
صفـحه

ترویج فرهنگ صحیح 
عزاداری از اهداف همایش 

پیرغالمان است
ترویج فرهنگ صحیح عزاداری یکی از اهداف 
برگزاری هفتمین همایش پیرغالمان است و امیدواریم 
امسال  ۶۰ تا ۷۰ درصد مراسم اصالح و سالم سازی 

شود . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان:

تعامل دستگاههای شهری 
افزایش یابد

نایب رئیس شللورای اسللالمی شهر اصفهان 
مدیریت تعامل شللهری را بهتریللن راهکار برای 

حل مشکالت شهر اصفهان دانست . . .

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

شرکت های هرمی، توهم 
یا واقیت؟!

شرکت هرم موهومی که گاه به اختصار شرکت 
هرمی نامیده می شود، در واقع کلوپ یا باشگاهی 
است که در آن هیچ فعالیت اقتصادی مهمی انجام 

نمی شود مگر عضوگیری . . .

         پرسش / ادامه در  صفحه   

رکود 63 درصدی اجرای 
طرحهای راه آهن

معللاون هماهنگی امور مناطللق راه آهن گفت: 
کاهش این فعالیتها موجب شللده اسللت بسیاری از 

زیرساخت های الزم در این بخش فراهم نشود . . .

       سراسری / ادامه در  صفحه   
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اَْیَن الّطالُِب بَِدِم اْلَمْقُتوِل بَِکْرَبالَء

ایام محرم بهترین فرصت برای 
تبلیغ دین است

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
پستهای  احداث  پروژه های  برای  کار  اجرای  توان  ارزیابی  فراخوان:  موضوع 
 400/63 کیلو ولت هـرند و هسنیجه )از توابع استان اصفهان( و فرادنبه )از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری( شامل عملیات طراحی و تأمین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، 

تست و راه اندازی بصورت کلید در دست
تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: از 88/9/30 لغایت 88/10/13

محل دریافت و تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه: تهران، خیابان گاندی، خیابان 23، 
پالک 17، شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، طبقه همکف، گروه پستهای فشار قوی، 

تلفن: 9- 88791655    
آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی: 88/10/28

نکات قابل توجه:
• پس از بررسی اسناد و مدارک و اصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکتهای واجد 

شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
• به درخواستها و مدارک واصله بعد از تاریخهای اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• الزم به ذکر است شرکت برق منطقه ای اصفهان تا دو سال آینده از نتایج این فراخوان 
جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده خواهد نمود.

بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 
شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

• سایر شرایط ارزیابی و اطالعات مربوطه در پرسشنامه های ارزیابی اولیه مندرج است.

آگهی فراخوان عمومی شماره 88/6001
)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.
www.erec.co.ir             http: //iets.mporg.ir              www.tavanir.ir

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

13273: م الف

مشترکین، عزاداران ابا عبداله الحسین )علیه السالم( به هنگام برپایی محل مراسم و ایجاد 
گذرهای عزاداری شبکه های برق را مد نظر داشته و حریم آن را رعایت نمایید. این حریم 
با فاصله حداقل 3 متر می باشد. به هنگام برپایی محل مراسم حتی االمکان از داربست های 
فلزی استفاده نکنید. از کابل ها و سیم ها تکه تکه و فرسوده استفاده نکنید و برای تأمین برق 
مطمئن با ادارات برق هماهنگی نمایید و از افراد متخصص برق در اجرای برق رسانی محل 
مراسم استفاده نمایید، از نصب پرچم ها، علم ها و... مخصوص عزاداری بر روی تأسیسات برق 
جداً خودداری نمائید، به هنگام حمل پرچمها و عالمت های مخصوص عزاداری شبکه های 
برقی که از عرض خیابانها و معابر عبور کرده است را در نظر داشته باشید. تلفن حوادث برق 
در کلیه برق شهرستان ها و شهرها و روستاها 121 می باشد و به صورت 24 ساعته آماده 
پاسخگویی به شما عزاداران عزیز می باشد. شما می توانید با شماره تلفن 6265102 واحد 

ایمنی شرکت و شماره تلفن 6278682 روابط عمومی در این زمینه مشاوره نمایید.

اطالعیه

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان

بللله گلللللزارش خبرگللللزاری قرآنللللی ایللران، 
حضرت آیت اهلل العظمی »حسللین مظاهری«، رئیس حوزه 
علمیلله اصفهان در پایان درس خارج فقه خود با اشللاره به 

فرارسیدن ماه محرم، از تبلیغ دین اسالم به عنوان مهم ترین 
رسالت و وظیفه روحانیون و مبلغان دینی یاد کرد  و گفت: 
ایام محللرم بهترین فرصت برای تبلیغ دین در سلله محور 

اخالق، احکام و اعتقادات اسللت و کسانی که اهل وعظ و 
خطابه هستند، باید از این فرصت گرانبها در جهت تبیین و 

تشریح هر سه بخش دین، استفاده کنند ...

سللالم بللر تللو ای بنللده صالح 
خللدا، ای کلله در راه احیللای دین، 
اصالح جامعه، اقامه شریعت و حفظ 
ارزش ها و امر به معروف و نهی از 
منکر چنان ایثار و فداکاری کردی که 
عرشیان به تو فخر و مباهات کرده و 
انسان های آزاده از تو درس آزادگی 

آموختند.
قیام عاشللورای تللو کاخ ظلم و 
سللتم را ویران ساخت و یزیدیان را 

برای همیشه در تاریخ رسوا کرد.
اینک انقالب اسالمی ایران که به 
رهبری بی بدیل امام خمینی )ره( بنا 
نهاده شللده، تداوم بخللش راه تو  و 
زمینه ساز قیام مهدی آل محمد)ص( 

است، ان شااهلل.
مللا یکپارچه و متحللد، قاطعانه 

فریاد برمی آوریم:
1 – یا حسین )ع(، قیام تو برای 
احیللای دین اسللالم و حفظ سللنت 
پیامبر )ص( و اهللل بیت )ع( تا ابد 
زنده و جاودان اسللت. ما با تو عهد 
و پیمان خویش را استوار می سازیم 
که همواره پیروان راستین خط سرخ 

محمللد )ص( و آل محمد بوده و در 
مقابل دشمنان اسللالم و قرآن چون 
کوه ایسللتادگی کللرده و هرگز از پا 

ننشینیم.
2 – امامت و والیت رکن رکین 
اسللالم اسللت، ما نیز هماننللد یاران 
وفادار سیدالشهدا )ع( هر لحظه آماده 
ایم تا در راه حفظ والیت، سر و جان 
ببازیم و به آنان که در مسیر مخالف 
والیت فقیه توطئه کرده و نقشه های 
شللوم در سللر می پرورانند، هشدار 

می دهیللم که به صراط مسللتقیم که 
همللان خط اطاعللت از والیت فقیه 
می باشللد باز گردنللد و در غیر این 
صللورت از خشللم و غضللب امت 

حزب ا... در امان نخواهند بود.
3 – حفظ وحللدت و دوری از 
هرگونه اختالف تفرقه برانگیز امروز 
بیش از هر زمان دیگری برای انقالب 
اسللالمی که حاصل ایثار و فداکاری 
هللزاران دلداده مکتب حسللینی )ع( 
است امری حیاتی و ضروری است. 

ملت ایران با بصیرت کامل از میراث 
شهدای گرانقدر پاسداری کرده و با 
اتحاد و همبسللتگی آرزوی دشمنان 

اسالم را نقش بر آب خواهند کرد.
4 – امللر به معللروف و نهی از 
منکللر راه نجات جامعلله در مقابل 
هجمه گسللترده ی فرهنگی غرب و 
ایادی آن اسللت. مللا نیز به این حبل 
متین الهی تمسک یافته و در اجرای 
آن از هیچ کوششللی دریغ نخواهیم 
کللرد و از قوای مجریلله، قضائیه و 
مقننلله قاطعانلله می خواهیللم تمام 
ظرفیت و توان نظام اسالمی را برای 
گسترش این فریضه در جامعه به کار 

گیرد.
5 – استکبار جهانی به سرکردگی 
امریکای جنایتکار کلله لحظه ای از 
دشمنی با اسللالم و انقالب اسالمی 
دست برنمی دارد، بداند ملت همیشه 
سللرافراز ایران بللا پیللروی از مقام 
عظمللای والیت و اتحللاد و همدلی 
مکر و حیله آنان را نقش بر آب کرده 
و زورگویان عالم را سللر جای خود 

خواهند نشاند.

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین )ع(

سنا
: ای
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سید حسن نصراهلل: 
رژیم صهیونیستی در 27 سال گذشته یک بار 
هم نتوانست به شبکه های مقاومت نفوذ کند

بهترین کار فرهنگی رجوع به 
ذخیره عظیم فرهنگ دفاع مقدس

رئیس جمهور در اختتامیه هفتمین 
جشنواره فرهنگی - هنری رهاورد 
سرزمین نور، بهترین و ماندگارترین 
کار فرهنگی را رجوع به ذخیره عظیم 
فرهنگ دفللاع مقدس و برداشللت 

از اندیشلله و آرمان بی انتهای حماسه سللازان دفاع مقدس دانست. . . 

فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه 8

بازگشت ملی پوشان تیم فوالد 
سپاهان به اردوی تیم ملی کاراته  

ملی پوشللان تیللم کاراته فوالد 
سللپاهان اصفهان پس از غیبت در 
اردوی نخسللت آماده سللازی، در 
تمرینات تیم ملی کاراته بزرگساالن 

ایران حضور یافتند.    
بللا توجلله بلله در پیللش بودن 

مسابقات لیگ کاراته، علی شاطرزاده سرمربی تیم سپاهان اصفهان اجازه 
حضور ملی پوشان خود در اردوی نخست تیم ملی را نداد و دلیل این 

امر را تفاوت در نحوه تمرینات وی با مربیان تیم ملی اعالم کرد . . . 

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

افتتاح فاز جدید میدان میوه و
 تره بار اصفهان

فللاز جدیللد میللدان میللوه و 
تللره بللار اصفهللان بللا حضللور 
مجلس  در  اصفهللان  نماینللدگان 
شورای اسالمی، شهردار و رئیس 

شورای شهر اصفهان افتتاح شد.
مدیر سللازمان میادین میوه و 

تره بار اصفهان هزینه صرف شده برای این پروژه را 2۷۰ میلیارد 
ریال اعالم و عنوان کرد . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4



ده ها ایتالیایی به مناسللبت سالروز جنگ 
در  رژیللم صهیونیسللتی  روزه   22 ویرانگللر 
نوار غزه در راهپیمایی بزرگ ملت فلسللطین 
علیه صهیونیسللت ها در این منطقه شللرکت 

می کنند.
به گللزارش واحد مرکزی خبر، سللازمان 
دهندگان این ابتکار عمل در نشسللتی در رم، 
با تشریح جزئیات این سفر، تظاهرات در غزه 
که هفته آینده برگزار می شود را تالشی دیگر 
برای شکسللتن محاصره ظالمانلله نوار غزه به 

دست اشغالگران قدس خواندند.
»میال پرنیچه« به عنوان یکی از مسللئوالن 
هماهنگی شرکت ایتالیایی ها در تظاهرات غزه 
درباره اهداف این سللفر گفت: ما برای جلب 
توجلله افکار عمومی جهان و سللازمان هلای 
بیللن المللی به مسللأله فلسللطین و همچنین 
شکسللتن محاصره سه سللاله نوار غزه، به این 

منطقه می رویم.
وی افللزود مللا در نهایت قصللد داریم با 
حضورمان در غزه، از ملت فلسللطین در برابر 

اشغالگران صهیونیست حمایت سیاسی کنیم.
همچنیللن یک جللوان ایتالیایللی گفت: ما 
بیش از 14۰ نفر هسللتیم که برای شللرکت در 
راهپیمایی غزه، از ایتالیا به فلسللطین می رویم 
و می خواهیم به فلسللطینی ها نشان دهیم که 

تنها نیستند.
یکللی دیگللر از فعللاالن ایتالیایللی حامی 
غربی  دولت هللای  بی تفاوتی  فلسللطینی ها 
در برابللر فلسللطین را نشللان دهنللده نفاق و 
بی آبرویللی این دولت ها دانسللت و تصریح 
کللرد کشللورهای غربی از یک سللو از نقض 
حقوق بشللر در بسللیاری از کشللورها سخن 
می گویند و از طرف دیگر چشللم های خود 
را در برابر جنایات صهیونیست ها علیه مردم 
مظلوم فلسللطین می بندند،گویی فلسطینی ها 

بخشی از این جهان نیستند.
وی گفللت: در حالللی که حقوق بشللر و 
حقوق مدنی و سیاسللی فلسللطینی ها به طور 
مسللتمر نقض می شللود، اما متأسللفانه جهان 

سکوت اختیار کرده است.

مدیللرکل صنایع معدنللی وزارت صنایع و 
معادن گفت: ایران با تولید یک درصد سللیمان 

جهان رتبه یازدهم را دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، فاطمیان در 
همایش همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقای 
جنوبی با اشللاره به مزیت های کشور در زمینه 
معدنی گفت: ما از نظر تولید سللنگهای تزئینی 
رتبه سللوم جهان، از نظر تولید فوالد بیستم، از 
نظر تولیللد مس رتبه هفدهم جهللان و از نظر 
بهره برداری از معادن سللرب و روی رتبه اول 

خاورمیانه را داریم.
وی با بیان اینکه سهم معدن و صنایع معدنی 
در تولید ناخالص ملی ما 5 درصد است گفت: 

با یک درصد افزایش ظرفیت ها در این بخش 
سهم درآمدهای معدنی در تولید ناخالص ملی 

تا 5 درصد افزایش می یابد.
فاطمیللان با بیان اینکه تا سللال ۷1، پانزده 
درصللد خدمات مهندسللی صنعت سللیمان را 
انجام می دادیم گفت: امروز 9۰ درصد مراحل 
ساخت، طراحی و نصب این صنعت را خودمان 

انجام می دهیم.
وی گفللت: ایران با دارا بللودن 5۷ میلیون 
تن ذخایر معدنی، ۶8 نوع ماده معدنی، 5 هزار 
واحللد بهره بللرداری معدن و 1۷ هللزار واحد 
صنایللع معدنی، مزیت ویللژه ای در این بخش 

دارد.

دبیللرکل حللزب اهلل لبنان با اشللاره به تالش 
شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی برای نفوذ 
در مقاومت گفت: رژیم صهیونیستی در طول 2۷ 
سال اخیر حتی یک بار هم نتوانسته به شبکه های 

مقاومت نفوذ کند. 
به گزارش فارس، سللید »حسن نصراهلل« در 

مراسللم شللب عزاداری 
ابللا عبداهلل الحسللین )ع( 
در شهر بیروت به جنگ 
روانللی دشللمنان علیلله 
مقاومللت و شللیوه ها و 
اهللداف آن پرداخللت و 
مقابله  فاکتللور  مهمترین 
با این جنللگ را آگاهی، 

بیداری و شناختن این جنگ و اهداف و ابزارهای 
آن دانست. 

وی گفت: جنگ روانی چیز جدیدی نیست 
بلکه قدمت آن به قدمت جنگ ها در طول تاریخ 
بشری می رسد و در جنگ روانی در دوران معاصر 
از ابزارهای بسیار متنوعی استفاده می شود که در 
صدر آنها رسللانه های گروهللی و ارتباط جمعی 
معاصر و همچنین مؤسسات فرهنگی و فکری و 
مراکز مطالعاتی و نظرسنجی ها است و گاهی نیز 
از توانمندیهای نظامی و امنیتی و اقتصادی برای 

خدمت به جنگ روانی استفاده می شود. 
دبیرکل حزب اهلل افللزود: امریکا که صاحب 
طرح سللیطره و سلللطه بر منطقه بللرای چپاول 
ثروت هللای ما اسللت، باالترین و زشللت ترین 
جنگ های روانی را علیه ملت ها و ارتش های ما 
و جنبش های مقاومت انجام می دهد و همچنین 
دشمن صهیونیستی که در مرکز خط مقدم امریکا 

است، به جنگ روانی خود ادامه می دهد. 
وی درباره تمرکز جنگ روانی بر سه محور و 
هدف از آن سخن گفت و تصریح کرد: نخست، 
ایجاد ترس و نگرانی در طرف مقابل است، هدف 
امریکایی ها و اسرائیلی ها از به راه انداختن جنگ 
روانی در وهله اول ترساندن و مرعوب کردن ما 
اسللت و دشللمن برای ایجاد ترس و نگرانی در 
بیللن امت ما به همه ابزارهای ایجاد آن متوسللل 

می شود. 
سللید حسللن نصراهلل افزود: وقتی اسرائیل 
مرتکب کشتار می شللد، هدف از آن فشار روانی 
برمقاومت و دولت و ملت بود و کشتاری که در 
عراق و در افغانستان و پاکستان هر از گاهی روی 
می دهللد در همین چارچوب اسللت و از جمله 
ابزارهای مرعوب کللردن در جنگ روانی، انهدام 
و ویرانی گسللترده است که این کار را در جنگ 
تابسللتان 2۰۰۶ میالدی علیه لبنللان انجام دادند؛ 
وقتی کلله خانه ها را بدون اینکلله در آن هرگونه 
مرکز حزب اهلل باشد، منهدم کردند و هدف از این 
کار آنهللا، لطمه زدن بلله اراده و روحیه و صبر و 

توانمندی برای ادامه رویارویی بود. 

وی افللزود: در راسللتای مرعللوب کللردن 
همچنین از صداهای محلی یا منطقه ای ]افراد یا 
نهادها[ که خود را در جرگه دوسللت یا ملی گرا 
قرار می دهند، اسللتفاده می شود و بعد این صداها 
مزدوران مرتبط با دسللتگاههای امنیتی اسللرائیل 
می شوند و مأموریت آنها ترساندن مردم می شود 
و شاید صداهای دیگری 
نیز بلاشللنلد کله چه بسا 
مزدور باشللند یا نباشللند 
اما با مشللارکت در ایجاد 
فضای ترس و نگرانی که 
دشمن خواهان آن است، 

مشارکت می کنند. 
وی دومیللن محللور 
تمرکز جنگ روانی را تشریح کرد و گفت: دومین 
محللور تمرکز جنگ روانی بر متقاعد کردن ما به 
این مسللأله اسللت که ضعیف و ناتوان هستیم و 
همه ابزارهایی که درباره آن سخن گفتیم در این 
نبرد مشارکت می کند و می گوید که ما هیچ راهی 
نداریم مگر اینکه تسلیم قویتران شویم و خواست 
و اراده آنها را بپذیرید و برای رسیدن به این هدف 
هم به هیچ یک از نقاط قوت امت نمی پردازند تا 
ما آن را فراموش کنیم با وجود اینکه ما نقاط قوت 
بسیاری در امت خود داریم که می توانیم از طریق 

آن با وجود نقاط ضعف زیاد پیروز شویم. 
وی افزود: دشمنان برای ایجاد تردید درباره 
چارچوب مقاومت اعم از رهبران و کادرها و مردم 
به شما می گویند که این رهبران صادق و مخلص 
نیسللتند و به امور دنیوی فکر می کنند و دشمنان 
به شللیوه انتشار دروغ و اکاذیب روی می آورند و 
مثاًل می گویند که درگیری بین جناح ها و جریان ها 
در داخل حزب اهلل است اما بدانید که اگر نگویم 
ما بهترین هسللتیم می گویم کلله اگر جنبش های 
مقاومتی در جهان منسللجم، متحد و برادر باشند 
یکی از مهمترین و بیشترین آنها از جنبه انسجام، 

پاکی، برادری و سالمت حزب اهلل است. 
سللید حسللن نصراهلل در رد ادعای برخی ها 
گفللت: دربللاره شللبکه های جاسوسللی )رژیم 
صهیونیستی(، می شنویم که می گویند حزب اهلل 
مورد نفوذ قرار گرفته است اما من می گویم که در 
طول 2۷ سال اخیر هرگز نتوانسته اند حتی یک بار 

به شبکه های مقاومت نفوذ کند. 
وی گفت: جنگ روانی می تواند سرنوشللت 
جنگ را تعییللن کند لذا همه ما بایللد درباره آن 
آگاهی داشته باشللیم و همه جنگ های روانی و 
امنیتی و نظامی که علیه ما انجام شللد، شکست 
خورد. ناامیدی ادبیات کسانی است که جزئی از 
این طرح )شکست خورده( بودند و یک فرد بعد 
از 35 سللال ناامید شللد و آن فرد دیگر بعد از 18 
سال مذاکره ناامید شللد و دیگری بعد از 5 سال 
درباره آنچه درلبنان روی داد، ناامید شد و ناامیدی 

بخشی از ادبیات آنها شده است. 

معاون هماهنگی امور مناطق راه 
آهن با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی 
راه آهللن به علت کمبللود اعتبار ۶3 
درصد کاهش یافتلله، گفت: کاهش 
ایللن فعالیتها موجب شللده اسللت 
بسللیاری از زیرساخت های الزم در 

این بخش فراهم نشود.
 به گللزارش واحد مرکزی خبر، 
یارمحمدی در مراسم هفته ی حمل 
و نقللل در مشللهد افزود: براسللاس 

برنامه چهارم توسللعه باید امسللال 
33 میلیون مسللافر با نللاوگان ریلی 
جابه جا شللود که به علت مشکالت 
زیربنایی تاکنون فقط جابه جایی 2۶ 

میلیون نفر محقق شده است.
معللاون هماهنگی امللور مناطق 
راه آهللن کشللور افللزود: دربخش 
جابلله جایی بار نیز باید سللاالنه 45 
میلیون تن بار جا به جا می شللد که 
از ابتدای امسللال تاکنون حدود 3۰ 

میلیون تن بار جا به جا شللده است 
و باز هم از برنامه تعیین شللده عقب 
هستیم. وی ضمن گالیه از همکاری 
نکردن بانکها در اعطای تسللهیالت 
گفت: اگر بخواهیم بخش خصوصی 
در حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری 
کند باید بانکها تسهیالت مناسبی به 

سرمایه گذاران ارائه کنند.
این مسللئول گفت: هللم اکنون 
بخللش خصوصللی بللرای ورود به 

ناوگان ریلی باید حدود 1۰۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری کند که با توجه 
به تعرفه های کم بلیت ورود بخش 

خصوصی به صرفه نیست.
معللاون هماهنگی امللور مناطق 
راه آهن کشللور دربللاره برقی کردن 
قطار تهران - مشللهد نیز افزود: این 
طرح که مصللوب هیأت دولت بوده 
به علللت نبود اعتبار هنللوز اجرایی 

نشده است.  

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای شفاف سازی وضعیت اجرای 
اصل )44( قانون اساسی و همچنین 
در خصوص عللدم انحراف از اصل 
)44( قانون اساسی گزارشی را تهیه 
و بللرای مجلس شللورای اسللالمی 

ارسال کرد.    
در نمابری که در اختیار ایرنا  قرار 
گرفت ، » اصغر ابوالحسنی هستیانی« 
معللاون بانک بیمه و شللرکت های 
دولتللی وزارت امللور اقتصللادی و 
دارایللی، خطللاب بلله »حمیدرضللا 
فوالدگللر« رئیللس کمیسللیون ویژه 
نظللارت بللر اجرای سیاسللت های 
کلللی اصللل )44( مجلس شللورای 
اسللالمی، آورده است: درخصوص 
اولین گزارش ارائه شللده از سللوی 
کمیسللیون ویژه نظللارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل)44( صحن 
علنللی مجلس و به منظور رفع ابهام 
و پاسللخ برخللی نکات منللدرج در 
گزارش یادشده، ارائه توضیحاتی را 

به شرح زیر ضروری می داند: 
ابالغللی  کلللی  سیاسللت های 
اصل)44( قانون اساسللی و متعاقب 
آن قانون مربوط به این سیاسللت ها 
یک بسته جامع و یک پروژه بزرگ 
تحول اقتصادی کشللور محسللوب 
می شللود و این بسللته سیاسللتی- 
اقتصللادی بایللد بلله طللور جامع و 
یکپارچه مورد بررسللی و قضاوت 
قللرار گیللرد. مللرور عملکللرد تک 
تک دسللتگاه های اجرایللی فارغ از 
بررسللی اهداف و رویکردهای این 
سیاست ها نشانگر مناسبی نخواهد 
بللود و نتیجلله ای جز دسللتیابی به 
برخللی یافته هللا در سللطح همان 

دستگاه اجرایی نخواهد داشت. 
در اداملله ایللن گللزارش آمده 
اسللت:  از زمان ابللالغ قانون اجرای 
اصللل)44(  کلللی  سیاسللت های 
قانللون اساسللی، در دولللت نهم و 
سللپس دولللت دهللم مطالعلللات، 
سیاسللتگذاری  و  ریللزی  برناملله 
بللرای  گسللترده ای  اقدامللات  و 
پیشللبرد ریشلله ای و عمیق اهداف 
سیاسللت های مزبور به عمل آمده 

است، اگرچه دولت از اجرای سایر 
تکالیف مواد قانونی نیز غافل نمانده 
و تمام همت خود را برای پیشللبرد 
احکام قانون مربوط به سیاست های 
کلی اصل)44( به کار گرفته است. 

در بخش دیگری از این گزارش 
بلله ابعللاد ریشلله یابی مشللکالت 
اقتصادی و شرایط حاکم بر مناسبات 
نظام اقتصادی کشور، موضوع تحول 
اقتصادی در حوزه هللای ذیربط از 
جمله نظام یارانلله ای قیمت ها که 
اصالح آن منجر به شفافیت، استقرار 
نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه 
بخش غیردولتللی خواهد بود، مورد 
تأکیللد قرار گرفللت )اهدافی که در 
پللی ابالغ سیاسللت های کلی اصل 
)44( متصور اسللت( و محرز شللد 
عدم تحللول همه جانبلله اقتصادی 
مانللع بزرگی بللرای آغاز پیشللبرد 
سیاسللت های مذکللور اسللت، لذا 
تالش و همت فراوانی در مجموعه 
دولت به شناسللایی ابعاد و رفع این 
مانع اختصاص یافللت که نتیجه آن 
در الیحلله تحللول اقتصللادی تبلور 

یافت. 
همچنیللن در ابعاد اجرای قانون 
و به طور همزمان با حل ریشلله ای 
مشللکالت کنونللی نظللام اقتصادی 
کشللور، توجه خللاص بلله اجرای 
احللکام و تکالیللف قانللون اجرای 
سیاسللت های کلی اصللل )44( در 
سلله محور کلللی جزء دسللتور کار 
قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی 
و دارایللی مأمور هدایت و شللتاب 

بخشیدن به این تکالیف شد. 
تهیلله، تصویللب و ابللالغ بالغ 
بر سللی و چند مللورد آییللن نامه، 
دسللتورالعمل، اساسللنامه، نظام نامه 
و سللایر مقللررات اجرایی در مدت 
یک سللاله پس از ابالغ قانون مورد 
نظر، برگزاری جلسللات مسللتمر با 
نهادهای پیش بینی شللده در قانون 
و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اساسی 

برای تکمیل 
قانللون،  پلایله هللای حقوقللی 
راه اندازی نهادهللای جدید قانونی 
نظیر شورای رقابت، هیأت واگذاری 
با ساختار و وظایف جدید، شورای 
عالللی اجللرای سیاسللت های کلی 
اصللل )44(، هیللأت نظللارت بللر 
مقللررات زدایی، نهادهللای تقویت 
و توسللعه بخش تعللاون نظیر بانک 
توسللعه تعاون، شللرکتهای تعاونی 
سهام عدالت و بسیاری از نهادهای 
جدیللد دیگر، شللتاب بخشللیدن به 
روند واگللذاری بنگاه ها و ورود به 
عرصه های جدید واگذاری مصادیق 
صدر اصل)44( قانون اساسللی نظیر 
بانللک هللا، بیمه ها، پاالیشللگاه ها، 
مخابرات، پتروشیمی و آماده سازی 
و اصللالح سللاختار تعللداد کثیری 
از شللرکتهای مشللمول واگذاری به 
نحوی که حجللم و ارزش عملیات 
واگذاری در چند ساله اخیر به هیچ 
عنوان قابل قیاس با سللنوات قبل از 
آن نیست و به همین ترتیب توجه به 
بازار سللرمایه و تقویت و تعمیق آن 
از جمله موارد حداقلی اسللت که به 

هیچ نحو در گزارش تهیه شده مورد 
توجه قرار نگرفته اند. 

مواردی که همللان اهداف کلی 
سیاست های ابالغی را هدف گرفته 
و آغازگر تحولی اساسی در اقتصاد 

ملی قلمداد می شوند. 
بدیهی اسللت دولت بلله عنوان 
اصل کلی پذیرفته شللده همان گونه 
که از ابتدا به اسللتقبال سیاست های 
کلللی ابالغی رفته و بللا تهیه الیحه 
این سیاست ها قدم در مسیر جدی 
است،  گذاشته  سیاسللت ها  اجرای 
سیاستگذاری و برنامه های متعددی 
برای سللرعت بخشللیدن و اجرای 
قانون اجرای سیاست های  تکالیف 
کلللی اصل)44( دارد امللا باید تمام 
مسللئوالن  و  فعللاالن  دلسللوزان، 
اجرایی، قانونگذاری و نظارتی نظام 
اقتصادی کشللور توجه داشته باشند 
اجرای سیاسللت های مذکور امری 
گسللترده، تدریجی و زمان بر، فنی 
و پیچیده و مسللتلزم دقت فراوان و 
نیازمند تحول عمیق و بسترسللازی 
برخی ارکان اقتصادی کشللور است 
و انتظار تحقق اهداف سیاسللت ها 

باید با این الزامات منطبق شود. 
این گزارش می افزاید: شورای 
عالللی اجللرای سیاسللت های کلی 
اصل )44( به عنوان نهاد سیاستگذار 
و برنامه ریز در اجرای سیاست های 
یادشللده اخیراً شللاخص های کلی 
پایللش و نظارت بللر تحقق اهداف 
سیاسللت های مزبللور را تصویللب 
کللرده اسللت کلله بللا ابللالغ ایللن 
شللاخصهای اجرایی و اندازه گیری 
آنهللا در آینده ای نزدیللک به طور 
دقیللق و علمللی می تللوان از میزان 
تحقق اهللداف و اجزای قانون ارائه 
گزارشات دقیق و کارشناسی با ارقام 
و اعداد مشللخص و دقیق ارائه کرد 
و کلیه مراجللع ذیربط نظیر مجلس 
شورای اسالمی امکان مناسبی برای 
پایش حسللن اجرای سیاست های 
مزبور خواهند داشللت و از هرگونه 
ارائلله نظللرات کلله در آن شللائبه 
شللتابزدگی و قضللاوت غیرعادالنه 
استنباط شود، اجتناب خواهد شد. 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
با تأکید بر بازدید سرزده از فرودگاهها 
و وضع خدمات رسانی به مردم گفت: 
این بازدیدها برنامه دایمی اسللت اما 

رسانه ای نمی کنیم.
 به گزارش واحللد مرکزی خبر، 
رضا نخجوانی پس از نخستین نشست 
مشللترک خبری با مدیرعامل شرکت 
فرودگاههللای و هواپیمایی جمهوری 
اسللالمی گفت: همفکری، هم دلی و 
همراهی شللعار و توصیلله وزیر راه و 
مدیران این وزارتخانه اسللت و با این 

نشسللت، یکپارچکی و انسللجام در 
ارکان این صنعت نمایش داده شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
به عنوان نماینده دولت و ناظر بر فعالیت 
ارکان صنعللت حمل و نقللل هوایی 
کشور گفت: با توجه به محدودیت ها 
و برخی ضعف امکانات، از شللرکت 
فرودگاههللا و هواپیمایللی جمهوری 

اسالمی صد درصد راضی هستم.
مدیرعامللل شللرکت هواپیمایی 
جمهوری اسللالمی ایللران )هما( نیز 
با بیان اینکه بیشللتر گله مسللافران از 

تأخیرهای ناخواسللته اسللت، گفت: 
مسللافران بلله طور صد درصللد از ما 
راضی نیسللتند اما تالش مللا ارتقای 

خدمات است.
فرهاد پرورش تعداد زیاد هواپیما 
و کمبود پارکینگ هواپیما در ساعات 
اوج پللرواز )5 تا 9 صبح( را مشللکل 
اصلی در فرودگاههللای تهران اعالم 

کرد.
پللرورش هم دربللاره بازدیدهای 
سللرزده گفللت: در مقاطللع مختلف 
نحللوه  و  شللرکت  امکانللات  از 

خدمات رسانی سرزده بازدید می کنم. 
وی افزود: آخرین بار دو هفته قبل از 
فللرودگاه امام )ره( و چهار روز قبل از 

فرودگاه مهرآباد سرزده بازید کردم.
مدیرعامل شللرکت فرودگاههای 
کشللور از نهایی شللدن طرح مطالعه 
مرحله 2 فرودگاه امام خمینی )ره( خبر 
داد و گفت: این طرح به زودی نهایی 
می شللود اما برخی موارد اختالفی با 
شرکت سللرمایه گذار وجود دارد که 
نیازمنللد اصالح مفللادی از مصوبات 

دولت در خصوص فرودگاهها است.

معللاون تحقیقللات و فنللاوری 
وزارت بهداشللت گفت: ایران با 4۰ 
هزار تولیللد علمی بین کشللورهای 
منطقه بعد از ترکیلله در جایگاه دوم 
قرار دارد که بر اسللاس سللند چشم 
انداز توسللعه باید بتواند به رتبه اول 

دست یابد.
دکتر مصطفی قانعی در مراسللم 
بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه 
علوم پزشللکی تهران گفللت: برنامه 
ریزی هایللی باید صللورت گیرد تا 
بتللوان از ترکیه که هللم اکنون با دارا 
بودن 8۰ هزار تولید علمی رتبه اول 

منطقه را دارد، عبور کرد.
معللاون تحقیقللات و فنللاوری 
وزارت بهداشللت با اشللاره به اینکه 
میللزان و تعداد مقللاالت همچنان به 
عنوان یک معیار و امتیاز پژوهشللی 

ارزش دارد گفللت: عالوه بر کمیت، 
کیفیت مقاالت و میزان ارجاعاتی که 
به یک مقاله می شللود حائز اهمیت 
است که بر اساس ارزیابی ISI بخش 
علوم پزشکی از نظر میزان ارجاعات 

در رتبه 4۷ قرار دارد.
قانعی یادآور شللد: از نظر میزان 
مقاالت در بخش علوم پزشللکی هم 
اکنون سلله هزار مقاله تولید می شود 
در حالی که این میللزان در ترکیه نه 
هزار مقاله اسللت بللرای کاهش این 
فاصله دانشللگاه های علوم پزشکی 
کشور باید تولید مقاالت علمی خود 

را افزایش دهند.
وی بللا بیان اینکه بلله طور کلی 
بخش طب و سللالمت کشور از نظر 
تعللداد مقللاالت و تعللداد ارجاعات 
صللورت گرفته طی سللال 2۰۰9 از 

جایگاه خوبی برخودار است گفت: 
بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس 
دانشگاه های علوم پزشکی باالترین 
سللهم را در تولیللدات و ارجاعللات 

مقاالت علمی داشته اند.
قانعی تصریح کرد: مجبوریم طی 
یک دوره 1۰ سللاله هر سللال صعود 
رتبه را داشته باشیم و در زمینه چاپ 
مقاالت ISI که در حال حاضر حائز 

رتبه 35 هستیم.
معللاون تحقیقللات و فنللاوری 
وزارت بهداشت افزود: از نظر میزان 
ارجاعات علوم پزشللکی کشور رتبه 
25 قرار دارد که نسللبت به سال قبل 
دو رتبه صعود داشللته اسللت و اگر 
بخواهیم بر اساس سند چشم انداز به 
رتبه اول منطقه دست یابیم باید سالی 

دو رتبه صعود را حفظ کرد.

قانعی همچنین بودجه اختصاص 
یافته مربوط به پژوهش و تحقیقات 
در سطح کشللور را سه هزار و 2۰۰ 
میلیللارد تومان اعالم کللرد و گفت: 
3 درصللد از بودجه اختصاص یافته 
مربوط به پژوهش و تحقیقات برای 
وزارت بهداشت در نظر گرفته شده 
اسللت ایللن در حالی اسللت که 3۰ 
درصد تولیدات علمی کشور مربوط 

به این وزارتخانه است.
وی بللا اشللاره بلله اینکلله روند 
ارزشیابی دانشگاهها و نحوه مدیریت 
دانشگاهها بیشترین تأثیر را در رشد 
علمی کشللور دارد، گفت: دانشللگاه 
علوم پزشکی تهران به علت مدیریت 
مناسب توانسته اسللت در مقایسه با 
سایر دانشللگاههای کشللور به رتبه 

نخست در کشور دست یابد.

ایرانجهان نما

گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص عدم 
انحراف از اجرای اصل 44  

سید حسن نصراهلل: 
رژیم صهیونیستی در 27 سال گذشته یک بار هم 

نتوانست به شبکه های مقاومت نفوذ کند

رکود 63 درصدی اجرای طرحهای راه آهن

بازدید سرزده در دستور کار سازمان هواپیمایی

رتبه دوم ایران در تولیدات علمی در منطقه

سراسری
چه خبر از پایتخت

تمدن: ورود حدود 65 تن 
گوشت عالوه برکشتار 
معمولی به بازار تهران 

اسللتاندار تهران و رئیس ستاد تنظیم بازار استان 
تهران در جلسلله این سللتاد گفت: به منظور تعدیل 
قیمت ۶5 تن گوشللت عالوه بر کشللتار معمولی به 

صورت مازاد وارد بازارتهران شد.    
بلله گزارش ایرنا، مرتضی تمللدن درمورد دیگر 
تصمیمات گرفته شللده دراین جلسلله که باحضور 
مسللئوالن وزارت بازرگانللی، جهاد کشللاورزی و 
سللازمان تعزیرات برگزار شللد گفت: برای تعدیل 
قیمت گوشللت 35۰۰ راس دام زنده )گوساله( وارد 
تهران شده است و روزانه حدود 2۰۰ راس کشتار و 

وارد بازار می شود. 

براین اساس » گوشت سرد گوساله با نرخ 55۰۰ 
تومان و گوشت گرم گوساله با نرخ ۷3۰۰ تومان به 

مصرف کننده عرضه خواهد شد.« 
تمدن بللا فراخوانی تمللام تعاونی های مصرف 
کارگللری و کارمندی برای دریافت گوشللت گفت: 
گوشللت مورد نیاز در اختیار آنها قرار داده می شود 
تا بین اعضا توزیع کنند. البته این فراخوانی توسللط 

جهاد کشاورزی صورت گرفته است. 
اسللتاندار تهران با بیان اینکه از روز سلله شللنبه 
هفته جاری نیز گوشللت گرم بسته بندی در اختیار 
میادین میوه و تره بار قرار داده خواهد شد گفت: این 
گوشت با نرخ متوسط ۷۷۰۰ تومان ارائه می شود. 

استاندار تهران سایرتصمیمات اتخاذ شده دراین 
جلسه را به شرح زیر اعالم کرد:

  در طللول این هفته روزانه 2۰ تن گوش گرم 
نیللز در میادین میوه و تره بار توزیع خواهد شللد و 
غرفه هایی ویژه این کار مهیا می شللود. )3۰ غرفه در 

3۰ میدان( 
  همزمان با توزیع گوشت گوساله تالش برای 
واردات دام زنده سبک یا گوسفندی آغاز شده که به 
زودی نتایج آن اعالم می شود و پیش بینی می شود تا 

چند روز آینده وارد بازار شود. 
  علللت کنللدی در تأمین دام زنده گوسللفند 
خودداری دامداران از فروش گوسفند به دلیل غنای 
مراتللع، بهبود وضع بارندگی و فروش دام های مولد 
در سللال های قبل به علت خشکسللالی است که در 
صورت ارائه وضع موجود نسللبت بلله واردات آن 
اقدام خواهد شد. در چند ماه اخیر کشتار گوسفند تا 

۶۰ درصد کاهش داشته است. 
  برای جلوگیری از وقفه یا کاهش در کشللتار 
دام، یللک کشللتارگاه موجللود و پنج کشللتارگاه با 
هماهنگی دامپزشکی برای کشللتار دام افزایش داده 

شده است. 
  پنللج مکان بللرای عرضه گوشللت منجمد، 
1۰ مللکان برای عرضه گوشللت گرم بلله تعاونی و 

هیئت های مذهبی اختصاص داده شده. 
  از جمله اقدامات تکمیلی بسللتن۶۰ درصد 
تعرفه برای صادرات دام زنده به خارج از کشوراست 
که ایللن امر به تأمین و افزایش عرضه گوشللت در 

داخل کشور خواهد انجامید. 
  تاکنون عالوه بر کشتار قبلی 112۰ رأس دام 

کشتار شده است. 
  همزمان با افزایش عرضه گوشللت توسللط 

سازمان بازرگانی بازرسی ها تشدید خواهد شد. 
  مجللوز الزم بلله صنف قصابان تهللران داده 
خواهد شللد تا عالوه بر وارد کنندگان فعلی راسللًا 
برای وارد کردن دام از استان های شرقی اقدام کنند. 
  نظام بانکی با پرواربندها همکاری مناسللب 

ندارد. 
  از 14 میلیارد تومان سللهم تسللهیالت برای 
پرواربندهای اسللتان تهران تاکنون این تسهیالت در 
اختیللار آنها قرار نگرفته اسللت و در انتظار دریافت 

وام قرار دارند. 
  پیش بینی می شود روند عرضه گوشت مازاد 
)گوشت قرمز و گوشت سفید( تا فروردین ماه ادامه 

یابد. 
  باید سللرمایه گذاری بلندمدت برای پرورش 
دام گوشتی و حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت 

سیاست های حمایتی استان قرار دهیم. 
  از 88/9/4 توزیللع مرغ منجمد ذخیره شللده 
آغاز شللده که تا کنون 8۷۶ تن عرضه شده و قیمت 
مللرغ را فعاًل از 3۰۰۰ تومان به 25۰۰ تومان کاهش 
داده. مرغ منجمد بللا قیمت 22۰۰ تومان به مصرف 
کننده عرضه خواهد شللد. )عرضه مرغ ذخیره شده 
توقف نخواهد داشللت و به هر میزان مصرف داشته 

باشد عرضه خواهد شد( 
  شعب سللیار تعزیرات حکومتی برای کنترل 
بازار تقویت خواهد شللد. ظرف 1۰روز گذشته 1۰ 
واحللد صنفی قصابللی در مراجع قضایللی به علت 

گرانفروشی محکوم به پرداخت جریمه شده اند.

ده ها ایتالیایی در حمایت از مردم فلسطین به غزه 
سفر می کنند

ایران یازدهمین تولیدکننده سیمان جهان
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ــد  ارش ــناس  )کارش ــکرریز  ش آرش 
حقوق( :

چنللد صباحللی اسللت، مجموعه هایی با 
عنللوان شللرکت هایی چللون گلد کوئیسللت،
 my 7 diamoud  پنتاگون ها و... در کشور 
فعالیت هایی را صللورت می دهند. افراد عضو 
مجموعه های فوق الذکر در جلساتی به عنوان 
دعوت بللا بیللان مطالبی و وعللده و وعید به 
مخاطبین خود چنین القا می کنند که می  توانند 
در مللدت کوتاهی به آسللانی سللود گزافی را 
کسب کنند. در این نوشللتار سعی شده است 
با بررسللی قانونی به تحلیل فعالیت این قبیل 

افراد پرداخته شود. 
1ل در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری 
تعریف شللده اسللت. صرفنظر از اینکه اساسًا 
عمل فروش سللکه طال عملی اسللت تجاری 
یللا خیر و اگر چنین اسللت بایللد کلیه صنف 
طالفروشللان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان 
عمل مجموعه گلدکوئیسللت را براسللاس بند 
یک مللاده دو قانون فوق الذکر کلله می گوید: 
»خریللد یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد 
فللروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی 
شللده یا نشده باشللد«، تجاری فرض کرد اما 
هر شللرکت تجاری از اقسللام هفت گانه ماده 
2۰ قانون تجارت موظف اسللت حسب مواد 
1۶ الللی 18 قانون تجارت بللرای فعالیت در 
قلمللرو ایللران در مراجع ثبتللی صالح به ثبت 
برسللد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع 
چارت و مجموعه شللرکت های فوق الذکر در 
قالب شللرکت های هفت گانلله قانون تجارت 

و شللرکت مدنی مندرج در مللاده 5۷1 قانون 
مدنی نمی گنجد. بنابراین گذاشتن نام شرکت 
بللر مجموعه هللای فوق فعللاًل در ایران صدق 

نمی کند. 
هر چنللد که تللا پیللش از تصویب طرح 
ممنوعیللت فعالیت ایللن شللرکت ها می توان 
در قالللب ماده 1۰ قانللون مدنی در چارچوب 
قراردادهای خصوصی فی مابین و اشللخاص، 

اعمال افراد فوق الذکر را توجیه کرد. 
2ل فللرض می کنیللم کلله افللرادی پس از 
طللی مراحل قانونللی با عناوینللی دیگر اقدام 
به ثبت شللرکتی و عماًل به عنوان زیر شللاخه 
مجموعه های فوق اقدام به فعالیت کنند. اوالً: 
مراجع صالح ثبت شللرکت ها به فعالیت هایی 
که در اظهارنامه ثبتی پر شللده و طبق ضوابط 
پیش بینی شللده در قانون تجارت مجوز اعطا 
کللرده اسللت و اعطای مجللوز از مراجع ثبتی 
نافی مطلق اعمال افراد فرصت طلب نیست و 
مجوز موصوف نمی تواند همیشه ضامن مطلق 
فعالیت شرکت های ثبتی باشد، ثانیًا: اگر فرض 
بر این بللود که هیچ خطایللی رخ نمی دهد و 
شرکت ها مصون از هرگونه تخطی هستند چرا 
قانونگذار مقررات مربوط به ورشکسللتگی را 
تصویب کرده است؟ و وفق مواد ۶۷۰ و  ۶۷1  
قانون مجازات اسللالمی برای ورشکستگان به 
تقلب و تقصیللر مجازات تعیین کرد؟ بنابراین 
نتیجلله می گیریم که صرف اعطللای مجوز از 
سوی مراجع ثبتی تنها مجوزی برای فعالیت در 
چارچوب قانونی اسللت به شرطی که شرکت 
ثبتی یکی از شرکت های مندرج در قانون باشد 
و عماًل نیز به فعالیت های قانونی بپردازد. حال 
فرض می کنیم که گرداننللدگان مجموعه های 
موصوف عنوان کننللد که قانون تجارت ایران 
در سال 1311 با اصالحات بعدی به تصویب 
رسیده است و در آن زمان چنین فعالیت هایی 
پیش بینی نشللده بود و وجود نداشته است. در 
پاسللخ به این سللؤال باید گفت اساسًا قانون 
تجارت ایران با پیش بینی بازرسللی، تشللکیل 
مجمللع عمومی سللاالنه و مجمللع فوق العاده 
سازمان بازرسی و... ضمانت های الزم را برای 
کنترل شللخصیت های حقوقی و حفظ حقوق 
سللهامداران کرده اسللت، هر چند که نگارنده 
نافی نیاز به اصالحات قانون تجارت نیسللت، 
امللا در مجموعه هایی چون گلدکوئیسللت در 
ایللران کنترل و نظارتی از سللوی اعضا وجود 
ندارد و طبعًا صرف خوشنام بودن شرکت در 
فرسللنگ ها دورتر از ایران نمی تواند ضمانت 
مناسللبی در عرف تجاری محسوب شود، در 
ایللن مجال به 3 عنوان: نحوه عضو شللدن در 

این مجموعه ها، نحللوه تبلیغات و بازاریابی و 
نحوه پرداخت هللا در مجموعه های موصوف 

می پردازیم. 
نحللوه عضو شللدن: 1ل عضویت با خرید 
اجباری یکی از محصوالت به صورت نقد 2ل 
خرید اجباری محصول به صورت اقسللاطی. 
در نللوع اول شللخص با خریللد محصول به 
صورت نقدی می تواند کاالی خود را دریافت 
کند و با معرفی افللراد دیگر به عنوان خریدار 

پورسانت دریافت کند. 
در نللوع دوم، خریدار اقسللاطی می تواند 
بللا پرداخت مبلغی پیللش پرداخت و مابقی با 
معرفللی خریداران دیگر ابتللدا کاالی خود را 
دریافت کند و سپس با معرفی خریداران دیگر 

پورسانت دریافت کند. 

باالخللره خریدار با معرفللی عده ای معین 
)حدود 32( نفر به حداکثر پورسانت دریافتی 
می رسد یا اصطالحًا فالش اوت می شود و به 
قللول افراد این مجموعه هللا هفته ای 9 میلیون 
تومللان و ماهانلله 3۶ میلیون تومللان دریافت 
می کنند اما سللؤال این است که این مجموعه 
از این فرد چه میزان درآمد داشللته اسللت که 
مللدت طوالنی به وی ماهانه 3۶ میلیون تومان 
پرداخللت کند؟ بر فرض صحت اینکه افرادی 
به این مرحله رسیده اند و با پذیرش این اصل 
که افرادش در تمام دنیا مجموعه ای متناهی را 
می سللازند پس از مدت کوتاهی افرادی که به 
این میزان درآمد می رسند بسیار زیاد می شوند 
آنگاه سران این مجموعه ها چگونه می خواهند 

مبالللغ فوق الذکر را به افللراد متعهد بپردازند؟ 
نکته بعللدی اینکه اگر این تجللارت این قدر 
سودآور اسللت چرا کارشناسان بانک مرکزی 
که امکانات وسیع تری در اختیار دارند اقدام به 
اعمال مشابهی نمی کنند؟ بدیهی است که تمام 
فعالیت های مجموعه هایی چون گلدکوئیست 
در فضای مجللازی اینترنت صورت می پذیرد 
و این افللراد با خرید مقللدار فضایی اقدام به 
تأسللیس سایتی کرده اند اگر این سایت تعطیل 
شود، براسللاس چه مدارکی و در کدام مرجع 
بین المللللی می توان صاحبان این شللرکت را 

تحت تعقیب قرار داد؟ 
2ل نکته جالب تر در مللورد بازاریابی این 
مجموعه هاسللت. افراد موصوف به نمایندگان 
مجموعه هللای هرمی معتقدنللد چون تبلیغات 
رسللانه ای هزینلله ای گللزاف دارد ناگزیللر از 
سیسللتم تبلیغللات شللفاهی اسللتفاده می کنند 
که در حقیقللت ترفند جالبی اسللت زیرا این 
افللراد از طریق افراد وابسللته به یکدیگر اقدام 
به عضوگیللری می کنند. مجموعه خویشللان 
و آشللنایان نزدیک و... خود را عضو می کنند 
تا چنانچه سللکه ای ارسال نشود و یا مشکلی 
رخ دهد اساسللًا شکایتی مطرح نشود، به طور 
مثال پدری علیه فرزند خود و یا دوستی علیه 
آشللنای خود کمتللر طرح شللکایت می کند و 
بیشتر سعی دارد که از طریق مصالحه موضوع 

را حل و فصل کند. 
3ل عدم پرداخت مسللتقیم پورسللانت ها 
در ایران با وجودی کلله می توان به بانک های 
ایللران کلیه حواله های ارزی را فرسللتاد، افراد 
عضللو ایللن مجموعه ها بیان می کننللد که این 
امر مقدور نیسللت. اولین شوک به سوداگران 
و سللرمایه گذاران این مجموعه ها در گذشللته 
رخ داد که سکه های ارسالی ارزش کمتری از 
مقدار عنوان شللده داشت و شکاتی در دادسرا 
علیه این موضوع مطللرح کردند. با تمام اینها 
استدالل درسللتی برای عدم پرداخت مستقیم 

پورسانت ها در ایران بیان نمی کنند. 
اخیراً در مجلس شللورای اسالمی طرحی 
عنوان شده اسللت که در صورت نهایی شدن 
الزم االجللرا می شللود و چنیللن فعالیت هایی 
جرم محسللوب و ممنوع اعالم شده است. با 
تصویللب این طرح گام مثبتی را در راسللتای 
اهداف حمایتی قانون برداشته که با جلوگیری 
از سوءاسللتفاده احتمالی افرادی سودجو مانع 
از ضرر قریب الوقوع شللهروندان می شللود و 
حکم قانللون راه را برای قللوه محترم قضائیه 
برای برخللورد قاطعانه با افراد متخلف هموار 

کرده است.

شللرکت هرم موهومللی که گاه 
بلله اختصار شللرکت هرمللی نامیده 
می شود، در واقع کلوپ یا باشگاهی 
فعالیللت  آن هیللچ  کلله در  اسللت 
اقتصادی مهمی انجام نمی شود مگر 

عضوگیری!
شللخص برای عضویت در این 
باشللگاه باید مبلغی را به عنوان حق 
عضویت بپردازد. پس از این مرحله 
کار اصلی شللروع می شود که یافتن 
اعضای جدید برای باشللگاه اسللت. 
او موظف اسللت که تعداد مشخصی 
عضو جدید برای باشللگاه پیدا کند، 
معموالً بین دو تا پنج نفر. این اعضای 
جدید هم موظف هستند که به همان 
نحو اعضللای دیگری را به باشللگاه 
معرفی کنند و الی آخر. شللما رأس 
هرم می شللوید و افرادی که به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم از جانب شما 
معرفی شده اند سطوح مختلف هرم 
می شوند. شما تا چند سطح از افراد 
معرفی شللده، پورسللانت می گیرید 
و بعللد از مدتی میلیونللر یا میلیاردر 
می شللوید بللدون آنکلله کار مهمی 
انجام داده باشللید! پیدا کردن پنج نفر 
عضو که کار آسللانی است بعد از آن 
هم نگران نباشید چون زیرگروه های 
شما هم کارشان به راحتی شماست. 
راستی می دانید که اگر قرار باشد هر 
کسی پنج عضو به کلوپ معرفی کند 
زیر مجموعه های شما هرگز به 15 
سللطح نمی رسد. به یک دلیل بسیار 
ساده، چون در آن صورت تعداد افراد 
این زیللر گروه چنللد برابر جمعیت 
فعلی کره زمین خواهد بود. با اینکه 
هرم ترسیمی این شللرکت ها کاماًل 
موهللوم اسللت، اما باز هللم عده ای 
سللاده لوح فریب آنها را می خورند 
و عضو باشللگاهی می شللونلد کله 
فعلالیلت آن فقط عضو گیری است. 
البته برخی از کلوپ ها برای منحرف 
کردن ذهللن معامالتی صوری را نیز 
وارد این هرم های موهوم می کنند. 
مثاًل ممکن اسللت ادعا شود که شما 
پس از عضویت مقداری طال بنامتان 
می شللود اما باز هم برای اینکه این 
طال به دست شللما برسد، چاره ای 
نداریللد جز آنکه اعضللای جدید را 
معرفللی کنیللد و آن اعضا هللم باید 
اعضای جدید بیاورنللد. در واقع باز 
همان داسللتان که اسللاس و پایه کار 
عضللو گیری اسللت. برخللی از این 

شللرکتها ممکن اسللت کاالیی را به 
شما بفروشند که هیچ کاربرد خاصی 
ندارنللد یا اگللر هم کاربللردی دارد 
ارزش آن بسللیار کمتر از پولی است 
که شما به آن شللرکت پرداخته اید.
شما آن کاالی بیهوده را می خرید نه 
به خاطر ارزشی که دارد بلکه به امید 
پولدار شللدن. بعللد از آن هم وظیفه 
شما روشللن اسللت، یافتن تعدادی 
دیگر از افراد که آنها هم مثل شما آن 
کاال را خریللداری کنند به امید اینکه 
بللا یافتن افرادی دیگر روزی میلیونر 
شللوند. در این مللوارد هم تنها ظاهر 
قضایا تغییر یافته است و اساس همان 
است عضوگیری به امید ایجاد هرمی 

موهوم.
خوشبختانه در کشور ما با فعالیت 
اینگونلله کلوپ ها برخللورد قانونی 
می شود. می دانید به راستی امید به 
ایجاد هرمی موهومی چقدر وقت و 
سرمایه ملی را به هدر می دهد؟ اما به 
نظر نگارنده در کنار برخورد قانونی 
باید اطالع رسللانی صحیح نیز انجام 
شود. مشاهده شده است که برخی از 
افراد فعالیت شللرکت های بازاریابی 

چند سطحی را با هرم های موهومی 
یکسللان پنداشللته اند. برای روشن 
شللدن موضوع با یک مثال شللروع 
می کنیم. فرض کنید شما برای خرید 
کامپیوتر به شرکتی مراجعه می کنید 
و در آنجللا ضمللن معرفی چند مدل 
کامپیوتر مختلف این پیشنهاد هم به 

شما می شود:
اگر شللما برای خریللد کامپیوتر 
به ما مشللتری معرفی کنید، در ازای 
هر خرید مشتری مستقیم مبلغ 1۰۰ 
هزار تومان کمیسللیون به شما تعلق 
می گیرد. اگر مشللتری معرفی شده 
توسللط شما هم کسی را معرفی کند 
بلله ازای هر خرید 5۰ هللزار تومان 
سهم شما و اگر گروه اخیر هم کسی 
را معرفی کنند 25 هزار تومان به ازای 

هر خرید به شما می رسد.
مثللال فللوق در واقللع مدلللی از 
 Multi-Level بازاریابی چند سطحی یا
Marketing MLM هسللتند. بلله ایللن 

شللیوه فروش گاهی بازاریابی هرمی 
نیز گفته می شود که از اساس با هرم 

موهومی متفاوت است:
- در بازار یابی چند سطحی کاال 

یا خدماتی واقعی معامله می شللود، 
هدف فروش است نه عضو گیری.

- شما یا افراد زیر مجموعه شما 
برای کسللب درآمد باید یک کاالی 
واقعی یللا خدماتی را بفروشللید تا 
درآمدی کسب کنید. مشتری جهت 
»اسللتفاده از کاال« اقللدام بلله خرید 

می کند نه برای »پولدار شدن«.
- شللما یا افراد زیللر مجموعه 
شما مجبور نیسللتید که حتمًا تعداد 
مشللخصی مشللتری معرفللی کنید، 
هر مشللتری معرفی شده پورسانت 
خللاص خودش را دارد و شللما هم 

سهم خود را دریافت می کنید.
- هیللچ پولللی بللرای خدمات 
موهوم مانند حق عضویت از جیب 
شللما صرف نمی شللود. اگر پولی 
خللرج کرده اید در قبللال آن کاال یا 
خدمات مشللخصی را دریافت کرده 

اید.
- هیللچ ادعایللی وجللود ندارد 
کلله بللدون کار و تللالش می توان 
بلله درآمدی هنگفت رسللید. شللما 
درآمد کسللب می کنید چون تالش 
کرده ایللد و مشللتری بللرای کاال یا 

خدماتی خاص پیدا کرده اید.
بگذاریللد همیللن جا یللک راز 
بزرگ را با شللما در میللان بگذارم، 
اساس روشللهای کسللب درآمد بر 
پایلله بازاریابللی و جذب مشللتری 
اسللتوار اسللت. هیچ کسب و کاری 
نمی تواند ادعا کند که بدون داشتن 

مشتری درآمدی دارد.
اگر بلله اصللول و تکنیک های 
بازاریابی آشنا باشید هیچ گاه بیکار 
نخواهید ماند. مشللکل اینجاست که 
بسیاری از افراد فعال وقت و انرژی 
خود را صرف روشللهایی می کنند 
که هیللچ نتیجه روشللنی نللدارد یا 
کاالهللا و خدماتللی را برای فروش 
انتخاب می کنند که اساسللًا ارزشی 
ندارند. در مواردی هم ممکن است 
بازاریابی برای شللرکتی انجام شود 
که خود آن شرکت در حدی نیست 
کلله بخواهیم وقت و تللوان خود را 

برای آن صرف کنیم.
بازاریللاب  می خواهیللد  اگللر 
ماهری شوید، وقت و توان خود را 
برای کاال یا خدماتی با ارزش صرف 
کنید و با شللرکت یا مؤسسه ای کار 
کنیللد که اساسللًا الیق همللکاری و 
ارزش صرف انرژی را داشته باشد.

محمد رحمانی
شللرکتهایی که چندی اسللت بر 
پایه روشهای شبکه ای به فعالیت در 
دنیا و کشللور ما پرداخته اند، همگی 
از روشهای مشابهی برای عضوگیری 
و پیشللبرد فعالیتهللای خود اسللتفاده 
می کنند. قربانیان بسیار این سیستمها 
همواره این سللؤال در ذهنشان نقش 
می بندد که چرا نت ورکرها یا اعضای 
این شبکه ها هنگام حضور و فعالیت 
در آنها تمامی مشکالت این سیستمها 
را توجیه می کنند! چگونه ما به واسطه 
نزدیکترین دوستان و معتمدین خود 
به این مجموعه ها نزدیک می شویم 
و بللدون اینکه خود بدانیم در گرداب 

اسیر می شویم!!!
آنچلله مرا به نوشللتن این مطلب 
وادار کللرد ایللن بود که بلله گونه ای 
همه ی فهم چند نکتلله را که به زعم 
خود شاخص درک بهتر این سیستمها 
اسللت بیان کنم. این شاخصها کمک 
می کند کلله افراد قبللل از اینکه وارد 
این سیسللتمها شوند و اسیر روشهای 
تزریللق اطالعات بی نهایللت دقیق و 
سطح بندی شده راهبران این سیستمها 
شللوند، به سللادگی به حقایق کاری 
کلله آن را انتخللاب می کنند دسللت 
یابنللد. Network marketing یا 
بازاریابی شبکه ای است که همانگونه 
که از نامش پیداست باید روشی برای 

بازاریابی یک کاال باشد.

حاال شللما که دوسللتتان یکی از 
شرکتهای شبکه ای را به شما معرفی 
کللرده اسللت، باید در قللدم اول از او 
بپرسللید : آیا در شرکت شما از روش 
بازاریابی شللبکه ای برای فروش یک 
محصول اسللتفاده می شللود؟ اگر نه! 
بپرسید پس شما که بازاریاب هستید 
چه چیزی را بازاریابی می کنید؟ حتمًا 
تصدیق می کنید که اگر محصولی در 
بین نباشد کل پروسه یک نوع گردش 
پول است و چون حجم پول ورودی به 
این سیستم ثابت است قاعدتاً عده ای 
مالشان را می بازند و عده معدودی به 
سود می رسللند. با همین سؤال شما 
خود را از شللناخت بیشتر بسیاری از 

این شرکتها بی نیاز می کنید.
اما بسیاری دیگر از این شبکه ها 
هسللتند که اعضای باالدسللتی آنها به 

خوبی از پس پاسخ به پرسشهای شما 
بر می آیند و می گویند مثاًل شللما در 
این تجارت Time Sharing هتلها 
یا جواهرات خریداری می کنید. ضمنًا 
آنها به خوبی قادرند حتی به ابهامات 
شرعی و قانونی شما در این خصوص 
نیز پاسخهایی ارائه دهند. بنابراین تالش 
نکنید با ایجاد سؤالهای متفاوت آنها را 
به اشتباهشان واقف سازید. چون آنها 
آموزشهای عمومی قبل از کارشان را به 
خوبی فرا گرفته اند و می دانند چگونه 

با شما مذاکره کنند.
نللت ورک مارکتینگ یا بازاریابی 
شللبکه ای چیزی نیسللت که آنها به 
شما معرفی کنند. قرنهاست که انسانها 
خدمللات خللود را بر پایلله اعتماد به 
حرفهای معتمدین و مشاورین نزدیک 
خود خریداری می کنند. اینکه شللما 
با معرفللی نزدیکترین دوسللت خود 
که به او اعتمللاد دارید کاالیی را مثاًل 
یک موبایل بخرید، چیزی اسللت که 
روزانه بارها در اطرافتان رخ می دهد. 
در این سیستمها هم از اعضای جدید 
می خواهند که سیستم و محصوالتش 
را به نزدیکترین دوسللتان که در دایره 

نفوذ فرد قرار دارند معرفی کنند.
اگللر شللما پورسللانت بگیر یک 
فروشگاه موبایل بودید هم می توانستید 
با معرفللی دوسللتانتان از فروشللگاه 
پورسللانت بگیرید. حتی آن فروشگاه 
می توانست تا آنجا که برایش صرف 
داشللته باشللد از محل کسللانی که از 
ناحیه شللما از او خرید کرده اند مدام 
پورسانت شللما را افزایش دهد. ما تا 
اینجا خرید یک محصول را حتی در 
قالب روش شللبکه ای تأیید کرده ایم 

و شما از من می پرسید که خوب این 
شللرکتهای به اصطالح هرمی هم که 

همین کار را می کنند.
در ایللن مرحللله شللاخص دوم 
شناخت این شرکتها را به شما معرفی 

می کنم:
در هیللچ روش فروشللی تعللداد 
فروشللنده های موفق نمللی توانند به 
تعداد مصرف کنندگان محصول باشند. 
این جمله راز موفقیت شللما در برابر 
نت ورکرها اسللت. تنهللا نت ورکی 
برای فروش اجناس بسللیار پرفروش 
می تواند به همه نت ورک ها سللود 
بدهد که الاقللل ۷5 درصد مراجعین 

به سیسللتم مصرف کننللده و نیازمند 
محصول باشند، نه اینکه تمام خریداران 
خود شروع به فروش محصول کنند و 
توقع داشته باشند که از این کار سودی 

هم عاید آنها شود.
پللس به نظر من بللا خیال راحت 
همراه دوسللت نت ورکرتان به محل 
کارش برویللد و از او بخواهیللد کلله 
شما را به جمع کسللانی که وارد این 
شبکه شده اند راهنمایی کند )عمومًا 
می پذیرند(. خودتان آمار بگیرید. هر 
چهار نفری را که می خواهید انتخاب 
کنید و از آنها بپرسللید آیا حقیقتاً نیاز 
اولشان خرید محصول آن شرکت بوده 
اسللت؟ به راحتی بللا این روش حتی 
دوستتان هم می فهمد که روزی یکی 

از مالباختگان خواهد بود.
من منکر این نیسللتم که برخی با 
این روشللها پولهای زیللادی به جیب 
زده انللد امللا توجه کنید که شللما به 
احتمال بسیار قوی از آن دسته نخواهید 
بود. پس یادتان نرود در نت ورک باید 
از 4 نفللر یا 3 نفر برای خرید جنس و 
بر اساس نیاز به آن جنس وارد شبکه 
شللوند و نیازی به اینکه کار کنند هم 
نداشته باشند. شاید بعضی از دوستانی 
که این مطلللب را می خوانند بگویند 
که من عضوگیری و کار شبکه ای را 
تأیید کردم. اما در جواب این دوستان 
باید بگویللم که ثبت مشللتریان یک 
شللرکت امروزه جزء الینفک تجارت 
است و اگر شما به هر دلیلی بخواهید 
پورسانتی به بازاریابان محصوالت خود 
بدهید، چاره ای جز ثبت اطالعات او 
نخواهید داشللت. ضمللن اینکه باید 
بدانید چند مشتری را بازاریاب مورد 
نظر معرفی کرده و اطالعات و حجم 

خرید آن مشتریان چقدر بوده است؟
این مطلب را بدون هیچ تعصبی 
روی کار بازاریابی شبکه ای نوشته ام 
و سعی کرده ام همه چیز را سیاه نبینم 
و به نظرم می رسد هیچ ایرانی معتقدی 
دوست ندارد در قالب این شبکه ها به 
اقتصاد کشللور ضربه بزند. آنها حتمًا 
اطالعات کافللی از کاری که می کنند 
ندارند و ما باید به صورت مسللأله و 
به صورت علمی و منطقی شاخصهایی 
را به عمللوم مردم بدهیللم که بتوانند 
بصیرت خود را افزایش دهند و در دام 

این کالهبرداران زرنگ نیفتند.

شرکت های هرمی، توهم یا واقیت؟!

فرمولهای ساده برای شناخت شرکتهای هرمی

علم و صنعت

من یک شرکت تأسللیس می کنم، برای شروع 
کارم به سرمایه نیاز دارم. فرد A رو ترغیب می کنم 
که سرمایه خودش رو به من بدهد تا من از سود کار 

تولیدی خودم اون رو هم شریک کنم.
 بعد از مدتی فرد A منتظر سللودش هسللت اما 
من از کاری که می کنم سودی به اون نملی دم و بر 
عکللس اون رو مجبور می کنم از این به بعلد بلرای 
به دست آوردن سودش فرد B  و C  رو ترغیب کنه 

تا اونها هم پولشون رو به من بدن ! 
 A از ایللن پول من 5۰ درصللد رو به خود فرد 
میدم و اون به سللرمایش میرسلله و 5۰ درصد دیگه 
رو بللرای خودم بر میللدارم و کار تولیدی خودم رو 
گسللترش میللدم. اما باز هم هر چه که شللرکت من 
گسللترده بشه سللودی از اون رو به فرد A نخواهم 
داد! ممکنه A بعد از مدتی به سود خودش برسه اما 
آنچه مسلم است اینه که من به فرد A از بابت کاری 
که شروع کردم سودی ندادم بلکه اونو مجبور کردم 
برای رسیدن به سودش برای من سود آور بشه!! پس 
اینکه فرد A فکر می کنه که سرمایه اون در شرکت 
من براش سللود آور شده فکر ابلهانه ایه !!! در واقع 
شرکت من برای خودم سود آور بوده و اصاًل ربطی 
بلله فعالیت فرد A نداره !! چون اگه فرد A فعالیتش 
رو متوقف کنه جلوی سود آوری خودش رو گرفته 

وگرنه شرکت من سودش رو به دست آورده !!! 
 امللا من برای اینکه فللرد A رو ترغیب کنم که 
بیشللتر کار کنه یه سللری امتیازات بهش میدم. مثاًل 
محصوالتم رو با سود کمتری )نه اصاًل بدون سود!!( 

نسبت به دیگران بهش می فروشم!
 این وسللط سللر کی کاله رفته؟ کی داره برای 
پولللش کار می کنلله و آرامش روانللی داره که نون 

حالل در آورده؟؟ 

 آیا فرد A فکر می کنه سللودی رو که می گیره 
از یک کار تولیدی به دست اومده؟

آیا من که شرکت زدم ترسی از ورشکسته شدن 
دارم؟ من چقدر سللرمایه گذاشتم این وسط؟ چقدر 

نگران اینم که کارم جواب بده یا نه ؟! 
 آیا کسللی هسللت غیر از من که بللا این روش 
شرکت زده باشه  و به فرد  A  سهمی از سود آوری 
شرکتش عالوه بر اون سللودی که فرد A در مقابل 
فعالیتش به دسللت میاره بهش پرداخت کنه؟ آیا در 
این حالت هم فرد  A  واقعاً سودش رو از محل کار 
تولیدی دریافت کرده یا از محل سود آوری که برای 

شرکت من کرده؟! 

خوب اگه این روش درسته پس این شرکتهایی 
که مسللتقیم سهامشللون رو بفروش میرسونن و در 
مقابل به سللهامداران سللود واقعی شرکت رو میدن 
دلیل این کارشللون چیه؟!! چون اگه سیسللتم هرمی 
داشللتن دیگلله نیللازی نبود سللود کارشللون رو به 
سللهامداران بدن!! همش مال خودشللون بود!! تازه 

ترسی از ورشکستگی هم نداشتن!!!
 حاال.... 

 فللرد A بعد از مدتی می تونلله از محل همین 
سود آوری یه کار تولیدی بزنه که در این حالت تازه 

میرسه به جایی که من بودم! 
 پس اونم میشه مثه من !! 

 حاال این وسللط سللود کی حالللله؟؟؟ من که 
شرکتم رو از محل سرمایه یکی دیگه ایجاد کردم و 
در مقابللل چیزی هم بهش ندادم؟ خوب فرد A که 
ناراضی نبوده؟ از اول می دونسللته چی کار میکنه !! 

خودش پولش رو  به من داد!!! 
 فللرد A هم که ممکنه بعد از مدتی بشلله مثل 

خودم پس فرقی با من نداره!! 
 اما خوب من اولین کسللی هستم که شرکتم رو 
تأسللیس کردم !! فرد A باید حاال حاالها بدوه تا به 
سودش برسه!!  تازه این در صورتیه که اونم مثه من 
شللانس بیاره و زیر دستاش کار کنن!! اگه نتونه هرم 
رو اجللرا کنه  و توازنش به هم بخوره سللودش که 
هیچ !! سرمایشللم به دسللت نمیاره!! چون در مقابل 
فللرد B و C مللن تنها اصل سللرمایه خودش رو به 
خودش پس دادم !! حاال فرض کنیم که هرم سللریع 
رشللد کرد و فرد A به سود هنگفتی هم دست پیدا 
کللرد! آیا این پولی که فرد A  کسللب کرده از محل 
یک کار تولیدی بوده؟ آیا اشللتغال زایی کرده؟ چند 
تا جوون رو سللر کار برده؟؟ )اما رسماً خیلی ها رو 

سر کار گذاشته!!! ( 
 فللرد A بعد از جذب فرد  Bو C   درآمدش از 
محل ساختار هرمی شبهه دار میشه !! همون طور که 

در آمد من از این محل قباًل شبهه دار شده !! 
 چون من سللرمایه ای به دست آوردم که براش 
کاری نکللردم و تازه این سللرمایه روز به روز داره 
سود بیشتری برام میاره در حالی که من هنوزم براش 
کاری نمی کنم و فقط دیگران رو وسوسلله می کنم 
که اونها هللم از من تبعیت کنللن و دنبال در آمدی 

باشن که براش کاری نکردن !!!

شیفت شب و شرکتهای 
هرمی !!

شرکت هرمی

نگین نقیه
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در هیچ روش فروشی تعداد فروشنده های موفق 
ــداد مصرف کنندگان محصول  نمی توانند به تع
ــما در برابر نت  ــند. این جمله راز موفقیت ش باش
ورکرها است. تنها نت ورکی برای فروش اجناس 
بسیار پرفروش می تواند به همه نت ورک ها سود 
ــتم  ــد که الاقل 75 درصد مراجعین به سیس بده
مصرف کننده و نیازمند محصول باشند، نه اینکه 
ــه فروش محصول  ــروع ب تمام خریداران خود ش
ــند که از این کار سودی  کنند و توقع داشته باش

هم عاید آنها شود.
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ایام محرم بهترین فرصت برای تبلیغ دین در سه 
محور اخالق، احکام و اعتقادات است
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شهرکرد

شهرکرد

به گللزارش خبرگللزاری قرآنی 
ایللران، حضللرت آیللت اهلل العظمی 
»حسین مظاهری«، رئیس حوزه علمیه 
اصفهللان در پایللان درس خارج فقه 
خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، 
از تبلیغ دین اسالم به عنوان مهم ترین 
رسالت و وظیفه روحانیون و مبلغان 
دینللی یاد کللرد  و گفت: ایللام محرم 
بهتریللن فرصت بللرای تبلیغ دین در 
سه محور اخالق، احکام و اعتقادات 
است و کسانی که اهل وعظ و خطابه 
هستند، باید از این فرصت گرانبها در 
جهت تبیین و تشللریح هر سه بخش 

دین، استفاده کنند.
العظمللی  اهلل  آیللت  حضللرت 
مظاهری با تأکیللد بر لزوم زنده نگه 
داشتن جلسللات عزاداری حضرت 
شللرکت  و  )ع(  اباعبداهلل الحسللین 
پرشور مردم در آن جلسات، تصریح 
کللرد: زنده نگه داشللتن جلسللات 
عزاداری و شرکت با سوز و گداز در 
آن جلسات، موجب استمرار نهضت 
امام حسین)ع( است و تشیع را زنده 

نگه می دارد.
وی افللزود: امللا باید دانسللت 
نهضللت امام حسللین)ع( درس های 
اخالقی فراوانی نیز دارد و در حالی 
که باید عزاداری کنیم و آثار و برکات 
این رویداد عظیم را زنده نگه داریم، 
به آن درس ها نیز توجه و عمل کنیم. 
رئیس حوزه علمیلله اصفهان خاطر 
نشان کرد: در واقعه ی عاشورا، تمام 
کفر برای مقابله با تمام اسالم و تمام 
ایمان تجهیز شللده اسللت و در این 

رویداد تاریخ سللاز، در واقع فضائل 
و رذائللل اخالقللی به مبللارزه با هم 
برخاسته اند و عاشورا به مجموعی از 
همه فضائل نیکو و فضائل اخالقی و 
نیز همه ی صفات نکوهیده یا همان 

رذائل اخالقی مبّدل شده است.
آیللت اهلل مظاهری بللا یادآوری 
برخللی از صفللات پسللندیده نظیر 
صبر، ایثللار، فداکاری و شللجاعت، 
به ظهور بارز این فضائل در حماسه 
عاشورا اشاره کرد و ضمن نکوهش 
دسللته ای از رذائل اخالقی که باعث 
شللهادت مظلومانه امام حسللین)ع( 
و یاران ایشللان و نیز اسللارت آل اهلل 
شللد، خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ 
عاشورا گواهی می دهد که نمی توان 
فضیلتی از فضائل اخالقی و خصائل 
نکللوی انسللانی یافت کلله در رفتار 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران 
ایشان بروز و ظهور نیافته باشد. وی 
گفللت: همچنان که لشللکر دشللمن 

بللا همه رذائللل اخالقللی و صفات 
نکوهیللده به جنگ با اهل بیت پیامبر 
)ص( آمده بود و معاندان در نمایش 
رذالللت و پلیللدی از هیللچ اقدامی 

فروگذار نکردند.
العظمللی  اهلل  آیللت  حضللرت 
مظاهللری در ادامه بیانللات خود بر 
لزوم خودسللازی اخالقی و تهذیب 
نفس تأکید کرده و خاطرنشللان کرد: 
درجلسللات عزاداری باید عالوه بر 
تحریللک عاطفه و گریانللدن مردم، 
فضائل و رذائل اخالقللی برای آنان 
تبیین شود تا با درس آموزی از تاریخ 
عاشللورا بتوانند ریشه رذائل اخالقی 
را در وجللود خشللکانده و درخت 
فضائل اخالقی را به جای آن بنشاند 
و از میللوه آن بهره منللد شللوند. وی 
افللزود: رذائل اخالقللی در دل همه 
انسان های معمولی وجود دارد و اگر 
برای ریشه کن کردن آن رذائل اقدامی 
نشللود، در صورت پیدا شدن زمینه، 

توفانی خواهد شللد و توفان صفات 
رذیله، پلیدی های حاکم بر کربال را 
به انسان تحمیل می کند و متأسفانه 
هر چه رسللوخ صفت رذیله در دل 
انسان بیشتر شود، تبعات و آثار منفی 
آن نیز بیشللتر خواهد شد. حضرت 
آیت  اهلل العظمللی مظاهری از امر به 
معللروف و نهی از منکر بلله عنوان 
یکللی از مهم ترین اهللداف قیام امام 
حسللین)ع( یاد کرد و گفت: یکی از 
درس های بارز عاشورا و قیام کربال، 
امر به معروف و نهی از منکر است و 
اگر جامعه اسالمی الاقل همین یک 
درس را از واقعلله عاشللورا بیاموزد، 
بسیاری از معضالت اخالقی اجتماع 
اصالح خواهد شللد و گناهانی نظیر 
بی حجابی، غیبت، تهمت، تجاوز به 
حقوق و اموال دیگران، شایعه پراکنی 
و اشللاعه فحشللاء از جامعه زدوده 

خواهد شد.
رئیس حوزه علمیلله اصفهان از 
خصلت پسندیده ایثار به عنوان یکی 
دیگر از درس های آموزنده عاشللورا 
یاد کرده و خاطرنشللان کرد: ایثار و 
اسللت  ارزنده ای  فضیلت  فداکاری، 
کلله از رهایی و وارسللتگی انسللان 
از رذائلللی همچللون خودخواهی و 
منیت سرچشللمه می گیللرد و مزین 
شللدن آدمی به این صفت پسندیده، 
موجب می شود که در مواقع الزم، از 
خود و تعلقات خود بگذرد و صرفًا 
برای رضللای خداوند متعال، از دین 
او دفللاع کرده و خود را فدای حفظ 

دین کند.

ــهر اصفهان  ــالمی ش ــورای اس نایب رئیس ش
مدیریت تعامل شهری را بهترین راهکار برای 

حل مشکالت شهر اصفهان دانست.
به گزارش روابط عمومی شللورای اسللالمی 
شللهر اصفهان، مهندس سللید کریم داودی تحقق 
مدیریت واحد شللهری در کالنشللهر اصفهان را 
اجتنللاب ناپذیللر بیان کللرد و گفت: بللا توجه به 
ساختار و مدیریت اجرایی کشور تحقق مدیریت 
واحد شهری در این کالنشللهر امکان پذیر نبوده 
و اجرایللی و عملیاتی کللردن راهبرد کوتاه مدت 
شورای اسالمی شللهر اصفهان که همان مدیریت 
تعامل شهری است می تواند راهکاری اساسی و 
سازنده برای حل مشکالت و معضالت این شهر 

باشد.
وی تعامل و همکاری مدیریت استان و شهر 
اصفهان را برای رفع مسائل و مشکالت این شهر 
ضروری دانسللت و از عزم و اراده جدی استاندار 
محترم اصفهان برای حل این مشللکالت خبر داد 

و افزود: ترافیک، عدم تکمیل حلقه سوم ترافیکی 
و مسللدود بودن ادامه بزرگراه شهید همت، عدم 
تکمیل زیر سللاختهای صنعت گردشگری، وجود 
اراضللی اوقافی و کاربریهای ورزشللی، فرهنگی، 
بهداشللتی و آلودگیهای زیست محیطی مهمترین 
و اصلی ترین مشللکالت شللهر اصفهان است که 
با عملیاتی شللدن مدیریت تعامل شللهری مرتفع 

خواهد شد.
نایب رئیس شللورای اسللالمی شهر اصفهان، 
این شللهر را به عنوان فرهنللگ تمدن ایران زمین 
و یکی از شللهرهای فرهنگللی تاریخی مطرح در 
جهان نام بللرد و راه اندازی باغ موزه ها و محور 
پیاده توریسللتی برای جذب گردشگران داخلی و 
خارجی در این شهر را ضروری دانست و گفت: 
در شهر اصفهان متأسفانه وضعیت زیر ساختهای 
جللذب گردشللگر هنللوز تکمیل نشللده و برای 
افزایش توریسللت پذیری برناملله ریزی اصولی 

صورت نگرفته است.

وی جلوگیللری از آلودگللی هللوا، کاهللش 
آالینده های زیست محیطی و سفره های شهری، 
ساماندهی ترافیک و تعیین تکلیف اراضی مردم با 
کاربریهای فرهنگی، آموزشللی و ورزشی را مورد 
تأکید قللرارداد و افزود:ایجاد هماهنگیهای الزم و 
تعامل بللا مسللئوالن ادارات و ارگانها و عملیاتی 
کردن مدیریت تعامل شهری و استفاده از امکانات 
موجود نقش اساسی در پیشبرد امور و رفع مسائل 

و مشکالت شهر اصفهان ایفا خواهد کرد.
مهندس داودی در بخش دیگری از سللخنان 
خود از واگذاری مجوزهای تجاری در خیابانهای 
جدید االحداث در بافتهای قدیمی شللهر اصفهان 
انتقللاد کرد و گفللت: این خیابانها بللرای کاهش 
ترافیک و تسللهیل در عبللور و مرور مردم در این 
بافتها احداث می شود و واگذاری اماکن تجاری 
خطی با عرض کم ایللن خیابانها همخوانی ندارد 
و این امللر باعث بروز مشللکالت عدیده ای در 

خیابانهای جدید االحداث شده است.

وزیللر مسللکن و شهرسللازی، طللی حکمی 
علللی ابراهیمی دسللتگردی را به عنللوان رئیس 
سللازمان مسللکن و شهرسازی اسللتان منصوب 
کرد. به گزارش روابط عمومی سللازمان مسللکن 
و شهرسللازی اسللتان، علی نیکزاد در این حکم 
خواسللتار پیگیللری طرح هللای مهم مسللکن و 
شهرسللازی از سوی رئیس جدید سازمان مسکن 

و شهرسازی در استان شده است.
معاون وزیر مسللکن و شهرسللازی در آیین 
معارفه رئیس جدید سازمان مسکن و شهرسازی 
استان گفت: ساختار سازمانی مسکن و شهرسازی 
بلله تصویب معاونللت راهبللردی و برنامه ریزی 

رئیس جمهور رسیده است.
رضا انجم شللعاع در این آیین که در سللالن 
اجتماعات سللازمان تبلیغات اسللتان برگزار شد، 
افزود: واحدهای سللازمانی مسللکن و شهرسازی 
در 33۷ شهرسللتان راه انللدازی خواهللد شللد و 
شللاخص های کمی و کیفی سللاختمان در همه 

نقاط ایران مورد ارزیابی و توجه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تبصره شللش قانون بودجه 
به عنوان بسللته مهم برنامه ای مشللکالت بخش 
مسکن را شناسللایی و قانون ساماندهی مسکن و 
حمایت از تولید کنندگان مسللکن در دولت نهم 

مورد تصویب قرار گرفت.
انجم شللعاع یللادآور شللد: 11 هللزار واحد 
مسللکونی در این اسللتان در برنامه مسللکن قرار 
گرفته و این اسللتان در اجرای مسکن مهر موفق 

بوده اسللت. به گفته وی، رئیس جدید سللازمان 
مسللکن و شهر سللازی باید از ظرفیت های مهم 
بخش هللای مختلف در این سللازمان بهره گیرد 
و سیاسللت های دولللت را در بخش مسللکن و 

شهرسازی در این استان پیگیری کند.
رئیس جدید سللازمان مسللکن و شهرسازی 
اسللتان اعالم کرد: برنامه های خللود را در چهار 
محور مسکن مهر، ساختمان های اداری و دولتی، 
زمین  و اراضی و اجرای طرح جامع شهرها دنبال 
می کند. علی ابراهیمی افزود: سللازمان مسکن و 
شهرسازی اسللتان اجرای طرح مسکن مهر را به 
عنوان یکی از سیاسللت های مهللم دولت در این 

استان پیگیری می کند.
خاطرنشللان می شللود: در این آیین از اصغر 
مجیدی رئیس سابق سازمان مسکن و شهرسازی 
اسللتان به پاس چهار سللال خدمت در این استان 
قدردانی شد. اصغر مجیدی از سوی وزیر مسکن 
و شهرسللازی به عنوان رئیس سللازمان مسکن و 

شهرسازی استان همدان منصوب شد.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
تعامل دستگاههای شهری افزایش یابد

 رئیس جدید سازمان مسکن و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

فرهنگسرای خانواده برگزار می کند
واقعه ی عاشورا و زندگی امروز

واقعلله ی عاشللورا و عکللس 
العمل های امام حسین )ع( و یاران 

با وفایش همواره حاکی 
از مهم ترین درس های 
زندگللی بللرای مللردم 
اعصار و قرون  همه ی 
اسللت. به همین علت 
فرهنگسرای خانواده در 

راسللتای بهره گیری هرچه بیشتر از 
این واقعه ی مهم و اثربخش در تاریخ 

بشللریت، اقدام به برگزاری همایش 
هفتگی خود تحت عنوان »واقعه ی 
زندگللی  و  عاشللورا 
 امللروز« بللا حضللور 
و  االسللالم  حجللت 
المسلمین آقای آزمون 
ایللن  اسللت.  کللرده 
همایش روز پنجشنبه 
88/1۰/3 در سللاعت 15:3۰ الی 1۷ 

برگزار می شود. 

ــده رود: فاز  ــان – خبرنگار زاین اصفه
جدید میدان میوه و تره بار اصفهان با حضور 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
شللهردار و رئیس شورای شهر اصفهان افتتاح 

شد.
مدیللر سللازمان میادیللن میوه و تللره بار 
اصفهان هزینه صرف شللده بللرای این پروژه 
را 2۷۰ میلیارد ریللال اعالم و عنوان کرد: دو 
پروژه ی دیگر در همین راسللتا با اعتبار 18۰ 
و ۶۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است که تا 

سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
مهنللدس رنجبر اجللرای پروژه های فاز 
جدیللد میللدان میوه و تره بللار اصفهان را در 
زمینی به مسللاحت ۷5 هزار مترمربع شللامل 
2۶8 غرفه و 2 سللکوی روباز به مساحت 11 
هزار مترمربللع اعالم و اضافه کرد: این پروژه 
از سللال 138۶ آغاز شللد و هم اکنون به بهره 

برداری رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با 
اظهار خرسللندی از رویکرد رو به رشد اکثر 
سازمانهای اصفهان گفت: گرفتن حق انتخاب 

شللهرداری از شورای شللهر و تفویض آن به 
وزارت کشور باعث بروز مشکالتی در اداره 
شهر می شللود. حاج رسولیها از دکتر کامران 
نماینللده مللردم اصفهان در مجلس شللورای 
اسالمی خواست در این زمینه، همکاری های 
الزم را با شورای اسالمی شهر اصفهان داشته 
باشللد. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشللاره به رتبه اول اصفهللان در پژوهش، این 
اسللتان را اسللتانی نمونه در کشللور خواند و 
اظهار داشت: تمامی این پیشرفت ها به خاطر 
خواسللت مردم استان اسللت. وی اصفهان را 
الیق عنللوان پایتخت فرهنگی جهان اسللالم 
دانسللت و افزود: 2۰ هزار میلیللارد تومان از 
دارایی های مردم درگیر مصوبات شهرسازی 
اسللت  که باید به بهترین شکل از آن استفاده 

کرد. 
رئیس شورای اسالمی اصفهان با اشاره به 
بحث هدفمند کردن یارانه ها و تأثیر مصرف 
بهینه سللوخت در جامعه گفت: حمل و نقل 
در کالنشهرها با مشکالتی رو به رو است که 

باید در این زمینه با برنامه حرکت کنیم.

به گزارش روابط عمومی سللازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان مراسم افتتاح اولین 
بللازار گیاهان دارویی در سللطح کشللور در 
تاالر سنبله جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
حضور مسئوالن جهاد کشاورزی و شهرداری 

برگزار شللد. به گفته 
آقای مهندس رئیس زاده 
سازمان  باغبانی  مدیر 
ایللن بازار بلله همت 
شهرداری برای اولین 
بار در سللطح کشور 
افتتللاح می شللود که 
هللدف از آن ایجللاد 
محلی برای داد و ستد 
و عرضه انواع گیاهان 
در  تولیدی  دارویللی 

سطح استان و شللرکت ها و فرآوری گیاهان 
دارویی است.

ایشللان در ادامه گفت: این بازار بسللتری 
اسللت برای توسعه کشللت گیاهان دارویی و 
ایجاد اطمینان برای تولید کنندگان نسللبت به 

فللروش و بازاریابی و همچنیللن محلی برای 
مصرف کنندگان است.

بللر اسللاس گللزارش مدیریللت باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تولید 
گیاهان دارویی در سللطح 2 هزار هکتار و با 
 میزان تولید در سللال 
بالللغ بر 1۰ هللزار و 
گیاهللان  تللن   5۰۰
دارویی شللامل زیره، 
رزمللاری،  بابونلللله، 

قودمه و... است.
است  ذکر  شایان 
اصفهان  در  بازار  این 
اول  الللللله،  فلکلله 
آتش  جنب  پرویللن، 
نشللانی با مسللاحتی 
بالللغ بر 4 هزار مترمربع و زیربنای 15۰۰ متر 
و تعللداد 3۰ غرفه بللرای عرضه محصوالت 
گیاهللان دارویی با اعتبللاری بالغ بر 3 میلیارد 
ریال به همت شهرداری اصفهان ساخته شده 

است.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیللع بللرق شهرسللتان اصفهللان مدیریت 
خدمللات مشللترکین توزیع برق شهرسللتان 
اصفهان، از توزیع 2 میلیون المپ کم مصرف 

در 8 ماهه سال جاری خبر داد.
مهندس نادر میریان با اشللاره به اینکه در 
شللرکت توزیع برق شهرسللتان اصفهان 83۰ 
هزار مشللترک برق در تعرفه هللای خانگی، 
کشللاورزی، عمومی، صنعتی و سایر مصارف 

وجود دارد، گفت: از 
ابتللدای سللال جاری 
برق  توزیع  شللرکت 
شهرستان اصفهان در 
راستای ایجاد فرهنگ 
بهینه  مدیریت  سازی 
بلله  اقللدام  مصللرف 
توزیع المپ پر بازده 
از طریق تعاونی های 
در  فللروش  مصرف، 
امورهللای هشللتگانه 

شللرکت توزیع بللرق شهرسللتان و توزیع در 
منازل مشللترکین کرده که در همین راسللتا 2 

میلیون المپ کم مصرف فروخته است.
مهنللدس میریللان در خصللوص توزیع 
المپهللای کم مصرف گفت: تا کنون تعداد 25 
هزار و 839 شللعله المپ کم مصرف رایگان 
بین مسللاجد شهرسللتان اصفهان و تعداد 18 
هللزار و 4۰۰ شللعله در غالب طللرح اصناف 

بلله مشللترکین پر مصللرف تحویللل و تعداد 
۶۰۰ هزار شللعله در طرح خانه به خانه، بین 

مشترکین توزیع شده است.
الزم به ذکر اسللت در طرح خانه به خانه 
توزیع در منازل بدون هیچ گونه هزینه اضافی 
صللورت و هزینه های المپهللای تحویلی از 

طریق قبوض برق دریافت شده است.
میریللان همچنیللن کل مصللرف انللرژی 
مشللترکین شللرکت توزیللع برق شهرسللتان 
اصفهان را در شللش 
 ،88 سللال  اول  ماهه 
بیللش از 2 میلیون و 
مگاوات  هللزار   2۶۰
سللاعت عنللوان کرد 
و گفت: در مقایسلله 
با فللروش انرژی در 
قبل،  ماه سللال  شش 
درصللد  امسللال1/۶ 
مصللللرف  افزایللش 
انلللرژی در محللللل 
تعرفه ها صورت گرفته که در همین راسللتا، 
امسللال در مصارف خانگللی کاهش و صرفه 
جویی مصرف انرژی داشته ایم که در مقایسه 
با میزان مصرف انرژی در سللال های گذشته 
نزدیک به ۶ درصد بوده، امسللال 3/3 درصد 
افزایش داشللته است که این درصد نسبت به 
انتظار مصرف مشترکین کاهش زیادی داشته 

است.

افتتاح فاز جدید میدان میوه و تره بار اصفهان

 افتتاح اولین بازار گیاهان دارویی 
در سطح کشور

 2 میلیون المپ کم مصرف در اصفهان 
توزیع شد

افزایش 2/5 برابری 
نزوالت جوی در 

چهارمحال و بختیاری
نزوالت جوی در چهار محال و بختیاری پاییز 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2ونیم برابر 

افزایش یافت.
مدیر کل هواشناسللی چهارمحللال و بختیاری 
افزود: در این مللدت 231 میلیمتر برف و باران در 
این اسللتان باریده است. شاهرخ پارسا گفت : این 
میزان بارش در مقایسلله بللا میانگین بلند مدت 3۰ 

ساله نیز ۶4 درصد افزایش را نشان می دهد.

  نجات جان صدها 
مسافر گرفتار در برف

مسللافرانی که به علللت بارش برف سللنگین 
در چهارمحللال و بختیاری، در مسللیر منج – بیدله 
گیر کرده بودند، بللا کمک نیروهای امدادی نجات 
یافتنللد. نیروهای اداره راه و ترابری، هالل احمر و 
فرمانداری شهرسللتان لردگان، بیش از هزار مسافر 
خودروهای سواری و ناوگان حمل و نقل عمومی 
را که در این مسللیر پشللت برف مانده بودند را به 
خوابگاه هللای ادارات ایللن شهرسللتان راهنمایی 
کردند. کریمی کارشناس اداره راه و ترابری لردگان 
گفت: اکنون همه مسللیرهای مواصالتی شهرستان 
باز اسللت. مسللیر منللج - بیدله که در شهرسللتان 
لردگان از توابللع چهارمحال و بختیاری قرار دارد، 
ارتباط فللالت مرکزی را با جنوب کشللور برقرار 

می کند.

اطالعیه پلیس چهارمحال 
و بختیاری به مناسبت فرا 

رسیدن ماه محرم

فرماندهللی انتظامی چهارمحللال و بختیاری با 
صدور اطالعیه ای ضمن تسلللیت فرارسللیدن ماه 
محرم از مردم خواسللت از هر گونلله دامن زدن به 
انحرافات و بدعت گذاری در مراسم های عزاداری 

پرهیز کنند.
بلله گللزارش پایللگاه اطللالع رسللانی پلیللس، 
فرماندهللی انتظامی چهارمحال و بختیاری با صدور 
 اطالعیه ای ضمن تسلللیت ایام سوگواری شهادت 
اباعبداهلل الحسین و یاران باوفایش اعالم کرد: پلیس 
خدمتگذار امسللال هم مانند سللال های گذشللته به 
منظللور برقللراری نظم و امنیت و برگللزاری دور از 
انحراف مراسللم های عللزاداری قاطعانلله با بدعت 
هایی مانند قمه زنی، نصب تمثال ائمه )ع( و سللایر 

انحرافات و خرافات برخورد خواهد کرد.
در این اطالعیه آمده اسللت: این روزها شیعیان 
جهان در عزای آزاد مردی به سللوگ می نشینند که 
خود به راستی تبیین جایگاه رشادت و مردانگی در 
منشللور عزت انسانی اسللت. پیام عاشورا احترام به 
آزادی و آزادگی اسللت و رسیدن به این هدف عالی 
و مقللدس جز با احترام به حقوق اجتماعی و قانون، 
نظم و برنامه ریزی و اعتقاد پاک قلبی میسر نخواهد 

شد.
در ادامه این اطالعیه ضمن توصیه به مسللئوالن 
هیأت های مذهبی در خصوص عدم حمل هرگونه 
تمثال منتسللب به ائمه )ع( و اسللتفاده از ابزار آالت 
موسللیقی در مراسللم های عزاداری خواسللته شده 
است از پخش نذورات خود در میدان های اصلی و 

خیابان های پرتردد خودداری کنند.
در پایان اطالعیه فرماندهی انتظامی استان، ضمن 
آرزوی قبولللی عللزاداری مردم شللهید پللرور از آنان 
خواسته شده به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن 
مراسم های عزاداری سید و ساالر شهیدان و همکاری 

با پلیس در این ایام نکات زیر را رعایت کنند:
 1 – مسللئوالن هیأت هللا  قبللل از حللرکللت 
دسللته جات در خیابان ها به منظللور جلوگیری از 
هرگونه بی نظمی و راه بندان، حتماً برنامه مراسللم 
هیأت خود و مسللیرهای حرکت دسللته جات را به 

کالنتری های محل اعالم کنند.
2 – هیأت ها از سللر و صدا و ایجاد مزاحمت 
خاص در سللاعات بعد از نیمه شب که موجب آزار 
و اذیللت مردم بلله خصوص افراد بیمار و سللالمند 

می شود پرهیز کنند.
3 – شئونات اسالمی به خصوص حجاب بانوان 
و پوشللش مناسللب آقایان به منظللور حفظ حرمت 

شعائر دینی و شکوه ماه محرم رعایت شود.
4 – هر گللونه مورد مشللکوک سریعاً به مراکز 
فوریت های پلیسی 11۰ و عوامل انتظامی مستقر در 

خیابان ها و میدان های اصلی شهر اعالم شود.

هشدارهای پلیس
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رئیس انجمن ام اس اصفهان:
اصفهان باالترین آمار 

شهروندان مبتال به ام اس را به 
خود اختصاص داد

رئیس انجمللن ام اس اصفهان و 
عضو کشوری این انجمن اعالم کرد: 
425۰ نفراز مردم استان اصفهان مبتال 

به بیماری ام اس هستند.
اعتمادی فر در گفتگو با ایسنا، در 
اصفهان، اظهار داشت: پس از اصفهان، 
اسللتان های مرکزی، تهللران و فارس 
باالترین میللزان این آمللار را به خود 

اختصاص داده اند.
وی عفونت بیماری های ویروسی به 
علت تراکم جمعیت و نیز آلودگی های 
صنعتی را از جمله عوامل این بیماری 
دانسللت و افزود: در این بیماری نفوذ 
عوامللل خارجی به بللدن و تحریک 
دستگاه ایمنی، سر انجام به تخریب ماده 

سفید مغز منجر خواهد شد.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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هشدار در خصوص افزایش مصرف دخانیات 
بین نوجوانان  

یخبندان در غرب اصفهان و سرگردانی 400 
مسافر

لغو پروازهای کیش- اصفهان

مصرف دخانیات، انتخاب مرگبار میلیون ها نفر در سراسر دنیا

حوادث

 در سراسر دنیا بیش از یک میلیارد نفر سیگار می کشند یعنی حدوداً 
یک نفر از میان هر چهار نفر بزرگسال. مصرف دخانیات همچنین یکی از 
عوامل پر خطر برای ۶ بیماری از میان 8 بیماری اول مسبب مرگ در جهان 
از جمله سرطان و ناراحتی قلبی است. مصرف دخانیات به تنهایی بیش از 
هر عامل دیگری افراد را به کشتن می دهد و مسئول مرگ نیمی از مردمانی 
است که در مصرف آن زیاده روی می کنند. در سال  2۰۰8 مصرف سیگار 
بیش از 5 میلیون نفر را کشت، این رقم بیش از مجموع تعداد مرگ و میر 

در اثر ایدز، سل و ماالریا است.
مصرف دخانیات نه تنها بر فرد سللیگاری اثر می گذارد، بلکه افرادی 
را که در مجاورت فرد سیگاری هستند نیز تحت تأثیر قرار می دهد. طبق 
اعالم متخصصین قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران، در خانه و یا 
در محل کار، احتمال ابتال به ناراحتی قلبی را از 25 تا 3۰  درصد افزایش 
می دهد و خطر مبتال شدن به سرطان ریه را 2۰ تا 3۰ در صد باال می برد. 
طبق نظر »مؤسسللات ملی مبارزه با مصللرف مواد مخدر« قرار گرفتن در 
معرض دود سیگار به خصوص برای کودکان پر خطر است و خطر ابتال به 

بیماری های تنفسی و سندرم مرگ ناگهانی نوزادان را افزایش می دهد.
اگر چه ضریب مصرف سیگار در سال های اخیر در نواحی با درآمد 
باالی دنیا کاهش یافته اسللت اما درصد مصرف سیگار در نواحی دارای 
درآمد پایین یا متوسط افزایش یافته است. افراد با درآمد پایین یا متوسط 

بیش از8۰ در صد سیگاری های دنیا را تشکیل می دهند.
مضرات مصرف دخانیات

طبق اعالم  مراکز کنترل و پیشللگیری بیمللاری ها، در ایاالت متحده 
مصرف سیگار مسئول حدود 438هزار مرگ و میر یا نزدیک به یک مورد 
از میان هر پنج حادثه فوت در یک سللال است. همچنین مصرف سیگار 
سللاالنه 193 میلیارد دالر از جهت تولید از دسللت رفته و مراقبت های 

پزشکی هزینه بر می دارد.
مصرف دخانیات مخاطره آمیز است، زیرا حاوی شماری مواد شیمیایی 
مضر برای سللالمتی است که شللامل حدود ۶۰ درصد عوامل سرطان زا، 
قیر، آرسنیک، کربن مونوکسید و نیکوتین می شود. نیکوتین شدیداً اعتیاد 
آوراست، بنابرین تا حدودی مسئول تعدد دفعاتی است که افراد سیگاری 
احساس می کنند ناگزیرند سللیگاری روشن کنند. بدون مصرف مقادیر 
منظمی از نیکوتین، یک فرد سللیگاری نشانه های ناخوشایندی از ترک 

کردن را تجربه می کند که ترک کردن سیگار را دشوار می سازند.
طبق اطالع سازمان بهداشت جهانی، اگر اقداماتی برای مبارزه با این 

مشکل نشود تا سال 2۰3۰ مرگ و میر در اثر مصرف دخانیات به 8 میلیون 
در سللال خواهد رسید که در مجموع با یک میلیارد حادثه فوت در قرن 
بیسللت و یکم برابر است. کاهش درصد مصرف سیگار در کشورهای با 
در آمد باال نشان می دهد که استراتژی های مؤثری برای مقابله با مصرف 
دخانیات به کار گرفته شللده اند. دشللواری کار در کاربرد آن روش ها در 

کشورهای در حال توسعه است.
همکاری بین المللی

مراکز کنترل و پیشللگیری بیماری ها با سللازمان بهداشللت جهانی 
همکاری می کند تا سیستم جهانی نظارت بر مصرف دخانیات را شکل 
دهند و در این زمینه چندین پژوهش را برای نظارت بر مصرف دخانیات 
هدایت می کننللد. یکی از این پژوهش ها تحقیقی اسللت که جوانان را 
ارزیابی می کند. اطالعات به دست آمده از طریق تحقیقات می تواند برای 

برنامه های ترک سیگار به کار رود.
سازمان بهداشت جهانی در تالش برای توسعه اهداف کنوانسیون در 
سللال 2۰۰8 به ایجاد Mpower دست زد که یک استراتژی کنترل ثابت 

شده برای کاهش مصرف دخانیات است.
  Mpower حاوی شش عنصر است:

1- نظارت بر مصرف دخانیات و سیاست های پیشگیری 

2- محافظت از مردم در برابر دود دخانیات
3- عرضه کمک به مردم برای ترک مصرف دخانیات

4- هشدار دادن در مورد خطرات دخانیات
5- تحمیل قوانین منع تبلیغ، ترویج و حمایت مالی از مصرف دخانیات

۶- باال بردن مالیات دخانیات
نظللارت بر مصرف توتللون اطالعاتی در مورد حللد همه گیر بودن 
مسللأله در نواحی مختلف فراهم می کند و می تواند مشخص کند کدام 
سیاسللت های ضد مصرف سیگار مؤثرترین راه ها در هر ناحیه خواهند 

بود.
دومیللن عامل مهم در مبارزه با دخانیللات تصویب و تحمیل قوانین 
منع مصرف سللیگار در فضاهای عمومی اسللت تا مردم را از قرار گرفتن 
در معرض دود سللیگار محافظت کند. موفقیت این نوع قانون در سراسر 
ایاالت متحده قابل مشللاهده است، شهرها و ایالت های بیشتر و بیشتری 
سیگار کشیدن را در مکان های عمومی و همچنین مکان های خصوصی 

مانند رستوران ها منع کرده اند.
طبق اطالع سللازمان بهداشللت جهانی فقط 9 کشور برای افرادی که 
می خواهند سیگار را ترک کنند، خدماتی ارائه می دهند. چنین خدماتی 
ضروری هستند زیرا سیگار کشیدن اعتیاد آور است و افرادی که می خواهند 
سیگار را ترک کنند، ممکن است به کمک نیاز داشته باشند. ترک سیگار 
را می توان به کمک عوامل مکمل نیکوتین مانند برچسب های نیکوتین یا 
آدامس نیکوتین آسان تر کرد. به عالوه عناصر دارویی نیز تولید شده اند 

که مستقیماً با مراکز اعتیاد در مغز انسان سر و کار دارند.
قرار دادن بر چسللب های هشداردهنده روی بسته های سیگار برای 
بیان تفصیلی خطرات سیگار کشیدن می تواند به افزایش آگاهی در مورد 
خطرات سیگار برای سالمتی کمک کند. عالوه بر این حذف تعاریفی که 
قصد دارند سللیگار را بی خطر جلوه دهند مانند »الیت« یا »کم نیکوتین«  
یکی از اهداف است. تحقیقات نشان داده است که سیگارهای الیت یا کم 

نیکوتین به اندازه دیگر سیگارها مرگ آورند.
منع تبلیغ دخانیات، ترویج سیگار و به دست آوردن مشتریان جدید را 

برای شرکت های تولید کننده دخانیات مشکل تر خواهد ساخت.
طبق اعالم سللازمان بهداشللت جهانی افزایش مالیللات بر دخانیات 
مؤثرترین راه برای مهار کردن مصرف سللیگار اسللت، ازآنجا که افزایش 
قیمت مانع از سیگار کشیدن می شود، مردم را تشویق می کند که سیگار 

کشیدن را ترک کنند. 
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چرا سیگار؟
سپیده نصراصفهانی-  این سؤالی است که هرکدام از ما حداقل 
چندین بار در طول عمرمان از خود پرسللیده ایم اما هیچ گاه نتوانسته 
ایم پاسخ دهیم که چه چیز ممکن است در  نخ سیگاری که تقریبًا در 
همه جا از مضرات آن گفته می شود، نهفته باشد که بعضی افراد چنان 
با اشتیاق آن را مصرف می کنند! واقعًا چرا؟ مگر غیر از این است که 
همه تبلیغات حداقل در کشور اسالمی ما حاکی از این موضوع است 
که اعتیاد به این ماده مخدر امری ناپسللند و غیر قابل قبول است؟پس 
چرا فروشندگانی از دوره گردان خرده پا گرفته تا شرکت های بزرگ 
تولید دخانیات وجود دارند و با شللدت و تللالش به کار تولید خود 
ادامه می دهند؟ سللؤال این است: اگر اسللتعمال دخانیات با مضرات 
زیاد همراه است چرا به تولید آن اقدام می شود؟ چه مقدار از درآمد 
هموطنا مان سللاالنه صرف خرید این مواد می شود؟ در هر سال چند 
نفللر جان خود را براثر اسللتفاده از این مواد و حتللی قرار گرفتن در 
معرض دود آن از دسللت می دهند؟ ضررهای استفاده از این مواد تا 
کجللا می تواند ادامه داشللته و جامعه را تهدیللد کند؟ و چیزی که در 
این بین از همه بیشللتر سللؤال برانگیز اسللت این مطلب است که آیا 
نمی توان به جای هزینه گزافی که هر سال به طور متداول خرج تهیه 
ایللن مواد می کنیم کارهللای بهتر و مفیدتری انجللام دهیم که نه تنها 
برای خودمان فوایدی داشته باشد، بلکه نسلهای بعد هم از آن استفاده 
کنند؟ به معنای واضح تر با هزینه صرف شللده برای مواد مخدر مثاًل 
چه تعداد مسللکن می توان برای زوج های جوان تهیه کرد؟ یا با این 

هزینه چند مدرسه یا بیمارستان می توان ساخت؟ 
در ایللن مقاله بعد از چندی بحللث در رابطه با دخانیات به آرمان 
جایگزین کردن هزینه این مواد برای کارهای بنیادی تر که در راستای 
پیشرفت و توسعه هرچه سریعتر کشومان قرار می گیرد می پردازیم. 
در ابتللدای بحث همیللن بس که بدانیم بیللش از1۰میلیون ایرانی 
15 تا ۶5 سللاله سیگار مصرف می کنند! فاجعه می تواند تا کجا ادامه 
یابد؟ دکتر معدنی، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با اسللتعمال دخانیات 
ایران با اشللاره به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان 
15 تا 3۰ سللال تشللکیل می دهد به ایسللنا میگوید: 1۰ تا 15 درصد 
ایللن جمعیت یعنی بیش از 1۰ میلیللون نفر به مصرف مواد دخانی به 
ویژه سیگار مشغول هسللتند و مسلمًا تعداد بیشتری از جمعیت فوق 
در کنار مصرف کنندگان در معرض خطرهای آن قرار دارند. مصرف 
روز افزون مواد دخانی و کاهش سللن مصرف کنندگان از 18 به 15 
سللال و کمتر از آن، زنللگ خطر دیگری در برابر این آسللیب جدی 

جامعه است. 
وی با اشاره به ابتالی 4۰ درصد از افراد در معرض دود سیگار به 
سرطان ریه ادامه می دهد: در هر ۷ تا 8 ثانیه یک نفر به علت عوارض 
ناشی از سیگار در دنیا می میرد. همچنین ساالنه حدود 5 تا ۷ میلیون 
نفللر در دنیللا بر اثر مصرف سللیگار جان خود را از دسللت می دهند 
که پیش بینی می شللود، طبق گزارش WHO )سللازمان بهداشللت 
جهانی( تا سللال 2۰2۰ این رقم سللاالنه به 1۰ میلیون نفر نیز برسللد. 
به طوری که از این میزان، هفت میلیون نفر آنها به کشورهای در حال 
توسللعه مانند ایران اختصاص خواهد داشت. اما یکی از  مسائل مهم 
باال رفتن میزان مصرف دخانیات در جمعیت دانش آموز کشللور است 
که طبیعتًا خبر نگران کننده ای اسللت. معاون سالمت وزیر بهداشت 
با بیان اینکه در سللال های اخیر گرایش زنان هم به مصرف دخانیات 
افزایش یافته، گفت: در 4 سللال اخیر، درصد خانمهای سیگاری از 2 

به 3 درصد در جهان افزایش پیدا کرده است. 
یک تحقیق بزرگ در اروپا نشان می دهد در کشورهایی که قوانین 
سللختگیرانه  ضد  دخانیات اعمال شده، مردم کمتر در معرض آلودگی 
ناشللی از مصللرف دخانیات قرار گرفته اند. در ایللن تحقیق که در 2۷ 
کشللور عضللو اتحادیه اروپا صللورت گرفته، 2۰۰ هزار نفر شللرکت 
کرده انللد. این تحقیق، وسللیع ترین تحقیقی اسللت که تللا کنون برای 
بررسی آلودگی ناشی از دود دخانیات صورت گرفته است. تحقیقاتی 
از این قبیل اگر در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما نیز انجام 
شللود نتایج امیدوار کننده ای نخواهد داشللت که نشللان دهنده لزوم 
اعمال هرچه بیشللتر سللخت گیری در قوانین استفاده از دخانیات در 
مجامع عمومی و مکانهایی اسللت که خطر تنفس دود سیگار بیشترین 

آسیب را به سالمت افراد وارد می کند. 
قابل ذکر اسللت که بللر اثر مصرف دخانیات سللاالنه بیش از ۷۰ 
هزار نفر در ایران جان خود را از دست می دهند و 15 درصد ابتال به 
بیماری های سرطان، دیابت و قلب و عروق در کشور ناشی از افزایش 
مصرف دخانیات و کم تحرکی اسللت. آمارجهانی مرگ و میر ناشللی 

از مصرف دخانیات نیزسللاالنه بیش از 5 میلیون نفراعالم شده است. 
دبیراجرایی جمعیت مبارزه با اسللتعمال دخانیات ایران، می افزاید: با 
افزایش1۰ درصدی از دو سللال گذشللته، مصرف سیگار به مرز بیش 
از۶۰ میلیارد نخ در سللال رسیده و میزان مرگ و میر ناشی از مصرف 
دخانیات در ایران نیز به بیش از ۷۰ هزار نفر در سللال می رسللد که 
پیش بینی می شللود، طی 2۰ سللال آینده، این میزان به 2۰۰ هزار نفر 
نیز افزایش یابد. آیا می دانسللتید ساالنه تعداد افرادی که بر اثر سیگار 
جللان خود را از دسللت می دهند، بیش از تعداد کشللته های زلزله بم 
است؟ این در حالی اسللت که 1۰ میلیون سیگاری در کشور، روزانه 
بیللش از 5 میلیللارد تومان را دود می کنند! بسللیاری از اتفاقات هم از 
جمله چیزهای بسیار کوچکی که شاید اصاًل به آن توجه نکنیم مانند 
فندک و زیرسللیگاری موجود در خودروها و پخش تصاویر استعمال 
سیگار در رسانه های عمومی به افزایش مصرف سیگار دامن زده اند. 
از سللوی دیگر، امروزه در هر خیابان و بزرگراه روی انواع بیلبوردها 
در سللطح اتوبوسللهای شللهری، انواع تبلیغات با رنللگ و نگارهای 
متفاوت به چشم می خورد، تلویزیون های نمایشی در مراکز حساس 
نصللب و پیام های متفاوتللی را منتقل می کنند، دسللتگاههای ارتباط 
جمعی، سریالهای تلویزیونی، نمایشللهای رادیویی، هنرهای نمایشی 
و موسیقایی و موارد بسیاری از اینگونه از کنار مواد دخانی و به ویژه 
سللیگار بی تفاوت عبور کرده و یا سایه وار عمل می کنند. به طوری 
کلله هفته بدون دخانیات نیز بدون هیللچ بیلبورد و تبلیغات علیه مواد 
دخانی به پایان رسید وگذشت و این سؤال را در اذهان به جا گذاشت 
که چرا؟؟؟ واقعًا دلیل این سللطحی نگری و ساده گذشتن از مصرف 
چنین مواد مضری چیست؟ آیا نباید برنامه های میان مدت و طوالنی 
مدتی برای آموزش هرچه بهتر افراد در نظر گرفت که این برنامه ها از 
همین تبلیغات کوچک و به ظاهر بی اهمیت شروع می شوند؟ پاسخ 
واضح اسللت. برای رسللیدن به جامعه آرمانی و یا رسیدن به حداقل 
فاصله از آن همه افراد جامعه باید در راسللتای هدف تالش کنند و از 
کوچکترین اصالحات شروع کرده با برنامه به سطوح باالتر برسند. 

در راستای تحقق هدف بزرگ کاهش مصرف دخانیات در کشور 
ما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، الحاق ایران به کنوانسیون جهانی 
منع دخانیات را در آبان ماه 1384تصویب کرد. با تصویب این الحاقیه 
ایران رسمًا به عضویت کنوانسیون جهانی منع دخانیات در ژنو در آمد 
و توانسللت در اجالس این کنوانسیون که 19 آبان 1384)1۰ نوامبر( 
برگزار شد، شرکت کند و حق اظهار نظر و رأی داشته باشد. قابل ذکر 
اسللت که دولت ایران روزانه 8 میلیارد تومان به  صورت نامحسوس، 
صللرف درمان افراد سللیگاری می کند؛ به عبللارت دیگر، روزانه بیش 
از12 میلیارد تومان در کشللور برای سللیگار هزینه می شود. بیش از 5 

میلیون تومان برای خرید سللیگار و نزدیک به 8 میلیارد هم در جهت 
تللرک این ماده! که البتلله نباید از تبعات اجتماعی و فرهنگی آن غافل 
ماند. براساس تحقیقات صورت گرفته، در یکی از زندان های کشور، 
99 درصد افرادی که هروئین، حشیش و تریاک مصرف  کرده و مبتال 
به ایدز و هپاتیت شللده اند،  2۰ سللال پیش، با یک نخ سللیگار شروع 
کللرده  بودند! و امللا در حالی که قانون جامع کنتللرل و مبارزه ملی با 
دخانیات در تمام موارد خود بر کاهش مصرف دخانیات تأکید کرده، 
به نظر می رسللد سیاست های اخیر شللرکت دخانیات ایران در عقد 
قرارداد با تولیدکنندگان خارجی سیگار و احداث کارخانجات جدید 
برای تولید دخانیات در راسللتای این تأکیللد حرکت نمی کند...! چه 
سللهمی از فروش ده ها میلیاردی سللیگار صرف پیشگیری از اعتیاد 

به آن می شود؟ 
بللا تدوین قانون مربوط به افزایش قیمت مللواد دخانی و مالیات 
بر سللیگار )1۰درصد سللیگار داخلی و 2۰ درصد سللیگار خارجی(، 
ساالنه بیش از 15۰ میلیارد تومان درآمد نصیب کشور می شود که از 
این میان به علت عدم پرداخت شللرکت دخانیات و گمرک، تنها ۶8 
میلیارد تومان دریافت می شللود که سهم مهمی از آن هم باید صرف 
پیشللگیری و کنترل مصرف مواد دخانی و اقدامات ترک آن شود. اما 
واقعًا این مسأله در جامعه اتفاق می افتد و آیا سهمی از درآمد فروش 
مواد دخانی صرف پیشگیری می شود؟ قطعًا پیگیری و اطالع رسانی 
در این امر موجب روشللن شدن اذهان عمومی خواهد شد. به طوری 
که وضعیت کنونی مصرف مواد دخانی و اعتیاد آور به ویژه سللیگار، 
برخوردی مستمر و آگاهی دهنده را در جامعه طلب می کند. درحال 
حاضر بسللیاری ازکشللورها درحال اعمال قانون ممنوعیت استعمال 
سیگار درمجامع عمومی هستند و راه های دیگری را نیز برای رسیدن 
به این روز آزمایش می کنند. آیا در ایران نیز روزی شللاهد ممنوعیت 
کشیدن سیگار در اماکن عمومی خواهیم بود؟ دود شدن روزانه بیش 
از 5 میلیارد تومان و هزینه های جانبی ناشی از مصرف سیگار )حدود 
1۰میلیارد تومان( زنگ خطری است که مدت هاست به صدا در آمده 
اسللت. اگر باور کنیم که فاجعه در حال شکل گیری است یا حتی به 
وقوع پیوسللته و ما و فرزندانمان را در معرض خطر جدی قرار داده 
است، وظیفه ایجاب می کند که مجموعه تشکیالت، وزارتخانه ها و 
سازمانها با بسیج و عزم ملی، به شکلی جدی تر قدم به عرصه مقابله 

با این اعتیاد نزدیک به خطر مواد مخدر بگذارند. 
در ایللن بین ضرورت تالش هر چلله جدی تر در زمینه مبارزه با 
اسللتعمال دخانیات در کشور و پیشللگیری از مصرف مواد دخانی در 
جامعه بیش از پیش احساس می شود. گفتیم بر اساس مطالعات اخیر، 
12 درصد جمعیت 15 سللال کشللور سیگار مصرف می کنند، در این 
بین نقش آموزش و پرورش بسللیار حائز اهمیت است. به طوری که 
با برنامه ریزی ویژه می تواند پاسخگوی ذهن کنجکاو دانش آموزان 
در مقاطع مختلف باشللد از جمله این برنامه ها، طرح پاد )پیشگیری 
از دخانیللات در آمللوزش وپرورش( در مدارس اسللت که می تواند 
شللیوع نسللبی و رو به افزایش مواد دخانی در دانش آموزان را تا حد 
قابل مالحظه ای کاهش دهد. با اطالعات ذکر شده نتیجه ای جز این 
حاصل نمی شللود که کنار گذاشتن مواد دخانی و به خصوص سیگار 
که اولین پایه اعتیاد اسللت جزء بزرگترین اهداف هر جامعه باید قرار 
گیرد و همه سللاله هزینه ای قابل قبول نیز بایللد در زمینه تبلیغات و 
برنامه هللا برای مخدوش کردن چهره این ماده و به نمایش در آوردن 
مشکالت استفاده کنندگان آن صرف شود چرا که بازده این هزینه در 

طوالنی مدت بسیار بیشتر از ورودی آن است.
مسللأله قابل توجه اینکه با هزینه صرف شللده برای مواد دخانی 
بلله طور سللاالنه، به چه اندازه کارهای مفید دیگللر میتوان انجام داد؟ 
راه اندازی پروژه ها و سللاخت بناهایی که عمر متوسللط آنها کمتر از 
3۰ سال نیست یکی از همین کارهای مفید است! گفتیم هر ساله بیش 
از 12 میلیارد تومان صرف هزینه دخانیات و ترک آن می شللود... اگر 
در طوالنی مدت جامعه ای بتواند با راه اندازی برنامه های هدفمند به 
طور نسبی تعداد افراد مصرف کننده دخانیات را کاهش دهد طبعًا 12 
میلیارد تومان نیز نصف شده و این مقدار به حدود ۶ میلیارد می رسد 
که با ۶ میلیارد باقیمانده آن می توان تعداد زیادی مدرسه یا بیمارستان 
یا مراکز فرهنگی و... احداث کرد که بازده آنها دقیقًا چیزی در مقابل 
بازده اسللتفاده از سیگار بین افراد یک جامعه است! با کاهش مصرف 
دخانیللات در بیللن افراد نه تنها هزینه مصرف شللده را کاهش داده و 
از ابتللالی تعداد زیادی افراد جلوگیری می کنیم بلکه باعث سللاخت 
و بلله وجود آمللدن برنامه هایی می شللویم که به پیشللروی فرهنگ 
ضللد دخانیات کمک می کننللد و خود این برنامه هللا باز در چرخه 
زمان،  باعث کاهش مصرف این ماده در یک جامعه می شللوند و این 
 چرخلله تا جایی ادامه می آید که مصللرف این مواد در کل به حداقل 

برسد. 

یک مقام مسللئول با هشللدار نسللبت به 
افزایللش مصللرف دخانیات بیللن نوجوانان، 
گفت: 14 درصد از جمعیت باالی 15 سللال 

دخانیات مصرف می کنند. 
بلله گزارش ایلنا، این مسللئول افزود: 2۰ 
درصد پسللران و 5 درصد دختران به مصرف 

مواد دخانی اعتیاد دارند.
او اعللالم کرد: هللر روز بین 15۰ تا 18۰ 
نفر در کشللور بر اثر مصللرف دخانیات جان 
خللود را از دسللت می دهنللد و 25 درصللد 
مرگ ومیر در سنین 2۰ تا ۶5 ساله به نوعی با 

عوارض مصرف دخانیات ارتباط دارد. 

وی با اشللاره بلله تصویب قانللون جامع 
 کنتللرل مصللرف دخانیللات ایللران، گفللت: 
 ایللران نخسللتین کشللوری اسللت کلله بلله 
پیوسللت و   کنوانسللیون کنتللرل دخانیللات 
در سللال 1384 قانون جامللع کنترل مصرف 
دخانیات در کشور به تصویب مجلس رسیده 

است. 
وی بللا بیان این  کلله مؤثرترین راه برای 
کنترل مصرف دخانیات فرهنگ سازی است، 
تأکید کرد: با مطللرح کردن عوارض مصرف 
دخانیات و شللعارهای منع مصرف دخانیات 

به اشاعه این فرهنگ بپردازیم.

بللارنلدگلللی و یخبنلللدان مللوجلللب 
سللرگردانی4۰۰ مسللافر در جاده های غرب 

استان اصفهان شد.
بازسللازی  مدیرکل 
غیرمترقبلله  حللوادث  و 
اصفهللان  اسللتانداری 
گفللت: مسللافران در راه 
پایگاههللای  در  مانللده 
امللداد و نجات جاده ای 
داده  اسکان  استان  غرب 
شدند و به  3۰۰ خودرو 
خدمات و تجهیزات فنی 

ارائه شد.
منصور شیشلله فروش با اشاره به استقرار 

هللزار و4۰گروه راهللداری، امداد و نجات و 
پلیس در جادههای اسللتان اصفهان گفت: با 
تالش امدادگران هم اکنون 
هملله راههللای اسللتان باز 

است.
وی با اشاره به مشکل 
تردد در محورهای شهرضا-
سمیرم، دهاقان– بروجن و 
از  شللهرکرد،  شهر-  زرین 
عبور  قصد  کلله  رانندگانی 
از ایللن محورهللا را دارند 
نقلیه خود  وسیله  خواست 
را به زنجیرچرخ و وسللایل گرمایشی مجهز 

کنند.

نامسللاعد  اوضللاع 
جوی اصفهان، پروازهای 
هواپیمایللی ایللران ایللر 
از کیللش بلله اصفهان و 

بالعلکس را لغو کرد.
ایران  پروازهای  لغو 
ایر باعث شللد مسافران 
پلللللرواز شلللللمللاره 
هواپیمایللی  ایللن   1۰4
کیش - اصفهان در کیش 

بالتکلیف بمانند.
دفتر  مدیللر  محمللدی 
هواپیمایللی ایللران ایللر در 
براسللاس  گفللت:  کیللش 
گرفته  صللورت  هماهنگی 
قلللرار شللد یللک فرونللد 
 35۰ ایربللاس  هواپیمللای 
نفللری بلله کیش اعللزام و 
مسافران جا مانده اصفهانی 

را به تهران منتقل کند.

آیا می دانستید ساالنه تعداد افرادی که بر اثر 
سیگار جان خود را از دست می دهند، بیش از 
تعداد کشته های زلزله بم است؟ این در حالی 
است که 10 میلیون سیگاری در کشور، روزانه 

بیش از 5 میلیارد تومان را دود می کنند!

ادامه در شماره های آینده

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5               دوشنبه 30 آذرماه 1388 / 4 محرم 1431 Monday 21 December 2009جامعه



خانواده و جوان

 مناطللق زندگی تمام گیاهان، حیوانات و سللایر 
موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه  
به نام زیست بوم شناخته شده است. یک زیست بوم 
با انواع حیات گیاهی  مشخصی با توجه به موقعیت، 
شرایط آب وهوایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع  تعیین 

می شود. 
برای مثال  در قسللمت های شمال امریکا و آسیا  
جنگلهللای مخروطللی و جنب قطبی وجللود داردن 
که دارای شللرایط طاقت فرسللایی بوده و فصل رشد 
درختان در آن کوتاه است. به جای درختان، گیاه های 
کوتاه قد توندرا در این مناطق رشد و نمو می کنند. با 
افزایش ارتفاع پدیده مشابهی اتفاق می افتد  به طوری 
که درختان جای خود را در مناطق بلند کوهستانی به 

گیاهان کوتاه قد می دهند. 
یک زیسللت بللوم  از اکوسیسللتم های زیادی با 
جمعیت اندکی از گیاهان و جانوران  به همراه شرایط  
محیط زندگی شان ) قسمت های طبیعی مؤثر در آنها(  
سللاخته شلللده اسللت. در حاللی که مرزهلای یلک 
زیسللت بوم به وسللیله آب وهوا تعیین شده مرزهای  
جمعیتی یک اکوسیستم با ویژگی های طبیعی مانند: 
رشللته کوهها یا دیواره باالیی رودخانه ها از همدیگر 
جدا هسللتند. یک اکوسیستم با زیسللت بوم ویژه به 
داشتن اشکال رشد  همانند گیاهان و حیوانات با عادت 

غذایی مشابه گرایش دارد. 
 زیسللت بوم هللای اصلللی کللره زمین شللامل: 
جنگل های بارانی اسللتوایی، جنگلهللای مخروطی 
شللمال، توندرا، بیابان، مراتع ساوان و بلوط کوتاه قد 
اسللت. اگر چه بعضللی اوقات به صللورت اختیاری 
اصطالح زیسللت بوم در مورد محیط های وابسته به 
دریا به کاربرده شده که بیانگر مناطق زیسللت دریایی  
مانند منطللللللقه سللاحلللی وآب کم عمق، منطقه 
آبهللای آزاد اقیانللوس های بللاز ومنطقه عمیق کف 

اقیانوسی است.   
جنگل هللای باران های اسللتوایی پیچیده تریلن 
زیسللت بوم های جهان اسللت.  این زیسللت بوم در 
ارتفاعات پایین  منطقه اسللتوایی پیدا می شود، جایی 

که همیشه گرم ومرطوب اسللت. درختان جنگلهای 
بارانی توسط سایه شللاخ و برگ متراکم  باالیی و در 
هم تنیدگی درختان  جنگلی متمایز می شوند.  ارتفاع 
این سایبانها ممکن است به بیش از 5۰ متر )1۶۰ فوت 
(برسللد. سللایبانهای ضخیم به نور آفتاب و باران به 
ندرت اجازه می دهند که به کف جنگل که پوشش کم 
تراکمی دارند  نفوذکنند. خاک آنها مواد غذایی ناچیزی 
دارد و بسلللیاری از گیاهان قادر هستلللند اندک مواد 

غلللذائی موجلللود را جذب و ذخیره کنند. 
جنگل های مخروطی شللمالی را بلله نام تایگای 
روسیه می شناسللیم، نواری در امتداد  آالسکا، کاندا، 
روسیه، و چین یافت شده و در جاهایی که زمستانهایی 
با دوره سرمای طوالنی هستند. مخروطیان عبارتند از: 
صنوبر، کاج سللیاه، شاه درخت و گیاهان  غالب حتی 
گل سللنگ ها و همچنین خزه ها  زیادی  که در تمام 

مانداب ها و باتالق های تمام مناطق رشد می کنند.
توندرای مناطق جلگه ای فاقد درخت است و در 

نیمکره شمالی در قسمت شمال جنگل های مخروطی 
و در نیمکره جنوبی در پنینسوالی  قطب جنوب قرار 
دارد. در این زیسللت بوم درختان بلله دلیل  برودت، 
یخبندان دایمی و وجود یک الیه یخ زده  در زیر خاک 

نمی توانند  جان سالم ببرند. 
زیسللت گیاهی تمایل اندکی به رشللد و نمو در 
سطح زمین دارد. در تابستان تعداد زیادی از پرندگان 
به توندرا مهاجرت می کنند  تا از حشللرات آن تغذیه 
کنند. جانوران  دیگر یافت شده در این  منطقه شامل: 
گوزن شللمالی، گرگ، روباه  و موش های آبی است. 
یک زیست بوم مشابهی به نام زیست بوم کوهستانی  
نامیده می شللود که در مناطق بلند کوهستانی در نقاط 
مختلف  جهان یافت شده است. گیاه به علت شرایط 
طاقت فرسللا دارای رشد پایینی در علفزارهای مناطق 

کوهستانی است. 
 زیست بوم کویر  با بارش 254 میلیمتر )1۰ اینچ( 
در سللال  و درجه حرارت باال  تعریف شللده است.  

گیاهللان  بیابانی برای مقابله با کمبود رطوبت و حفظ 
آب  دارای ویژگی های از قبیل  رنگ روشن، برگهای 
کوچک، ضخیم  و یا مومی هسللتند.  اغلب حیواناتی  
کلله در بیابان  زندگی می کنند  به همراه محیطشللان 
دارای رنگ روشللنی هستند. و به دلیل حرارت باالی 

روز معموالً در شب  فعال تر هستند. 
 زیسللت بوم های مراتع در هر قاره ای به جز در 
قطب جنوب یافت می شوند و یک چهارم سطح زمین 
را پوشانده اند. معموالً مراتع در زمین های مسطح و در 
حال لغزش یافت می شللود  و تمایل دارند  در داخل 
قاره ها جایی که مقدار بارش کمتر اسللت رشد  کنند. 
خشکسالی های  زیاد دوره ای در مراتع اتفاق می افتد  
که در پی آن حرارت سللوزان گیاهان زیادی را از بین 
می برد. مراتع به وسیله گندمیان، جگن ها و سایر گیاهان 
کوچک و پایلدار پوشلانده شلده اند.  خشکسلاللی، 
آتش سللوزی  چرای  آنها  توسط گیاهخوارانی مانند 
گللوزن و گاومیش های کوهان دار امریکایی  رشللد 
درختان را  محدود می سازد.  هم اکنون مراتع زیادی به 
طور  وسیع زیر کشت برده شده و در آنجا محصوالتی 
مانند گندم، ذرت  و سللایر غالت  کاشته شده است.  
ساوانهای مناطق اسللتوایی به وسیله مراتع و درختان 
منفرد و قابل گسترش هستند. بزرگترین و مشهور ترین 
ساوانهای جهان  ساوان آفریقا است  که قسمت جنوبی 
قاره  تا بیابان صحرا پوشانده است. در ساوانهای  آفریقا  
گله هایی از حیوانات در چمن های آن  به چرا مشغول 
بوده  و زرافه ها  هم از باالی درختان تغذیه می کنند.  
ساوانهایی استوائی دیگری در امریکای جنوبی و هند 

و استرالیا یافت شده است.   
 زیسللت بوم بلوطهای کوتاه قد با بیشلله های از  
برگ های کوچک  بوته های همیشلله سبز را احاطه 
کرده است.  ویژگی های آن تابستانهای گرم و خشک 
و زمسللتانهای خنک و مرطوب اسللت.  این زیست 
بوم در ارتفاعات پللای کوهی کالیفرنیا  و مناطق آب 
وهوایی مدیترانه ای یافت می شللود.  گیاهان بلوط با 
آتش سللوزهای فراوان ناشی از رعد وبرق  و شرایط 

خشک  سازگاری پیدا کرده اند.

منتقدان دانمارک را متهم می کنند که با تهیه اسنادی 
خواسته های خود را بر فضای کنفرانس و تصمیم گیران 
و مذاکره کنندگان اصلی آن تحمیل کرده است. نماینده 
ونزوئال در این اجالس نخسللت وزیر دانمارک را به 

کودتا علیه سازمان ملل متهم کرد.  
 باراک اوباما رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا 
توافق نهایی کشورهای مهم جهان در کنفرانس تغییرات 

اقلیمی کپنهاگ را توافقی معقول دانست. 
این در حالی اسللت که مجموعلله ۷۷ انتقادهای 
شدیدی را متوجه آن کردند و آن را بدترین نتیجه گیری 
ممکن در تاریخ نشست های تغییرات اقلیمی دانستند. 
بنا به گللزارش منابع خبری، کشللورهای بزرگ 
جهللان توافق کردند که صندوقللی 3۰ میلیارد دالری 
برای کمک به کشللورهای فقیر ظرف سه سال آینده 
تأسیس کنند و بودجه آن را تا سال 2۰2۰ به یک صد 

میلیارد دالر برسانند. 
اوباما رسللیدن به توافقات بیشتر را بسیار سخت 
دانست و گفت : باید زمان بیشتری برای مذاکرات در 
این زمینه انجام شود. وی در این باره همچنین گفت: 
»انتظار برای رسیدن به یک توافق نهایی به معنای آن 
است که اصاًل قرار نیست به توافقی برسیم. زمان سخن 

گفتن به سر آمده و باید دست به عمل زد.« 
اوبامللا همچنیللن در سللخنرانی خود از سللران 

کشورهای شرکت کننده خواست، به منظور جلوگیری 
از گرمایش زمین در جهت دستیابی به توافقی عمومی 
تالش کنند، حتی اگر این توافق کامل نباشللد. اوباما 
سللازش میان کشللورهای شللرکت کننده را ضروری 
دانست و به نمایندگان کشورهای جهان گفت: »زمان 
در حال از دست رفتن است. گام نخست این است که 
کشورهای صنعتی بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند و پس 
از آن اعتماد کشورهای در حال توسعه را نیز به سمت 

خود جلب کنند.« 
بلله گفته اوبامللا واقعیت تغییللرات آب و هوایی 
غیرقابل تردید اسللت در حالی  که دسللتیابی به یک 
قرارداد در معرض خطر قرار گرفته اسللت. اوباما بار 
دیگر بر سلله عنصللر مهم در توافق آتللی تأکید کرد، 
نخسللت تعیین میزان کاهش گازهای گل خانه ای در 
سطح ملی از سوی کشورهای صنعتی و توسعه یافته، 
دوم سیسللتم نظارتی بر اهداف اقلیمی مورد توافق و 

سرانجام کمک های مالی برای کشورهای فقیر. 
بریتانیا و آلمان نیز موافقت خود را با توافق نهایی 
کنفرانس کپنهاگ ابراز داشتند اما تأکید کردند که انتظار 
رسیدن به اهداف و توافقات بیشتری را از این کنفرانس 

داشتند. 
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در این باره گفت: »به 
طور کلی با توافق حاصل شده موافقم گرچه ایراداتی به 

آن دارم و معتقدم باید به چیزی بیش از این می رسیدیم. 
رسیدن به توافق واقعاً سخت بود. ما توانستیم یک گام 
به پیش رویم گرچه امیدوار بودیم که قدم های بیشتری 

برداشته  شود.« 
مللرکل تأکید کللرد، ایللن توافق به طللور کامل 
خواسته های اتحادیه اروپا را برآورده نکرد. ما خواستار 

کاهللش 2۰ تللا 3۰ درصد 
گازهای گلخانه ای تا سللال 
2۰2۰ هسللتیم کلله چنین 

توافقی حاصل نشد. 
بللللراون  گلللوردون 
نخست وزیر بریتانیا نیز در 
ایللن باره گفللت: »این یک 
توافللق ابتدایی اسللت و ما 

می خواهیللم کاری کنیم که به سللرعت به یک توافق 
قانونی الزام آور در این زمینه برسیم.« 

در همین حللال ژاک شللیراک رئیس جمهوری 
سللابق فرانسه نیز اعالم کرد، شهر بن در آلمان ظرف 
شش ماه آینده میزبان کنفرانس دیگری درباره تغییرات 
اقلیمی خواهد بود که در آن موضوعات مطرح شده در 

کنفرانس کپنهاگ پیگیری خواهد شد. 
ایللن توافق با وجود اینکه انتقادهای بسللیاری را 
متوجه خود کرد اما با اسللتقبال چینی ها مواجه شللد. 

غربی ها چیللن را در این کنفرانس متهم به کوتاهی و 
تالش برای شکست برای رسیدن به یک توافق الزام 
آور می کردنللد. زی زینهاو رئیس گروه مذاکره کننده 
چینی در کنفرانس کپنهللاگ در این باره گفت: »همه 
باید از توافقی که در این کنفرانس حاصل شد، خشنود 

باشند.« 
بولیوی نیز به شللدت 
از نتایللج کنفرانللس انتقاد 
کللرد و عمللده اتهام هللای 
خود را متوجه الرس لوکی 
نخست وزیر  راسموسللین 
ریاسللت  کلله  دانمللارک 
کنفرانس را بر عهده داشت، 
کرد. بولیوی دانمارک را به 
این متهم کرد که در برابر دموکراسی و شفافیت سازی 

ایستاده است. 
منتقدان دانمارک را متهم می کنند که با تهیه اسنادی 
خواسته های خود را بر فضای کنفرانس و تصمیم گیران 

و مذاکره کنندگان اصلی آن تحمیل کرده است. 
نماینده ونزوئال در این اجالس نیز راسموسین را 

به کودتا علیه سازمان ملل متهم کرد. 
لومومبا ستانیسالس دیا بینج رئیس گروه سودان 
در کنفرانللس کلله عالوه بر آن کشللورش ریاسللت 

کشورهای عضو مجموعه ۷۷ که 13۰ کشور در حال 
توسعه را شامل می شود نیز در این باره گفت: »توافقی 
که در دانمارک به دست آمد بدترین توافقی است که 

کنفرانس اقلیمی در تاریخ خود داشته است.« 
وی همچنین گفت: »تا کنون هیچ توافقی حاصل 
نشده اسللت. پروژه ای در حد خواندن در روز پایانی 
اجللالس تدارک دیده شللد. در حالللی که چین هیچ 
موضع روشنی در برابر این توافق ابراز نکرد. ما فقط با 
یک کشور مشکل نداریم کشورهای مختلفی گفتند که 
توافق حاصل شده در این کنفرانس را رد می کنند.«     

تا ظهر جمعه همه پیش بینی می کردند که کنفرانس 
با شکسللت به کار خود پایللان خواهد داد. تا اینکه از 
عصر جمعه دیپلمات ها به سللرعت رایزنی های خود 
افزودند و تالش های مضاعفللی کردند تا یک توافق 
حداقلی حاصل شللود. سللرانجام باراک اوباما رئیس 
جمهللوری امریکا، وین جیابائو نخسللت وزیر چین، 
مانموهان سینگ نخسللت وزیر هند و جاکوب زوما 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی عصر جمعه تشکیل 
جلسلله دادند و بر سللر اعالم یک توافللق حداقلی با 
یکدیگر به رایزنی پرداختند.  سازمان جهانی صلح سبز 
نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد، کنفرانس کپنهاگ رسمًا 
شکست خورده است و تا دقیقه آخر نتوانست به یک 

توافق ملموس دست یابد. 

 از روز دوشللنبه، ۷ نوامبللر، در کپنهاگ مذاکرات 
نهایی برای تصویب پیمانی جایگزین برای پیمان کیوتو 
آغاز شد. اعتبار پیمان کیوتو که از سال 2۰۰5 به اجرا 
درآمده، در سال 2۰12 پایان می یابد. این پیمان تنها برای 
کشورهای صنعتی الزام آور است و آنها را متعهد می کند 
که تا سال 2۰12 پخش و نشر گازهای گلخانه ای خود 
را چنان کاهش دهند که میزان این گازها در مقایسه با 
سللال 199۰، 2 / 5 درصللد کاهش یابد. اجرای پیمان 
کیوتو چندان با موفقیت توام نبوده، زیرا به خصوص 
بزرگترین تولیدکننده سرانه گازهای گلخانه ای در دنیا، 
یعنی امریکا، به آن نپیوسللته اسللت. هدف از اجالس 
کپنهاگ، تنظیم و تصویب پیمانی جایگزین است که 
شللمار هر چه بیشتری از کشورها، از جمله امریکا، به 

اجرای آن مقید شوند.
 گروه بندی سه گانه

 در اجللالس کپنهاگ نمایندگانی از 192 کشللور 
جهان شرکت داشتند. شانس نه چندان باالی اجالس 
کپنهاگ بللرای حصللول توافقی تاریخی، بیشللتر به 
تفاوت دیدگاه و تضاد منافع کشورهای شرکت کننده 
برمی گردد. هر کشوری مایل است که در مهار گرمایش 
زمین و جبران پیامدهای ناشی از این گرمایش، تعهدات 

کمتری به عهده بگیرد.
 کشورهای جهان را بسته به اشتراک و تفاوتشان 
در تعیین و تنظیم اهداف اجالس کپنهاگ می توان به 
سه دسته تقسیم کرد: کشللورهای صنعتی که امریکا، 
کانادا، روسیه، استرالیا و 2۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
را شامل می شود. این کشورها عمدتاً پیشرفت صنعتی 
و رفاه خود را در دو سللده گذشته به دست آورده اند، 
بدون آنکه تخریب محیط زیست در این دوره چندان 
آشکار و حساسیت برانگیز باشد و تعهد و قید و بندی 
بللرای آنها ایجاد کند. حال که همه تحقیقات مصرف 
انرژی هللای فسللیلی در جهان صنعتللی در دهه های 
گذشللته را عامل اصلی تخریب جللو زمین می دانند، 
از این کشللورها انتظار می رود که در ازای سهم خود 
در این تخریب، پخش و نشللر گازهای گلخانه ای را 
شدیداً کاهش دهند و در تأمین منابع مالی برای جبران 
پیامدهای ناشی از گرم شدن زمین در کشورهای فقیر، 
سهم اصلی را به عهده بگیرند. چین در آلوده کردن جو 
زمین گوی سللبقت را از امریکا هم ربوده است. دسته 
دوم، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی هستند 
که اصطالحاً از آنها به عنوان کشللورهای در آسللتانه 
صنعتی شدن یاد می شود. چین، هند، کره جنوبی، برزیل 

و کشورهای صادرکننده نفت از جمله ی این کشورها 
هسللتند. سهم  برخی از این کشورها در پخش و نشر 
گازهای گلخانه ای از برخی از کشورهای اروپایی، مانند 
بلغارستان و رومانی، فزون تر است. نقطه اشتراک این 
گروه ممانعت از شانه خالی کردن کشورهای صنعتی از 
زیر بار مسئولیت تاریخی شان در تخریب اقلیم زمین 

است.
سللوم،  دسللته   
کشللورهای  فقیرترین 
شللماری  مانند  جهان، 
از کشللورهای آفریقللا 
از ممالللک  و برخللی 
شللامل  را  جزیللره ای 
می شللود کلله تغییرات 
جللوی از هللم اکنون 
تأثیللرات مخربی را بر 
وضعیت زیست محیطی 
آنها داشللته اسللت. در 
حالی که این کشللورها 
سللهم اندکی در تولید 
گلخانلله ای  گازهللای 
داشللته اند، ولللی بیش 
معرض  در  ازدیگللران 
پیامدهللای افزایش این 
نوع گازها در جو زمین 
و تغییللر و تحللوالت 

جوی ناشی از آن )سیل، خشکسالی، قحطی، گردباد، 
آب شدن یخچال های طبیعی، باال آامدن آب دریاها و...( 
هستند. این کشورها هم از کشورهای صنعتی و هم از 
کشللورهای در حال توسللعه انتظار دارند که در زمینه 
سللاخت سد ها و آبگیرها، آبیاری زمین های خشک و 

کمک به احیای به جنگل ها، آنها را یاری کنند. 
در مجمللوع برآورد می شللود که تا سللال 2۰2۰، 
ساالنه به 1۰۰ میلیارد دالر و از آن پس ساالنه به 5۰۰ 
میلیارد دالر برای راهکارهای کاهش گرمایش زمین و 
جبران خسارات و زیان های ناشی از این گرمایش نیاز 
باشللد. مجموعه ی قول و قرارهای داده شده از سوی 
کشورهای صنعتی تنها تأمین کننده یک دهم نیاز مورد 

اشاره است.
 اختالف در میان کشورهای صنعتی

 در میان کشللورهای صنعتی این اختالف وجود 
دارد که هر کدام تا چه حد از پخش و نشللر گازهای 

گلخانلله ای خود بکاهللد. اینکه آیا پیمللان جدید هم 
همچللون پیمان کنونی، یعنی پیمللان کیوتو، تعهداتی 
بین المللی و الزام آور برای کشورها ایجاد کند نیز دیگر 
مسأله مورد اختالف است. شورای اقلیمی سازمان ملل 
در تحقیقاتی که انجام داده است، به این نتیجه رسیده 
که محدود کردن گرمایش زمین تا سطح ریسک آمیز 2 
درجه و معکوس کللردن این روند در دهه های آینده، 
مسللتلزم یللک کاهش 
25 تللا 4۰ درصدی در 
پخش و نشللر گازهای 
گلخانه ای تا سال 2۰2۰ 

است.
 اتحادیه اروپا قصد 
دارد گازهای گلخانه ای 
خود را تا سللال 2۰2۰ 
در قیاس با سال 199۰ 
تللا 2۰ درصللد کاهش 
دهللد اتحادیلله اروپللا 
اصللرار دارد کلله برای 
هر  تعهللدات  تعییللن 
کشور در زمینه کاهش 
پخش و نشللر گازهای 
گلخانه ای، رقم تولیدی 
سللال  در  کشللور  آن 
199۰ مبنا قرار گیرد و 
اجرای پیمان جدید هم 
برای همه الزام آور باشللد. این اتحادیه رأساً قصد دارد 
گازهای گلخانه ای خود را تا سللال 2۰2۰ در قیاس با 
سال 199۰ به میزان 2۰ درصد کاهش دهد. در صورتی 
که کشورهای دیگر تعهداتی قابل اعتنا در این زمینه به 
عهده بگیرند، اتحادیه اروپا سهم خود را تا 3۰ درصد 

افزایش خواهد داد.
ژاپللن هم اعالم کرده اسللت که تا سللال 2۰2۰، 
 25 درصد از پخش و نشللر گازهای گلخانه ای خود 
خواهد کاست. روسیه نیز هدفی مشابه هدف اتحادیه 
اروپا را اعالم کرده اسللت. منتهی انجام چنین تعهدی 
از سللوی مسکو، به معنای آن است که می تواند تولید 
گازهای گلخانه ای خود را افزایش دهد. از سال 199۰ 
که اتحاد شوروی فروپاشید، تولیدات صنعتی روسیه 
مسللیر معکوس طی کرده، زیرا بسیاری از صنایع  این 
کشللور از کار افتاده یا از دور خارج شللده اند. این امر 
سبب شللده که پخش و نشللر گازهای گلخانه ای در 

روسیه به طور ناخواسته به شدت کاهش یابد.
در میان کشورهای صنعتی سخت ترین مواضع را 
امریکا، کانادا و استرالیا نمایندگی می کنند. آنها همچنان 
مایل نیسللتند که در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای، 
خود را به ارقام و قید وبندهایی همچون پیمان کیوتو 
مقید کنند. نخست وزیر اسللترالیا عماًل با دست های 
خالی به کپنهاگ رفته است، زیرا اپوزیسیون محافظه کار 
این کشللور به طرح هللای او در زمینه کاهش گازهای 

گلخانه ای رأی نداده است.
در امریللکا، یعنی کشللوری که به لحاظ سللرانه 
بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در دنیاست، 
کنگره همچنان در تصویب قانون حفاظت از جو زمین 

تعلل می ورزد. 
هواداران محیط زیسللت در اروپللا می گویند که 
اسللتدالل امریکا نادیده گرفتن تالش های کشورهای 
اروپایللی برای سللمت گیری بلله سللوی انرژی های 
تجدیدپذیر و کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی های 

فسیلی است.
پیشنهاد ویژه چین 

در این میان کشللورهای در آستانه صنعتی شدن، 
یعنی چین، برزیل، کللره جنوبی و هند، با ارائه آمار و 
ارقامللی در جهت تعهدات خود برای کاهش گازهای 
گلخانه ای در صدد برآمده اند که بر فشار بر کشورهای 
صنعتی جهت ارائه ی تعهداتی مشابه بیفزایند. چین که 
تولیدکننده بیشللترین گازهای گلخانه ای در دنیاست، 
اعللالم کرده کلله خللود داوطلبانه در تولیللد گازهای 
گلخانه ای تعهدات معینی را به عهده خواهد گرفت. در 
همین راستا، این کشور قصد دارد با حفظ سطح رشد 
اقتصادی باالی کنونی، تا سللال 2۰2۰ تولید گاز های 
گلخانه ای را در ازای هر یک دالر تولید ناخالص ملی 
خود، در مقایسه با سال 2۰۰5، به نصف کاهش دهد. 
کارشناسان معیار ارائه شده از سوی چین را چندان دقیق 

نمی دانند و آن را تعهدی جدی به حساب نمی آورند.
همه ی عوامل یادشده چشم انداز موفقیت واقعی 
اجالس کپنهاگ را در هاله ای از ابهام قرار داده اند. این 
در حالی است که به عقیده ی هواداران محیط زیست، 
اگر این اجالس در تنظیم و تصویب سندی تعهد آور 
هم کم و بیش موفق شللود، باز هم از توان الزم برای 
مهار گرمایش زمین و پیامدهای گسترده آن برخوردار 
نخواهد بود، زیرا چنین امری به طور واقعی  مسللتلزم 
کاهللش 8۰ تللا 9۰ درصدی پخش و نشللر گازهای 

گلخانه ای در دهه های آینده است.

زیست بوم چیست؟

اجالس کپنهاگ، چالش کشورها  

تخریب گسترده جنگل ها در اندونزی منجر 
به نابود شدن زیستگاه طبیعی اورانگوتان ها شده 
است.به گزارش واحد مرکزی خبر، جنگل بارانی 
بوکیت تیگاپولوگ در سوماترا یکی از غنی ترین 
زیستگاه های طبیعی حیوانات در دنیا محسوب 
می شود. ولی این جنگل که زمانی مأمن هزاران 

گیاه و جانور بود اکنون در 
معرض تهدید قرار دارد. 

به  اندونللزی  دولللت 
تازگللی امتیازهایی را برای 
قطع درختان جنگلی واگذار 
کرده است و جنگل ها به 
سللرعت در حال تخریب 

شدن هستند. 
یکی از جانواران ساکن 
این جنگل ها که بر اثر قطع 
آسیب  بیشللترین  درختان 
را دیده انللد اورانگوتان ها 
هستند. نسل اورانگوتان ها 
در معللرض تهدید و حتی 

انقراض کامل قرار دارد. 
آنِت کاتِر، یکی از فعاالن صلح سللبز جنگل 

می گویللد با افزایللش جنگل زدایللی، محدوده 
زیستگاه اورانگوتان ها کاهش می یابد در حالی 
که این حیوانات برای زندگی به منطقه وسللیعی 

نیاز دارند. 
پیتر هاینریش، سرپرسللت بخش طرح های 
مؤسسه جانورشناسی فرانکفورت  می گوید:  شمار 
جمعیت اورانگوتان ها در 
جنگل هللای اندونللزی با 
سرعت نگران کننده ای رو 
به کاهش است. هاینریش 
می گوید: حدود 5۰ سال 
پیش مللا احتماالً صد هزار 
قالده اورانگوتان در سوماترا 
داشته ایم درحالی که تعداد 
آنها اکنللون به ۶هزار قالده 

کاهش یافته است. 
جانورشناسی  انجمن 
فرانکفورت بللرای نجات 
اینگونلله از میمللون هللا، 
مرکزی را بللرای حفاظت 
و نگهللداری از اورانگوتان ها در وسللط جنگل 

احداث کرده است.

انرژی زمین گرمایی بللا توجه به ظرفیت 
سللنجی های صللورت گرفته در ایللران یکی 
از مناسللب ترین انرژیهللای تجدیدپذیللر قابل 
جایگزینی برای سللوختهای فسیلی در کشور 

است. 
براسللاس مطالعات 
زمیللن  انللرژی  دفتللر 
گرمللایلللی سلللازمان 
انرژیهای نو ایران منطقه 
مشللکین شللهر بهترین 
از  اسللتفاده  برای  نقطه 
ظرفیللت انللرژی زمین 
گرمایی در کشور است 
به طللوری که مهمترین 

هدف این دفتر، سللاخت و راه اندازی نیروگاه 
زمین گرمایی به ظرفیت اسللمی  1۰۰مگاوات 

در این منطقه است.
بررسللی مطالعات موجللود و برنامه ریزی 
برای نصب و راه اندازی نیروگاه زمین گرمایی 
مشللکین شهر از سللوی گروه نیروگاهی دفتر 

انرژی زمین گرمایی از سال ۷4 آغاز شد. 
فعالیت های اجرایی این طرح در قالب فاز 
اکتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیک، ژئوشیمی 
و زمین شناسللی با همکاری مهندسان مشاور 
نیوزلنللدیKML با هدف احداث نخسللتین 
نیللروگاه زمیللن گرمایللی در ایللران از سللال  
۷۷شروع و با تعیین نقاط حفاریهای اکتشافی 
مطالعه در فاز اکتشللافی در سللال  ۷8به پایان 

رسید.

عملیللات حفللاری نخسللتین چاههللای 
اکتشللافی زمیللن گرمایی این طرح از سللوی 
پیمانکار حفاری)شللرکت حفللاری ایران(و با 
 SKM نظارت کارشناسللان شرکت نیوزلندی

صورت گرفت.
بر اسللاس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر 
انرژی زمین گرمایی، نخسللتین چاه اکتشللافی 
زمین گرمایی مشکین شهر به صورت عمودی 
با عمق سلله هللزار و  2۰۰متر و دمایی بالغ بر  

25۰درجه سانتیگراد حفر شده است.
چاه اکتشللافی دوم به صورت انحرافی به 
عمق سلله هزار و  1۷۷متر حفر شد که دمای 
انتهای چاه 14۰ درجه سانتیگراد است و پس 
از آن چاه اکتشافی سللوم به صورت انحرافی 
و بلله عمللق دو هللزار و  2۶5متللر و با دمای  

211درجه سانتیگراد حفاری شد.
پللس از پایان حفاری چاه های اکتشللافی 
هم اکنون تجیهزات فلزی آزمایش چاه بر روی 
چاه اکتشللافی اول نصب شللده است و دفتر 
انرژی زمین گرمایی همراه با مشاور نیوزلندی 

در حللال بهره بللرداری از این چللاه و نتایج به 
دست آمده در حال بررسی است. 

توسعه کاربرد منابع انرژی زمین گرمایی به 
صورت غیرنیروگاهی در مناطق مسللتعد ایران 
نیز از اولویتهای راهبردی گروه غیر نیروگاهی 
این دفتر در استفاده بیش 
از پیللش از نیروی خفته 

در بطن زمین است. 
بر  گروه  این  فعالیت 
طراحللی و برنامه ریللزی 
مستقیم  کاربردهای  انواع 
از جریللان سللیال زمین 
گرمایللی متمرکز اسللت 
به طوری که گلخانه های 
زمیللن گرمایی، اسللتخر شللنا، ذوب برف در 
معابللر، حوضچه های پرورش ماهی، گرمایش 
فضللا و مصارف صنعتی از انواع این کاربردها 

هستند. 
یکی از مهمترین اهداف این گروه اجرای 
پروژه هللای نمونلله در نقللاط مختلللف برای 
بررسللی اثرات اولیه اجللرای چنین طرحهایی 

در کشور است. 
همچنین اجرای پللروژه پمپ حرارتی در 
شللهر تبریز که فازهای اولیه آن نصب شده و 
به پایان رسللیده و دوره آزمایشات مربوطه در 
حال انجام است از دیگر برنامه های در دست 
اجللرای گروه غیر نیروگاهی دفتر انرژی زمین 

گرمایی است. 
گللروه اکتشللاف و ظرفیت سللنجی دفتر 
انرژی زمین گرمایی نیز فعالیتهای مشللتمل بر 
ظرفیت سللنجی و تحلیل کاربللردی مطالعات 
انجام شللده در مناطق مختلللف ایران و انجام 
فاز تکمیلی اکتشللافات ژئوفیزیک، ژئوشیمی 
و زمیللن شناسللی مناطقی از ایللران که دارای 

ظرفیت مناسب هستند را برعهده دارد. 
این گروه در مشکین شهر بررسی و مطالعه 
نتایج حاصل از حفر چاههای اکتشافی منطقه 
سبالن برای دستیابی به ظرفیت مخزن بازبینی 

در دست اجرا دارند. 
توجلله روزافللزون متولیان امللر انرژی به 
ضرورت بهره بللرداری از منابع انرژی های نو 
و احداث نیروگاه زمین گرمایی مشللکین شهر 
گامهای اساسی در توسعه منابع زمین گرمایی 

در کشور است. 
اجللرای پروژه هللای نمونه برای اسللتفاده 
غیللر نیروگاهللی و ایجللاد دانللش فنللی الزم 
بللرای اجرای طرحهای فنللاوری و جایگزینی 
این انللرژی پللاک، چشللم انداز فردایی بدون 
آالینده های زیسللت محیطللی در بخش تولید 

انرژی را ترسیم می کند.
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روزنه
تخریب جنگل در اندونزی، زندگی اورانگوتان ها را 

تهدید می کند 

 انرژی زمین گرمایی یکی از مناسب ترین 
انرژی ها در ایران است 

نتایج اجالس 
کپنهاگ



سعیدلو خطاب به پژوهشگران ورزشی:

 در حوزه ورزش همگانی متمرکز شوید  
»علللی سللعیدلو« معللاون رئیللس جمهوری 
و رئیللس سللازمان تربیللت بدنللی از محققان و 
پژوهشللگران حوزه تربیت بدنی خواسللت امور 
پژوهشی خود را در بخش ورزش های همگانی 

متمرکز کنند.    
وی بللا اشللاره به اهمیللت توسللعه ورزش 
همگانی گفت: فعالیت علمی زمینه توسعه پایدار 
ورزش را در پی خواهد داشت و به همین دلیل از 
محققان،  پژوهشگران و دانشجویان حوزه تربیت 
بدنی دعوت می کنم، امور پژوهشللی خود را در 

بخش ورزش همگانی متمرکز کنند. 
معللاون رئیللس جمهوری با تأکیللد بر تعامل 
سللازمان تربیت بدنی با بخش های پژوهشللی و 
دانشللگاهی کشور اظهار داشللت: ورزش شادی، 
نشللاط و ارتقای سالمتی مردم را تضمین خواهد 

کرد. 
سللعیدلو افزود: باید با برنامه ریزی و فعالیت 
علمی، ورزش را در زندگللی خانواده ها نهادینه 
کنیم تا ورزش به عنوان اولویت نخسللت جامعه 

مطرح شود. 
رئیس سللازمان تربیت بدنی همچنین ورزش 
همگانی را یکی از عوامل توسعه ورزش قهرمانی 
دانسللت و سللرمایه گذاری کمی و کیفی در این 
بخللش را زمینه سللاز شناسللایی پتانسللیل ها و 

استعدادها اعالم کرد. 
وی گفت: توسللعه پایللدار ورزش همگانی 
نیازمند بررسللی علمی و کارشناسی است و این 

موضوع فقط با ورود پژوهشللگران و دانشگاهیان 
به عرصلله تربیت بدنی و ورزش به خصوص در 

حوزه همگانی محقق خواهد شد. 
رئیللس نهاد ورزش کشللور از پژوهشللگران 
و دانشللگاهیان دعللوت کرد در بخللش ورزش 
ورزش  انجللام  چللون  موضوعاتللی  روسللتایی 
روستایی در کشللورهای مختلف و مقایسه آن با 
ایران، آسللیب شناسی ورزش روسللتایی کشور، 
راهکارهای اسللتفاده از ظرفیتهای وزارت کشور، 
وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشللکی و 
وزارت آموزش و پرورش را برای توسعه ورزش 

روستایی، بررسی کنند. 
سللعیدلو گفت: چگونگی اسللتفاده از آمایش 
سرزمین در انتخاب رشللته های ورزشی از ابعاد 
فرهنگللی و سللاختار بدنی در روسللتاها و انواع 
رشته های ورزشی برای توسعه ورزش روستایی 
از دیگللر موضوعاتی اسللت که پژوهشللگران و 
دانشللگاهیان می توانند آن را مورد بررسللی قرار 

دهند.

ملی پوشللان تیم کاراته فوالد سپاهان اصفهان 
پس از غیبت در اردوی نخسللت آماده سازی، در 
تمرینات تیم ملی کاراته بزرگساالن ایران حضور 

یافتند.    
به گللزارش ایرنا، با توجه بلله در پیش بودن 
مسابقات لیگ کاراته، علی شاطرزاده سرمربی تیم 
سللپاهان اصفهان اجازه حضور ملی پوشان خود 
در اردوی نخسللت تیم ملی را نللداد و دلیل این 
امر را تفاوت در نحوه تمرینات وی با مربیان تیم 

ملی اعالم کرد. 
این تصمیم با واکنللش محمدآرین خو مدیر 
تیم های ملی و علیرضا سلللیمانی سللرمربی تیم 

بزرگساالن ایران مواجه شد. 
مسئوالن فنی تیم ملی اعالم کردند ملی پوشان 
سپاهان در صورت حضور نیافتن در اردوی دوم 

آماده سللازی از ترکیللب تیم ملی کنار گذاشللته 
 می شللوند و شانسللی برای بازگشللت نخواهند 

داشت. 
حامد زیگسللاری، مهدی دولی خانی، مازیار 
الهامی، حبیب حاتمی، وحیدحسللین پور، احسان 
حیدری، رضا عزیزی، مسللعود همرنگ و مجید 
خسروی ملی پوشان تیم فوالدسپاهان اصفهان از 
صبح یکشنبه در تمرینات تیم ملی حضور یافته تا 

از خطر حذف شدن از تیم ملی رهایی یابند. 
مرحللله دوم اردوهللای آمللاده سللازی تیللم 
ملللی کاراته ایران از سللاعت 1۰ صبح دیروز در 
مجموعه ورزشللی آزادی آغاز شده و تا سه شنبه 

ادامه خواهد داشت. 

بازگشت ملی پوشان تیم فوالد سپاهان به اردوی تیم ملی کاراته  

پورحیدری: 
حضور در تورنمنت قطر به سود 

فوتبال ملی ایران است  
سرپرست سابق تیم ملی 
فوتبال ایران گفت: با توجه به 
نزدیک بودن مسللابقات جام 
ملت های آسللیا حضور در 
تورنمنت قطر به سود فوتبال 

ملی ایران است.    
منصللور پورحیدری در 
گفتگو با ایرنا، در خصوص 
لیللگ  روزه   1۷ تعطیلللی 
خاطرنشان ساخت: با توجه 
به تغییراتی که در تیم ملی رخ 
داده و بازیکنان جوانی که به ترکیب اضافه شللده اند نیازمند انجام بازی های 

تدارکاتی هستیم. 
وی افزود: متأسفانه به دلیل ضعف در برنامه ریزی نتوانستیم از روزهای فیفا 

به خوبی استفاده کنیم و مجبوریم به خاطر منافع تیم ملی لیگ را تعطیل کنیم. 
سللرمربی اسللبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: در این میان باشگاه های ما 
بسیار آسیب خواهند دید زیرا تعطیالت بیش از حد باعث به هم ریختن برنامه 

سرمربی های تیم ها خواهد شد. 
وی در خصوص ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر عدم شناخت قطبی 
از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی تصریح کرد: این موضوع طبیعی است زیرا 
تیم ملی ما با تغییرات زیادی روبه رو بوده و افشین قطبی سرمربی تیم در طول 

این مدت باید با تغییرات مداوم، بازیکنان مدنظرش را بشناسد. 
پورحیدری با اشللاره بلله حریفان ایران در تورنمنت قطر اظهار داشللت: 
حریفان نسللبتاً خوبی در این تورنمنت حضور دارند و معتقدم این مسابقات 

به سود تیم ملی خواهد بود. 
وی افزود: تیم ملی باید در مسابقات زیادی شرکت کند تا بتواند با آمادگی 

کامل در جام ملت های آسیا حضور پیدا کند. 
سرمربی اسبق تیم ملی در خصوص عدم حضور لژیونر ها در تورنمنت 
قطر گفت: قطبی باید از این موضوع به خوبی استفاده کند و بازیکنان جوان و 

با انگیزه لیگ را بهتر از گذشته بشناسد. 
پورحیدری اظهار داشت: متأسفانه همیشه در برنامه ریزی برای برگزاری 
دیدار های دوستانه تیم ملی مشکل داشته ایم و امیدوارم مسئوالن مربوطه در 

این خصوص فکری اساسی کنند. 
تیم ملی فوتبال ایران از تاریخ ۶ تا 12 دی ماه در تورنمنت چهار جانبه قطر 

با حضور تیم های مالی، کره شمالی و قطر حضور پیدا خواهد کرد.

ذوالفقار نسب: 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
در جریان تورنمنت قطر نبود  

فنللی  کمیتلله  عضللو 
فدراسللیون فوتبال گفت: 
اعضللای ایللن کمیتلله از 
فوتبال  ملللی  تیم  حضور 
قطر  تورنمنت  در  ایللران 

خبر نداشللتند.    
بیللژن ذوالفقارنسللب 
ایرنللا،  بللا  گفتگللو  در 
اظهلللللللار داشللت: در 
جلسللات گذشللته کمیته 
فوتبال  فدراسللیون  فنللی 

 کلله با حضللور کارشناسللان و مربیان تیم هللای ملی برگزار شللد، هیچ 
صحبتللی در خصوص تورنمنت چهارجانبه قطر و حضور تیم ملی ایران 
نشللد و در جلسللات آینده حتمللًا نظر قطبی را در ایللن خصوص جویا 

می شویم. 
وی در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر ضرورت حضور تیم ملی در این 
مسللابقات تأکید کرد: به نظرم با توجه به بازی آینده تیم ملی ایران برابر 
سللنگاپور و میزان شللناخت مللا از این تیم، ضرورتی برای شللرکت در 
مسللابقات قطر نبود مگر آنکه کادر فنی تیم ملی به دنبال اهداف دیگری 

از این مسللابقات باشللد. 
عضو کمیته فنی فدراسللیون فوتبال دربللاره حضور تیم ملی امید در 
این مسللابقات تصریح کرد: در خصوص حضور تیم های دیگر همچون 

تیم ملی امید نمی توانم صحبت کنم. 
ذوالفقارنسللب اعتللراض و انتقاد مربیان تیم ها از ایللن تعطیلی بجا 
دانسللت و ادامه داد: اعتراض مربیللان تیم های لیگ برتر برای تعطیالت 
پیللش رو می تواند مورد بحث قرار گیرد چرا که این مربیان هسللتند که 
باالترین فشللار را در مسابقات تحمل کرده و در جریان اوضاع تیم خود 

هستند. 
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان درباره شرایط تیمش در لیگ 
دسللته اول نیز گفت: بازی های لیگ دسللته اول نیز به تدریج حسللاس 
می شود. متأسفانه هفته گذشته و در عین شایستگی، با بدشانسی مسابقه 

خللود  را  واگللذار کردیللم امللا، هنللوز در رده  دوم قللرار داریللم. 
ذوالفقارنسللب در پایان اظهار داشت: شرایط تیم ما تا اینجا مناسب 
بود اما بدون شللک در نیللم فصل دوم و با هماهنگی بیشللتر به جایگاه 

بهتری خواهیم رسللید.

سرمایه گذاری در بخش هندبال بانوان زودتر از 
مردان به نتیجه می رسد 

 

 مسابقات انتخابی جام تختی 13 بهمن ماه 
برگزار می شود 

مسابقات سالح های بادی آسیا 

نشست ویژه شورای ورزش باشگاه پتروشیمی با بسکتبالی ها
 باخت ها تکرار نشود 

رئیس فدراسللیون هندبال ایران، سللرمایه 
گللذاری در بخللش بانللوان را زودبازده تر از 
بخللش مردان دانسللت و با ایللن وجود تأکید 
کرد: فدراسیون در حال حاضر به مدال آوری 

بانوان فکر نمی کند. 
علیرضللا رحیمللی در گفتگللو بللا مهللر 
 ضمللن بیان این مطلب افزود: رئیس سللازمان 

در  بدنللللی  تربیللت 
بللا  خللود  نشسللت 
فدراسیون  مسللئوالن 
هندبال خواستار توجه 
بیشتر به ورزش بانوان 
شللد و در حقیقت با 
تأکیللد ایشللان مجوز 
حضللور تیللم هندبال 
در  کشللورمان  بانوان 
گوانگجو صادر شللده 

است. 
وی بللا تأکید بر اینکه هیللچ تفاوتی میان 
بخللش بانوان و مردان در فدراسللیون هندبال 
وجود ندارد، خاطر نشللان کللرد: رقابت های 
لیگ بانوان آغاز شللده و در نظر داریم تا پایان 
سللال چند اردوی داخلی را هم برای این تیم 
برپا کنیم. برنامه اردوهای خارجی را هم برای 

این تیم پیش بینی خواهیم کرد. 

سرپرسللت فدراسللیون هندبال کشورمان 
خاطر نشللان کرد: بیشتر مربیان تیم های بانوان 
در دنیا مرد هسللتند و ما برای استخدام مربی 
خوب جهت هدایت تیم بانوان مشللکل داریم 
اما دسللت از تللالش برنمی داریم و شللرایط 
حضللور یک مربی خوب بللرای تیم بانوان را 

فراهم می کنیم. 
داد:  اداملله  وی 
زمللان  آن  تللا  قطعللًا 
اردوهای  برپایی  برای 
خارجللی  و  داخلللی 
بانوان  هندبللال  تیللم 
مربیللان  مشللاوره  از 
در  مللرد  خارجللی 
بهره  تیم  برنامه ریزی 

خواهیم برد. 
خاتملله  در  وی 
تصریللح کللرد: ما در 
حال حاضللر نمی توانیم به مللدال آوری تیم 
هندبللال بانوان خود در آسللیا فکللر کنیم اما 
معتقدم با توجه به اینکه کشللورهای عربی در 
این رشته حضور ندارند سرمایه گذاری روی 
هندبال بانوان زودتللر از بخش مردان جواب 
داده و می تواند راه موفقیت را در آسللیا پیش 

بگیرد.

رقابت های کشتی آزاد انتخابی جام جهان 
پهلللوان تختللی 13 تا 
برگزار  بهمن مللاه   15

خواهد شد. 
گلللللزارش  بلله 
آغاز  از  پیللش  مهللر، 
انتخابی  رقابت هللای 
جام تختی یک اردوی 
1۰ روزه بللا حضللور 
نفرات منتخب برگزار 
خواهللد شللد و پس 
از ایللن رقابت هللا که 

هنللوز محل برگزاری آن اعالم نشللده اسللت 

اسللامی کشتی گیران کشللورمان در مسابقات 
بین المللی جام تختی 
مشخص خواهد شد. 
ی  بت هللللا قلا  ر
بین المللی جام تختی 
28 تللا 3۰ بهمن مللاه 
که  می شللود  برگزار 
پیش از این مسابقات 
یک اردوی چند روزه 
قرار  شد.  برپا خواهد 
اسللت نفراتللی از تیم 
کشتی آزاد جوانان نیز 

در این رقابت های انتخابی شرکت کند.

پتروشللیمی  باشللگاه  ورزش  شللورای 
بندر امام در نشسللتی مشللترک با بازیکنان و 
مربیان تیم بسللکتبال این باشگاه ضمن انتقاد 
از شکسللت های اخیللر در رقابت هللای لیگ 
برتر، هشللدار داد در صورت تکرار این نتایج 
تصمیماتی جدید در قبللال آنها اتخاذ خواهد 

شد. 
به گللزارش مهر، نشسللت رئیس و دیگر 
مسللئوالن شورای ورزش باشللگاه پتروشیمی 

بندرامام با اعضای تیم 
بسللکتبال این باشگاه 
راسللتای شکست  در 
این تیم مقابل تیم های 
لوله  و  آزاد  دانشللگاه 
دو  در  شللیراز   A.S
مرحله  ابتدایللی  هفته 
رقابت های  برگشللت 
لیگ برتر برگزار شد. 
یللاوری،  شللاپور 
شللورای  سللخنگوی 

ورزش باشگاه پتروشیمی ضمن اشاره به این 
جلسلله اظهار داشللت: واگذاری نتیجه در دو 
بازی و دور شللدن از رده هایی باالیی جدول 
رده بندی، موقعیت همه عوامل تیم بسللکتبال 

پتروشیمی را به خطر انداخته است. 
وی اداملله داد: طبیعی اسللت که در چنین 
شرایطی بیشتر خطرها و تهدیدها متوجه »نناد 

کردزیچ« باشد که سرمربی تیم است. البته این 
مربی صربسللتانی که برای دومین سال متوالی 
هدایت تیم بسللکتبال پتروشللیمی را برعهده 
گرفته اسللت، شللرایط بحرانی پیللش آمده را 

قبول دارد. 
باشللگاه  ورزش  شللورای  سللخنگوی 
پتروشللیمی با اشاره به اینکه تیم بسکتبال این 
باشگاه پنجشللنبه هفته جاری و در چارچوب 
هفته سوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ 
صبامهر  میزبللان  برتر 
تأکید  اسللت،  قزوین 
کللرد: هملله بازیکنان 
فنی  کادر  اعضللای  و 
همقسللم شدند که در 
این بازی همه چیز را 
جبران کللرده و نتیجه 
کسللب  قبولی  قابللل 
کننللد. به هر حال این 
بسللیار  ما  برای  بازی 
مهم و حسللاس است 
چراکه اتخاذ بسیاری از تصمیمات به نتیجه به 

دست آمده در این دیدار بستگی دارد. 
یللاوری تصریح کللرد: اگر تیم بسللکتبال 
پتروشیمی بتواند برنده این بازی شود که هیچ 
اما اگر غیر از این شللود مجبللور خواهیم بود 
تصمیمات جدیدی را اتخللاذ کنیم که ممکن 

است تغییرات هم شامل آن باشد.

تیم ملللی تپانچه ی ایران پس از5۰ سللال 
دوری از کسللب عنوان در میادین رسللمی به 

عنوان سومی آسیا دست پیدا کرد. 
بلله گللزارش ایسللنا،  در ادامه ی سللومین 

رقابت هللای  دوره 
بلله  تیرانللللدازی 
اهداف ثابت که در 
دوحه قطر در حال 
اسللت،  برگللزاری 
تیم ملللی تپانچه ی 
ایران  بزرگسللاالن 
توانست پس از 5۰ 
سومی  عنوان  سال 
آسیا را کسب کند. 
با  ایللران  تیللم 
امتیاز  کسب 1۷19 
و در سللکوی سوم 
در  ایسللتاد.  آسللیا 
ایللن بخش چین با 

1۷33 امتیاز و هند بللا 1۷29 امتیاز به ترتیب 
قهرمان و نایب قهرمان شدند. 

در رقابت هللای بخش انفرادی »محسللن 
نصللر اصفهانی« بللا دریافللت 5۷4 امتیاز نهم 
شللد. داراب دهقان نژاد با کسللب رکورد 5۷3 
امتیاز در رده ی دهم آسیا قرار گرفت و ابراهیم 
برخللورداری با ثبت 
امتیاز   5۷2 رکللورد 
آسیا  دوازدهم  مکان 
را به خود اختصاص 

داد. 
ایللران پیللش از 
این توانسللته بود در 
ایللن  نخسللت  روز 
رقابت ها نشللان برنز 
تیمی بزرگسللاالن و 
جوانان  تیمی  نقره ی 
در رقابت های تفنگ 
آسللیا را بلله خللود 

اختصاص دهد. 
اسللاس  برایللن 
تاکنللون ایران موفق به کسللب یک نقره و دو 

برنز در بخش های تیمی شده است. 

مدیرعامل باشللگاه اسللتیل آذیللن تهران 
گفت: هیچ مشللکلی بین باشگاه استیل آذین 
و پیروزی نیست زیرا ما خودمان را جزئی از 

قرمزپوشان تهرانی می دانیم. 
بلله گللزارش واحللد مرکزی خبللر، امیر 

مهریللزی اظهار داشللت: 
شللاید بار ها اعالم کرده 
باشگاه  باشیم که اعضای 
تهللران  آذیللن  اسللتیل 
و  بزرگ  تیم  ازدوستاران 
هسللتند  پیروزی  مردمی 
بیللن  مشللکلی  هیللچ  و 
پیللروزی و اسللتیل آذین 
استیل  ندارد چون  وجود 
را  خودشللان  آذینی هللا 

جزئی از پیروزی می دانند. 
وی افزود: دوسللت ندارم بازارگرمی کنم 
امللا واقعًا فللردی وجود دارد کلله اعالم کند 
هدایتی مالک باشللگاه استیل آذین پیروزی را 

دوست ندارد. 
هدایتی در زمان حضورش دراستیل آذین 
تا توانسللت برای پیروزی خرج کرد وهمیشه 
برای موفقیت این تیم دعا می کند حتی روزی 
که با پیروزی بازی داشتیم نگرانی از چشمان 

او مشخص بود. 
داد:  اداملله  مهریللزی 
بللا  می گویللم  قاطعانلله 
حبیب کاشللانی و باشگاه 
بزرگ پیروزی دوسللت و 
رفیق هسللتیم و من آرزو 
می کنم این 2 قطب فوتبال 
کشللورمان همیشه درکنار 

یکدیگر موفق باشند. 
وی در پایللان درباره 
وضع اسللتیل آذین نیز گفللت: قاطعانه برای 
حضور در جمع باال نشللینان جدول حرکت 
می کنیم البته باید در 14 بازی آینده به چشم 

فینال به مسابقات فکر کنیم.

مدیر عامل  باشگاه استیل 
آذین:
استیل آذین جزئی 
از باشگاه پیروزی 
است 

حضور نمایندگان شطرنج 
ایران در رقابتهای آسیایی  
 نمایندگان شللطرنج ایران به منظللور حضور در 
رقابت های تیمی بزرگسللاالن آسیا تهران را به مقصد 

کلکته در هند ترک کرد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، این بازیها اول تا هفتم 
دی برگزار می شود و تیم مردان ایران با حضور احسان 
قائم مقامی، الشللن مرادی ابدی، مرتضی محجوب و 
همایون توفیقی و تیم ملی شطرنج زنان کشورمان هم با 
ترکیب آتوسا پورکاشیان، شادی پریدر، شایسته قادرپور، 
میترا حجازی پور و سارا سادات خادم الشریعه در این 

رقابتها حضور خواهند داشت. 
مسابقات شطرنج تیمی قهرمانی آسیا در دو جدول 
مجزا برگزار می شود و تیم ملی شطرنج ایران در رده بندی 

اولیه این مسابقات در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارد.

بارسلونا قهرمان 
باشگاههای جهان 

شکسللت  بللا  اسللپانیا  بارسلللونای  فوتبللال   تیللم 
تیم استودیانتس آرژانتین در بازی نهایی جام قهرمانی 

باشگاههای جهان، قهرمان این رقابتها شد. 
به گللزارش واحد مرکللزی خبر، لیونل مسللی برنده 
تللوپ طالیی بهترین بازیکن امسللال اروپللا با ضربه 
سللینه توپ را در وقللت اضافلله وارد دروازه حریف 
 آرژانتینللی کللرد تا بارسلللونا این مسللابقه را با نتیجه

2 بر 1 با پیروزی به پایان برساند. 
این نخسللتین باری اسللت که بارسلللونا قهرمان جام 
باشللگاههای جهان می شود در حالی که استودیانتس 
قهرمان باشللگاههای امریکای جنوبی در سللال 19۶8 

برنده این جام شده بود. 
1۰ دقیقلله پیش از آنکه نیمه دوم وقت اضافه به پایان 
رسللد، دانیل الویللس بازیکن برزیلی بارسلللونا توپی 
عرضی را فرستاد که لیونل مسی درشرایطی که بین دو 
مدافع استودیانتس قرار داشت مسیر توپ را قطع کرد و 

آن را وارد دروازه تیم آرژانتینی کرد. 
گل نخست این بازی را استودیانتس هفت دقیقه پیش از 
آنکه نیمه نخست وقت اصلی بازی به پایان برسد وارد 
دروازه تیم بارسلونا کرد. بازیکنان بارسلونا فقط یک دقیقه 
مانده به پایان وقت اصلی این بازی موفق شدند بازی را 
به تساوی بکشانند و در نهایت در نیمه دوم وقت اضافه 

با گل لیونل مسی در این بازی برنده شدند.
سللرمربی بارسلونا پس از قهرمانی در رقابت های جام 
باشگاه های جهان به تمجید از لیونل مسی پرداخت و 
گفللت مهاجم تیمش این گل را بللا قلب خود به ثمر 

رسانده است. 
لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسا در دقیقه 11۰ گل 
برتری نماینده اسپانیا را به ثمر رساند که این موضوع 

رضایت فراوان سرمربی این تیم را به همراه داشت.
پپ گواردیوال در نشسللت خبری پس از پایان مسابقه 
اظهار داشت: ما برای موفقیت در این رقابت ها هر روز 
تمرین می کردیم و در نهایت به خواسته خود رسیدیم. 
بین دو نیمه، مسی را به کناری کشیدم و گفتم از او گل 
می خواهم؛ گلی که با قلبش برای بارسا به ثمر برساند. 

مسی هم آن گل را با قلب خود زد.

رقابتهای اسکی بیاتلون در 
اسلوونی پیگیری شد 

 در اداملله جللام جهانللی اسللکی بیاتلللون، رقابتهای 
 1۰ کیلومتللر مردان در پیسللتهای اسلللوونی پیگیری

شد. 
در این رقابتها ایوان چرزوف از روسیه به پیروزی رسید 
و پللس از او دومینیک الندرتینگر از اتریش در جایگاه 

دوم ایستاد و توماس فریاک از سوئیس سوم شد. 
در بخش زنان هم اسللوتالنا اسلپسللووا از روسللیه به 
پیروزی رسللید. این پنجمین پیروزی اسلپسللووا در 
زمسللتان جاری به شللمار می رود. النا یونسن در رده 

بندی جهانی همچنان پیشتاز است. 

 NBA رقابتهای بسکتبال
پیگیری شد 

 رقابتهای بسللکتبال آن بی ای با برگزاری یازده بازی 
پیگیری شد. 

در ادامه رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال امریکا موسوم 
به آن بی ای نتایج زیر حاصل شد: 

تورنتو راپترز 118- نیوجرسی نتس 95 
آتاالنتا هاوکز 9۶- یوتا جاز 83 

بوستون سلتیکز9۷- فالدلفیا سونتی سیکسرز 98 
کلیولند کاالولیرز 85- میلواکی باکز 82 

ممفیس گریزلیز 1۰۷- ایندیانا پیسرز 94 
مینه سوتا تیمبرولوز112- ساکرامتو کینگز 9۶ 

نیواورلئان هورنتس 98- دنور ناگیتس 92 
نیویورک نایکز95- لس آنجلس کلیپرز91 

اوکالهما سیتی تاندر1۰9- دیترویت پیستونز98 
داالس ماوریکز 1۰8- هیوستون راکتس11۶ 

گولدن استیت واریرز1۰9- واشنگتن ویزاردز 118 
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بهترین کار فرهنگی رجوع به ذخیره عظیم فرهنگ 
دفاع مقدس

  600 هزار منبع کتابخانه ملی فهرست نگاری 
می شوند

جشنواره ساالنه مجسمه های یخی مسکو
 آغاز شد 

نمایشگاه مهندسی رسانه با حضور 12 شرکت 
خارجی 

معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره 
به اینکه منابع کنونی کتابخانه ملی به روز نیستند، 
عنوان کرد:  بر اساس تفاهمنامه مشترک کتابخانه 
ملی و یک شرکت خصوصی، ۶۰۰ هزار منبع دپو 
شللده کتابخانه ملی تا سال آینده فهرست نگاری 
می شللوند. دکتر حبیب اهلل عظیمللی در گفتگو با 
ایبنا، تصریح کللرد: یکی از برنامه های سللازمان 
اسناد و کتابخلانله ملی ایلران برای چهللار سلالله 
آینلده، به روزرسانی و سازمان دهی منابعی است 
که براسللاس قانون برون سپاری، فهرست نگاری 
می شللود. وی با بیان اینکه این فعالیت توسللط 
شللرکتی خصوصی بللا فعالیت کتابخانلله ای و 
کتابداری انجام می گیرد یادآور شللد: این شرکت 
با حضور در مناقصه کتابخانه ملی، برگزیده شده 
و بر اسللاس قرارداد موظف به فهرست نویسللی 
آثار شللده اسللت. دکتر عظیمی با تأکید بر اینکه 
فهرست نویسی کتاب ها با استانداردهای خاص 
کتابخانه ملی صورت می گیرد، یادآور شد: منابع 
بسللیار در حوزه های التین، عربی و فارسللی در 
بخش قدیمی و جدی که در نوبت فهرست نویسی 
قرار دارند و با اهمیت اند، خارج از دسترس قرار 
داشتند که با این قرارداد برای فهرست نویسی قرار 

می گیرند. معاون کتابخانه ملی ایران درباره دیگر 
برنامه های کتابخانه ملی در چهارساله آینده توضیح 
داد: یکللی از این برنامه ها توسللعه منابع از طریق 
خرید آثار در خارج از کشور و انجام فعالیت هایی 
برای فعال شللدن بخش واسپاری آثار است. وی 
درباره برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه ملی 
ایران یادآور شللد: در زمینه کارگاه های آموزشی 
و بحث کتابخانه ای و نسخه شناسللی در داخل و 
خارج از کشور، فعالیت هایی انجام می شود. برای 
نمونه در داخل ایران، کتابخانه های دانشللگاهی 
دعللوت به بازآمللوزی اسللتانداردها و برگزاری 
همایش های مختلف شللده اند. عظیمی همچنین 
بیان کرد: برای نمونه کشورهایی نظیر ترکیه، هند، 
آسیای میانه و پاکسللتان که نسخ خطی بسیاری 
برای فهرست نویسللی دارند، باید مورد آموزش 
قرار گیرند. قرار اسللت استادانی برای آموزش به 
این کشورها فرستاده شوند و فهرست نویسی را 

آموزش دهند.
وی در پایللان اظهللار داشللت: برگللزاری 
سمینارهای بین المللی، منطقه ای و داخل ایران در 
زمینه نسخه شناسی و کتابداری تا چهار سال آینده 

نیز برای کتابخانه ملی ایران پیش بینی شده است.

مجسللمه های  سللاالنه  جشللنواره    
یخللی در مسللکو پایتخت روسللیه بللا حضور 
مجسمه سازان سرشللناس از سراسر جهان آغاز 

شده است. 
به گزارش شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه 
یکی از زیباترین مجسللمه های یخی امسال که 

در جشنواره مجسمه های یخی مسکو ساخته و 
نمایش داده شد، مدلی از زنگ ناقوس مربوط به 
دوران تزارهاسللت که در داخل کاخ کرملین قرار 
دارد. این مجسمه یخی بیش از 1۶۰ کیلوگرم وزن 
دارد و آن را سرگی زاپالتین یکی از مجسمه سازان 

روس که شهرت جهانی دارد ساخته است. 

 نمایشگاه سومین همایش مهندسی رسانه 
با حضور شللرکت های داخلی و 12 شرکت 
خارجی فعال در زمینلله تجهیزات تلویزیونی 

در دانشکده صدا و سیما برپا است.
 به گللزارش واحد مرکزی خبر، مسللئول 
بخش نمایشللگاه سللومین همایش مهندسللی 
رسانه با بیان این مطلب گفت: تجربه سال های 
قبل نشان داده است کسانی که در همایش ها 
شللرکت می کنند و مقاالت و سخنرانی ها را 
می شنوند در نمایشللگاه می توانند مطلبی را 

که شنیده اند ببینند و به عینه تجربه کنند.
علی سعید نژاد افزود:  به جز شرکت های 
داخلی و خارجی شرکت کننده،  بخش سومی 
هم بللا عنوان بخللش فرهنگی در نمایشللگاه 
مهندسی رسللانه وجود دارد که در این بخش 
شرکت های انتشللاراتی، کتاب های مهندسی 
خود را در زمینه تجهیزات تلویزیونی در ایران 

به نمایش گذاشته اند.

وی تثبیت جایگاه دانشکده صدا و سیما به 
عنوان مرکزی علمی و پژوهشللی را بزرگترین 
دسللتاورد این نمایشللگاه بیان کرد و گفت: با 
ارائه پیشللرفت های علمی کشور، می کوشیم 
زمینه مناسب را برای بین المللی کردن همایش 

چهارم مهندسی رسانه فراهم کنیم.
مسئول بخش نمایشللگاه سومین همایش 
مهندسللی رسانه افزود:  در نظر داریم در وهله 
اول همایش را با کشللورهای قاره آسللیا مانند 
ژاپن، کللره و چین که در سللطح دنیا در زمینه 
تجهیللزات تلویزیونی مطرح هسللتند،  برگزار 

کنیم.
سعید نژاد به شرکت بسللیاری از استادان 
همایش هللای  و  نمایشللگاه ها  در  ایرانللی 
بین المللی مهندسی رسانه اشاره کرد و گفت: 
مللا از نظر علمی عقب نیسللتیم و حرف هایی 
بللرای گفتن در عرصه بین الملللی مهندسللی 
رسانه داریم و باید این را به دنیا نشان دهیم.
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نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26480  هر گرم طالی 18 عیار

122010 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
262000  یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

263000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001003دالر امریکا

939943دالر کانادا

14341439یورو

161162پوند  انگلستان

266268ریال عربستان

34983505دینار کویت

272274درهم امارات

سردار شهید اکبر بابادی

تاریللخ تولللد: 1342، محل تولللد: اردل، 
تاریخ شللهادت: 13۶5/1۰/19، محل شهادت: 
کربللالی 5، مسللئولیت: فرمانللده گروهان از 
گردان حضرت امیر )ع( تیپ مسللتقل 44 قمر 

بنی هاشم)ع(
از خصوصیات شهید

... روح و فکللرش در تمام دوران زندگی 
مسللجد و نماز جماعللت و ایمان بلله خدا و 
محبت به اهل بیت )ع( بود. وی همیشه مراقب 
بود مسئوالن مدارس و حتی معلمان مدارس از 

افراد مؤمن و متدین و شایسته باشند.
او در دوران مدرسلله و حتللی بیللرون از 
مدرسلله و محیط جلسلله به طور طبیعی الفت 
پیللدا می کللرد و در انتخاب دوسللت و رفیق 
بسیار آگاه بود و از طرف خانواده خود نیز در 

این مورد مراقبت و دقت کافی می شد.
وی مبللارزات خللود را از همیللن دوران 
تحصیل آغاز کرد و با طاغوتیان در سللتیز بود، 
آنها از وی هراس زیادی داشتند. سردار شهید 
اکبر بابادی در دوران دبیرسللتان از شللاگردان 
ممتاز درسی و چهره های انقالبی بود و ضمن 
خواندن درس، در انجمن اسللالمی مدرسلله و 
واحدهللای تبلیغاتی شللرکت می کللرد و در 
جهادسللازندگی همراه با دیگر دوسللتان خود 
جهت پخش فیلم و تبلیغ برای اسالم در سطح 

روستاها همکاری زیادی می کرد.

کالم نور
امام علی )ع(:

شهرها به حّب و دوستی وطن آبادند.

روی خط فرهنگ

رسانه

رئیللس جمهللور در اختتامیلله 
هفتمین جشللنواره فرهنگی - هنری 
رهللاورد سللرزمین نللور، بهترین و 
ماندگارترین کار فرهنگی را رجوع به 
ذخیره عظیم فرهنگ دفاع مقدس و 
برداشت از اندیشه و آرمان بی انتهای 
حماسه سازان دفاع مقدس دانست. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای 
احمدی نژاد گفللت: فرهنگ متعالی 
بنیانگللذار کبیر انقالب اسللالمی و 
دفللاع مقللدس، امروز بللاارزش تر، 
پرخروش تر و انقالبی تر در صحنه 
است و دشللمنان تصور کرده اند با 
می توانند  مذبوحانلله  حرکت های 
ملت ایللران را از خللط نورانی امام 
خمینللی و والیللت جللدا کنند. وی 
حاضران در این جشنواره را فرزندان 
مکتب عاشورا، پیگیران آرمان عاشورا 
و منادیللان فریاد حسللینی در عصر 
حاضر برشللمرد و افزود:  امروز بشر 
در آستانه تغییر بزرگ قرار دارد و در 
نقطه عطف قرار گرفته است. رئیس 
جمهور اضافه کرد:  همه مسللتکبران 
و دزدان و غارتگللران بین المللی از 
ملت ایران به شدت عصبانی هستند 
زیرا ملت ایران شرایط زمان و مکان 

و مسللئولیت و مأموریت تاریخی و 
الهی خللود را به خوبی شللناخته و 

مردانه پای آن ایستاده است. 
رئیللس جمهللور با بیللان اینکه 

دشللمنان در مقابل ایسللتادگی ملت 
ایللران هیللچ راهللی جز شکسللت 
ندارنللد، گفت:  آنها بایللد چند هزار 
کیلومتر دورتر )حتللی از خاورمیانه 
دورتر( بروند تا مقابل اندیشلله های 
الهی انقالب سللنگربندی کنند. البته 
بایللد چهره آنها را بللاز هم همچون 
گذشللته معرفللی کنیللم. وی اضافه 
کرد: ملت ایران اهل منطق و گفتگو 
اسللت و اگر می گوییللم انقالب را 
صللادر می کنیللم این موضللوع به 
معنللای جنللگ و درگیری نیسللت. 
آقای احمللدی نژاد گفت: انقالب و 
آرمان های آن برای نفوذ در دل ها به 
جنللگ و دروغ گفتن نیازی ندارد و 
کافی است زالل انقالب را در برابر 
ملت ها قرار دهیللم. رئیس جمهور 
همچنین با تأکید بللر اینکه فرهنگ 
دفاع مقدس ذخیره عظیمی است که 
باید از آن اسللتخراج و آن را به دنیا 
معرفی کنیللم، افزود:  در دوران دفاع 
مقدس تجلیات الهی در انسللان ها 
بروز کللرد و انسللان های بزرگ و 
کمال یافته ای تربیت شدند که باید 
برای رسللیدن به مقصود، به فرهنگ 

آنها چنگ بزنیم.

مدیر کل نغمات آیینی صدا و سیما گفت: ترویج 
فرهنگ صحیح عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( یکی 
از اهللداف برگزاری هفتمین همایللش پیرغالمان 
اسللت و امیدواریم امسال  ۶۰ تا ۷۰ درصد مراسم 

اصالح و سالم سازی شود.
به گزارش ایرنا مهدی دهقان نیری در نشست 
خبری هفتمین همایش پیرغالمان با اشاره به اینکه 
تاکنون در شش دوره همایش پیرغالمان، از  98نفر 
از مداحان اهل بیت )ع( تجلیل شللده است، اظهار 
داشللت: در دوره اول که سللال  82 برگزار شد 21 
نفللر، دوره دوم  1۷نفر، دوره سللوم  13نفر، دوره 
چهللارم  15نفر، دوره پنجم  15نفر و دوره ششللم  
1۷نفر تقدیر شدند. وی افزود: با توجه به تجربیاتی 
که صدا و سللیما در سللال های گذشته از برگزاری 
این همایش کسللب کرده، بللرای اینکه از هفتمین 
دوره همایش پیرغالمان اسللتفاده بهینه شود، چهار 
هدف تبیین و برنامه ریزی ها براساس این اهداف 

انجام شده است.
مدیللر کل نغمات آیینی صدا و سللیما، اولین 
هدف از برگزاری این همایش را مدیریت فرهنگی 

جامعه عنوان کرد و یادآور شد: عزت اهلل ضرغامی 
از ابتدای حضور خود در سازمان صدا و سیما، افق  
1۰سللاله ای را در نظر گرفت که مدیریت فرهنگی 
جامعه یکی از مأموریت های رسللانه ملی تعریف 
شللده اسللت و جزییات آن برمی گردد به جوامع 
کوچکتر جامعه و جامعه مداحان کشللور نیز یکی 
از این جوامع کوچک کشللور هسللتند. وی ادامه 
داد: تبیین سیاسللت های رسانه ملی برای برگزاری 
عللزاداری حسللینی )ع(، ترویللج فرهنگ صحیح 
عللزاداری امام حسللین )ع( و تجلیل از خادمین و 
پیرغالمان اهداف بعللدی برگزاری این همایش را 
تشللکیل می دهند. دهقان نیری با بیان اینکه تبیین 
سیاسللت ها و مأموریت فرهنگی سازمان و ترویج 
فرهنگ صحیح عزاداری، حجم وسیعی از مداحان 
را در برمی گیرد، خاطر نشان کرد: این همایش در 
پایتخت شور و شعور حسللینی و حسینیه زنجان 
برگزار می شللود. وی اضافه کللرد: هماهنگی های 
الزم با استانداری و حوزه هنری استان زنجان انجام 
شللد و از  4۰۰ پیرغالم از سراسر کشور دعوت به 
عمل آمده اسللت. ضمن اینکه آنها رسوالن رسانه 

ملی در اسللتان های خود هستند و آن شااهلل  ۶۰ تا  
۷۰درصد مراسم ها، اصالح و سالم سازی شود.

مدیللر کل نغمللات آیینی رسللانه ملی گفت: 
خبللرگان جامعه مداحان که متشللکل از سلله نفر 
نماینللده از جامعلله مداحان آذری زبللان، تهران و 
کل کشللور است، در جلسلله ای از میان  4۰۰ نفر 
مداح،  15نفر واجد شللرایط برای پیرغالمان سال 
88 انتخاب شللدند که در هفتمین همایش تجلیل 
خواهند شللد. دهقان نیری، داشللتن سللن حداقل  
۷۰سال، داشللتن حداقل  4۰سال سابقه خدمت به 
اباعبداهلل الحسین)ع(، حافظ حداقل دو هزار شعر 
نغماتی و عاشورایی، داشتن سوابق انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، تالیف کتاب، دارا بودن سبک نو و 
فاخر، تاثیرگذار در جامعه، شللاگردپرور بودن، دارا 
بودند مدرک تحصیلی حوزی و یا دانشللگاهی را 
معیارهای انتخاب پیرغالمان سال  88 عنوان کرد. 
وی افللزود: میانگین سللنی پیرغالمللان  85 تا  8۶ 
سال است که بزرگترین آنها یکی از مداحان آذری 
زبان است که  1۰1سال سن دارد و کوچکترین هم  

۷۶ساله است. 

ترویج فرهنگ صحیح عزاداری از اهداف همایش پیرغالمان است
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کتاب کالسللیک »از ورای آینه و آنچه آلیس 
آنجا یافت« که متعلق به دختری انگلیسللی است 
که الهام بخش »لویس کارول« برای نوشتن داستان 
»ماجراهای آلیس در سللرزمین عجایب« شللد، به 
قیمت 115 هزار دالر در مزایده به فروش رسید.

به گللزارش ایبنا، این کتاب یکللی از معدود 
نسللخه های باقیمانده از نخستین چاپ کتاب »از 

ورای آینه و آنچه آلیس آنجا یافت« است. 
این کتاب که در حراجی مؤسسلله »پروفایلز 
این هیسللتوری« با قیمت پایه 15۰ هزاردالر ارائه 
شللد، سللرانجام به قیمت 115 هزار دالر فروخته 

شد. 
صاحب اصلی این کتاب یک دختر 1۰ سللاله 
به نام آلیس بوده اسللت. این دختر وقتی در سال 
18۶2 تنها 1۰ سللال داشللت، با همسللایه اش که 
ریاضی دانی به نام »چارلز داگسللون« از آکسفورد 
بود، برای پیک نیللک به مناطق اطراف رفت. این 
ریاضی دان که بعدها از نام مستعار »لویس کارول« 

برای نوشللتن کتاب »آلیس در سرزمین عجایب« 
استفاده کرد، در این گردش برای دخترک داستانی 
تعریللف کرد که بعدها به عنوان کتاب کالسللیک 
»ماجراهای آلیس در سللرزمین عجایب« منتشللر 

شد.
در ایللن حراجللی کتاب های دیگللری نیز از 
نویسللندگان دیگللر به فروش رسللید کلله کتاب 
»داسللتان پیتر خرگوشلله« نوشللته بیتریکس پاتر، 
نویسللنده انگلیسللی از آن جمله است. این کتاب 
نیز در حالی که قیمت پایه 12۰ هزار دالر برایش 
در نظر گرفته شللده بود، بلله قیمت 92 هزار دالر 
به فروش رسللید.  نسللخه ای از نخسللتین چاپ 
»هری پاتر و سللنگ جادو« اثللر جی کی رولینگ 
نیللز از دیگر آثاری بللود که در ایللن حراجی به 
فروش رسللید. در این حراجی که بر آثار کودکان 
متمرکز بود نسخه ای از چاپ اول »جادوگر شهر 
اوز« و چند نسللخه امضاء شللده از »وینی پو« اثر

 ای.ای. میلن نیز ارائه شد.

آلیس در سرزمین عجایب به قیمت 115 هزار دالر فروخته شد
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