  فرصت بسللیار مناسللبی برای 
معرفی کتاب ها به کودکان ایجاد کرده و زمینه 
کتاب خوان شدن آنان را فراهم می کند، گفت: 
انیمیشللن هایی که از روی کتاب های کودک و 
نوجوان ساخته می شللوند بر فروش آن کتاب 

تأثیر بسیار مطلوبی می گذارد. 
وی تصریللح کللرد: برخللی کارشناسللان 
تکنولوژی هللای جدید را رقیبی برای کتاب ها 
می داننللد؛ در صورتللی کلله می تللوان ایللن 
تکنولوژی ها را به منظور گسللترش کتابخوانی 

در جامعه به کار برد.
ایبللد همچنین بللر حمایت بیشللتر از آثار 
فانتزی نویسندگان داخلی تأکید و این ژانر را 

در ایران نوپا توصیف کرد.
وی تأکیللد کللرد: هم اکنون آثللار فانتزی 
خارجی کیفیت بهتری نسللبت به آثار داخلی 
دارنللد و این سللبب شللده مخاطبان بلله آثار 

خارجی اقبال بیشتری نشان دهند.

نتیجه بررسی سیروس امیدی فر، 
کارشللناس ارشللد کتابداری و عضو 
هیللأت مدیللره انجمن کتابللداری و 
اطاع رسانی شاخه کرمانشاه نشان داد، 
فضا و تجهیزات کتابخانه های ایران با 
نیازهللا و محدودیت هللای معلوالن 

جسمی و حرکتی مطابقت ندارد.
دانش آموخته  امیدی فر،  سیروس 
کارشناسلللی ارشلللد کتابدلللاری و 
اطاع رسلللانللی دانشللگلاه عاملله  
طباطبایی)ره( تهران، در گفتگو با ایبنا، 
بلله پژوهش خود در بررسللی انطباق 
فضاها و تجهیزات کتابخانه های شهر 
اصفهان با نیازهللا و محدودیت های 
معلوالن جسمی و حرکتی اشاره کرد 
و گفللت: امروز در همه کشللورهای 
جهللان توجه به معلوالن جسللمی - 
حرکتی بیش از پیش است. بر اساس 
دیدگاه های جدیللد، معلول جزئی از 
جامعه است و باید فرصت های برابر 
در اختیارش گذاشللت تا مانند سایر 

افراد جامعه زندگی کند. 
عضللو هیللأت رئیسلله انجمللن 
کتابداری اصفهان افزود: ارائه خدمات 
به معلللوالن را نمی توان صرفاً عملی 
نیکوکارانه و نوع دوسللتانه دانسللت، 
زیللرا همه افراد حق دارند از امکانات 
عمومی به طور مناسب استفاده کنند. 
نگاهللی کلی بلله وضعیت تناسللب 
اسللتفاده  برای  کتابخانه های اصفهان 
معلوالن، وضعیت نامناسب این فضاها 
را نشان می دهد. در کتابخانه ها پارکینگ 
آسانسللورها،  معلللوالن،  مخصوص 
فضاهللای بهداشللتی و ورودی ها در 
وضعیت بسیار بدی اند؛ راه پله ها، میله 

دستگرد، مخزن و برگه دان، سالن های 
مطالعه و سللطوح شللیبدار وضعیت 
متوسللط دارند و راهروها و بازشوها، 

در وضعیت خوبی اند. 
وی تصریح کرد: فضای پارکینگ 
کتابخانه باید تا حد ممکن به ورودی ها  
یا آسانسور کتابخانه نزدیک باشد و به 
گونه ای طراحی شود که افراد معلول 
روی صندلی چرخللدار بتوانند بدون 
هیچ  زحمللت برای خللود و دیگران 
بللا اتومبیل خللود وارد و از آن خارج 

شوند. 
امیدی فر افزود: درهای ساختمان 

به دلیل عرض کم معموالً مانع ورود 
معلللوالن به فضللای مورد نظرشللان 
می شللوند و پنجره هایی که دستگیره 
آنها در دسللترس معلوالن نیستند، باز 
و بسته شدنشان برای آنها غیرممکن 
است. معلوالن از درهایی که از عرض 
صندلی چرخدار کمتر است نمی توانند 
عبور کنند، درهای بادبزنی و درهایی 
که با فشللار باز وبسته می شوند برای 

عبور معلوالن مناسب نیستند. 
معموالً معلوالن نمی توانند روی 
صندلی چرخدار از پله اسللتفاده کنند 
و بللرای اینکلله جابه جایللی عمودی 

معلوالن امکان پذیر باشد، باید از سطح 
شیبدار استفاده کرد. حدود دو سوم از 
کتابخانه ها دارای سطح شیبدار نیستند 
و معلوالن بللرای ورود به کتابخانه با 

مشکل مواجهند. 
آسانسللور تنها وسللیله  مناسللب 
برای جابه جایی عمللودی معلوالن و 
دسترسللی آنها به طبقه های مختلف 
است. با توجه  به دشللواری استفاده 
از پللله و فضای وسللیعی که سللطح 
شیبدار اشغال می کند، آسانسوری که 
گنجایش یک صندلی چرخدار و یک 
همراه را داشللته باشد، بهترین گزینه 
اسللت. برای اینکه آسانسللور بتواند 
پاسللخگوی نیازهای معلوالن باشد، 
بایللد در آسانسللور، فضللای داخلی، 
دکمه های کنترل و.. بللرای آنان قابل 

استفاده باشد. 
وی تصریح کرد: در کتابخانه ها نه 
تنها ورودی ها، راهروها و... باید برای 
معلوالن متناسللب باشد بلکه وسایل 
خاص کتابخانه نیز مشللمول این امر 
است. فضاهای غیرقابل استفاده برای 
رسیدن به قفسلله ها، مجات و غیره، 
ارتفاع بسللیار پایین یا باالی برگه دان، 
عللدم وجود فضللا برای گللردش در 
قفسلله ها از عمده ترین موانع اسللت. 
در 70 درصللد کتابخانه هللا معلوالن 
امکان حرکت در قفسلله ها با ویلچر 

را ندارند.
 در سالن های مطالعه باید ارتفاع 
میزهللای مطالعه ویژه معلللوالن کم 
نبوده و فاصله میان میزها و صندلی ها 
و همچنیللن فضللای دور زدن برای 

معلوالن تنگ نباشد. 

 وزیر فرهنگ و ارشللاد اسامی طی نامه ای به 
وزیللر بازرگانی خواسللتار ادامه توزیع محصوالت 
سمعی و بصری توسط مؤسسللات مجاز فعال در 
شللبکه نمایش خانگی از طریق سللوپرمارکت ها و 
فروشگاه های مشللابه سراسر کشور شد.به گزارش 
شبکه ایران، در نامه سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسامی به وزیر بازرگانی آمده است: 
به همت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و با همکاری قوه قضائیه و نیروی 
انتظامی، در راسللتای مقابله بللا تهاجم فرهنگی و 
سرقت حقوق مادی و معنوی آثار سمعی و بصری 
از شهریورماه 1385 ستاد هماهنگی و مبارزه با آثار 

غیرمجاز سمعی و بصری تشکیل شد. 
ایللن سللتاد نظللارت، کنتللرل و بهینه سللازی 
عرضه محصوالت سللمعی و بصری را سللرلوحه 

فعالیت هایللش قرار داده و به اسللتناد گزارش های 
دریافتللی عملکرد مؤثر و قابل توجهی که منجر به 

بازتاب گسترده رسانه ای شده، داشته است. 
در بخللش دیگللری از این ناملله در خصوص 
مهم تریللن اقدامللات ایللن سللتاد آمده اسللت: از 
مهم ترین اقدامات این سللتاد در راسللتای مقابله با 
رواج کپی برداری و عرضلله محصوالت غیرمجاز 
اقللدام بلله توزیع محصللوالت سللمعی و بصری 
توسط مؤسسللات مجاز فعال در شللبکه نمایشی 
خانگی از طریق سللوپرمارکت های سراسر کشور 
بللوده که این رویلله تا به امروز به طور مسللتمر و 
با بازخوردی بسللیار مطلوب ادامه یافته اسللت. اما 
متأسفانه حسب اطاع رسیده بازرس محترم مجمع 
امور صنفی تهران براساس شکایت اتحادیه صنف 
عرضه کنندگان تجهیزات صوتی و تصویری، ضمن 

اعام ضرب االجل، دسللتور جمللع آوری آنی این 
محصوالت را صادر و این فعالیت را ممنوع اعام 

کرده است. 
بدیهی اسللت تحقللق چنین اقدامللی می تواند 
حاصل زحمات چندین ساله این ستاد را در معرض 
خطر جدی قرار داده و اسباب توزیع غیرمجاز این 

محصوالت را در سطحی گسترده فراهم آورد. 
حسینی در پایان نامه از وزیر بازرگانی خواسته 
است: مطابق روال قبل، عرضه محصوالت مجاز از 
طریق سوپرمارکت ها و فروشگاه های مشابه میسر 
و تسللهیل شللود تا به لطف خداوند، پدیده شللوم 
شللبیخون فرهنگی تا حد قابل قبولی کنترل شود و 
فرهنگ اصیل اسامی ایرانی از طریق محصوالت 
فرهنگی مجاز به خانه های مردم شریف و خداجوی 

ایرانی وارد گردد.

عضو هیأت مدیره انجمن کتابداری اصفهان تأکید کرد:

  کتابخانه ها برای معلوالن مناسب سازی شوند

وزیر ارشاد: 

شبیخون فرهنگی با تسهیل عرضه محصوالت مجاز کنترل شود 

مدیر اجرایی اتحادیه تشکل های قرآنی کشور 
از آغاز نخستین کنگره تشکل ها و مؤسسات قرآنی 
کشور خبر داد و گفت: این همایش به مدت سه روز 
از 7 تا 9 بهمن ماه در مجتمع یاوران مهدی)عج( در 

مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
حسللن محمدی در گفتگو با ایبنا، عنوان کرد: 
فراخوان مقاالت این کنگره چندی قبل انجام شده 
و عاقه مندان تا 10 دی ماه برای ارسال مقاله به این 

کنگره فرصت دارند. 
وی افزود: نقش و جایگاه تشللکل های مردمی 
در توسللعه فرهنگ قرآنی،  راهکارها و شللیوه های 
تعامللل و همکاری تشللکل های قرآنللی مردمی با 
نهادها و سازمان های دولتی، راهکارهای ساماندهی 
مؤسسات قرآنی مردمی کشور)بایدها و نبایدها( و 

بررسللی و تبیین فعالیت مؤسسللات قرآنی مردمی 
نهاد در منشللور توسعه فرهنگ قرآنی)فرصت ها(، 

محور مقاالت این کنگره را تشکیل می دهند. 
محمللدی بللا اشللاره بلله اینکلله مسللؤالن و 
صاحب نظران عرصه قرآنی در این همایش شرکت 
خواهنللد کرد، یادآور شللد: همچنیللن کارگاه های 
آموزشی برای مدیران تشکل های قرآنی و برنامه ای 
نیللز برای دیدار بللا مراجع عظام و تقلید شللیعیان 

برگزار خواهد شد. 
عاقه مندان برای شرکت در این کنگره می توانند 
با دبیرخانه دفتر مرکزی اتحادیه تشکل های قرآنی 
کشور تماس بگیرند ومقاالتشان را به نشانی تهران، 
 بلوار کشللاورز، روبه روی بیمارستان پارس،  پاک 

164،  طبقه سوم ارسال کنند. 

هفتم بهمن، آغاز کنگره تشکل ها و مؤسسات قرآنی
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