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شیب ناپایداری محیط زیست، در 
ایران نگران کننده است

خبرن��گار زاینده رود: عضو هیأت 
علمی مؤسس��ه تحقیق��ات جنگل ها و 
مراتع کشور با بیان اینکه شیب ناپایداری 
در ایران نگران کننده است به زاینده رود 
گفت: با اندازه گیری معیارهای اصلی در 

خصوص وضعیت محیط زیس��ت ایران به این جمع بندی می رسیم که 
ناپایداری در سرزمین ما به سمت منفی میل شدیدی پیدا کرده و ایران از 

نظر میزان رشد ناپایداری در رتبه 5 قرار دارد . . .
محیط زیست / ادامه در  صفحه 6

جالل طالبی:
هیچ هدفی در برنامه های فدراسیون 

دیده نمی شود
ج��ال طالب��ی، پیرام��ون ش��رایط 
فوتبال کش��ور و روندی که طی می کند 
اظهار کرد: مسلم اس��ت که فدراسیون 
هر کش��وری برای آینده فوتبال خود و 
تیم ملی برنامه هایی باید داش��ته باش��د. 
آنها براساس مسابقات تیم ملی تقویمی 

را برای آماده سازی هرچه بیشتر آن درنظر می گیرند . . .
ورزش / ادامه در  صفحه 7

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران 
در چند استان دیگر برگزار می شود

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی، ابراز 
امیدواری کرد جش��نواره فیلم فجر برای 
اولی��ن بار همزم��ان در ته��ران در برخی 

استان های دیگر نیز اجرا شود . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان:

معرفی کتاب و کتابخانه ها  
از رسالت های 

صدا و سیما است
مهندس کلب��اسی مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان در دیدار با ی��اوری مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان گفت: اصلی ترین هدف صدا 
و سیما اش��اعه فرهنگ اسامی به جامعه و معرفی 
الگوهای متناسب با جامعه اسامی به مردم است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

کسری بودجه 
دستگاههای اجرایی 

چهارمحال و بختیاری 
200میلیارد ریال اعالم شد

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: کس��ری بودجه دس��تگاههای اجرایی این 
استان در 9 ماهه سال جاری بیش از 200میلیارد 

ریال برآورد شده است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

دستگیری گرداننده 
استودیوی موسیقی 
زیر زمینی در اصفهان

ب��ه گ��زارش مرکز اط��اع رس��انی پلیس 
اصفهان، با تاش مأموران پلیس امنیت عمومی 
اس��تان اصفهان یک اس��تودیوی ضبط موسیقی 
غیر مج��از زیرزمینی شناس��ایی و گرداننده آن 

دستگیر شد . . .

            جامعه / ادامه در  صفحه   

رئی��س جمه��ور ب��ا تأکی��د ب��ر حمای��ت از افزایش 
ساخت و ساز مسکن همزمان با کنترل قیمت ها، تصریح کرد: 
همه مؤسسات و سازمان هاي ذیربط باید با جدیت مراقبت 

کنند تا سوداگري در بخش مسکن کامًا ریشه کن شود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��اع رس��اني دول��ت، دکت��ر 

محمود احمدي نژاد در جلسه شوراي مسکن، صنعتي شدن 
تولید مسکن را بسترساز تولید گسترده و رفع نیازهاي جامعه 
در بخش مسکن دانست و بر احداث کارخانجات مورد نیاز 

در این زمینه تأکید کرد.
در جلسه شوراي مس��کن همچنین مباحث مربوط به 

مسکن روستایي و صنعتي سازي مسکن مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت.

در این جلس��ه مقرر شد 30 کارخانه در بخش صنعتي 
سازي مس��کن احداث و هزینه احداث این کارخانه ها بین 

بانک هاي عامل توزیع شود.

رئی��س قوه قضائی��ه گفت: به ملت ش��ریف 
ایران اطمینان می دهم که دس��تگاه قضایی بدون 
هیچگون��ه کوتاهی، با قاطعیت و س��رعت پیگیر 
قضایای اخی��ر خواهد بود و مجرمان را مجازات 

خواهد کرد.
 ب��ه گ���زارش واح���د مرک���زی خب���ر، 
آی��ت اهلل ص��ادق آمل��ی الریجان��ی در جلس��ه 
مس��ئوالن عالی قضایی حضور حماسی مردم در 
صحنه محکومیت هتاکان به عاشورای حسینی را 
بسیار پرش��کوه و کوبنده خواند و گفت: حرکت 
مردم و ش��عارهایی که مطرح ش��د از یک طرف 
می توان گفت میزانی بود برای ارزیابی مخالفین. 
مردم نش��ان دادند که مخالفین چ��ه وزنی دارند، 
به حمداهلل حرکت طوری بود که جای هیچ گونه 
تردیدی را برای کش��ورهای خارجی نگذاش��ته 

است.
رئیس قوه قضائیه گفت : البته تسریع در کار 
نباید موجب صدور رأی غیرعادالنه شود دستگاه 
قضایی شرعًا و قانونًا بایستی در چهارچوب عمل 

کند.
آیت ا... الریجانی با اش��اره به س��خنان اخیر 
خود درباره تش��ریح اوضاع کش��ور گفت: برخی 

افراد این سخنان را دور از شأن رئیس قوه قضائیه 
دانس��تند در حالیکه نه شأن بنده فقط کار قضایی 
است و نه من در آن جلسه صحبت قضایی کردم 
بلک��ه تلقی خودم از وضع سیاس��ی را بیان کردم 

که اتفاقًا تصریح کردم به دادس��تان های کش��ور 
که ش��ما تعب��داً حرف م��ن را نپذیری��د، به فهم 
خودتان عمل کنی��د ولی خودتان به این بصیرت 
برسید واقعًا وضعیت کش��ور طوری است که ما 
نمی توانیم بگوئیم کس��انی ک��ه می ریزند داخل 
خیابانه��ا و م��ردم را تحریک می کنن��د، این کار 

مسأله ای با امنیت کشور ندارد.
کس��ی که از بیرون کشور نگاه می کند وقتی 
ک��ه مجموع��ه کارهایی ک��ه ماهواره ه��ا از این 
حرکات نش��ان می دهند نگاه می کند، می فهمد 
که این طور اعمال مس��لمًا ب��ه امنیت ملی ضرر 
می رس��اند و چهره نظام را در خارج از کش��ور 

مشوش می کند و چهره بدی نشان می دهد.
آی��ت اهلل الریجانی بار دیگ��ر تأکید کرد: ما 
با آن کس��انی که علیه نظام اق��دام کردند و علیه 
اصل مترقی والیت فقیه هتاکی کردند و س��احت 
عاش��ورای حس��ینی را م��ورد هتک ق��رار دادند 
عمل قاطع��ی خواهیم داش��ت محدودیتی که به 
لح��اظ قانون��ی داریم م��ا را از قاطعیت در حکم 
ب��از نخواه��د داش��ت و این اطمینانی اس��ت که 
انشاء اهلل به ملت شریف خواهیم داد و امیدواریم 

این چنین هم عمل کنیم.
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مناقصه نقشه برداری، طراحی و تهیه پروفیلهای لوله گذاری
مناقصه دو مرحله ای شماره 88-4-229

موضوع مناقصه: انجام نقشه برداری، طراحی و تهیه پروفیلهای لوله گذاری، اصالح و توسعه 
شبکه های آب و فاضالب در شهر اصفهان 

مبلغ تضمین: 67/000/000 ریال
مهلت دریافت اسناد: 88/10/16
مهلت تحویل اسناد: 88/10/26

گشایش پیشنهادها: 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 88/10/27
تلفن: 6680030

www.abfa-esfahan.com  محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

دستور رئیس جمهور براي ريشه کني 
سوداگري در بخش مسکن

آملی الریجانی: 
اطمینان می دهیم که قاطعانه برخورد کنیم
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رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران:
در چشم انداز 20 ساله، ایران کشوری 
توسعه یافته است

دولت: الیحه را پس دهید
 مجلس: پس نمی دهیم



سراسری

با برگزاری آیین ویژه؛
اوپک پنجاهمین سال تولد خود را جشن می گیرد

کارشناسان معتقدند هم اکنون یمن به جبهه اصلی 
جنگ با القاعده تبدیل شده است

شرایط سختی در انتظار کرزای است

رؤسای اتحادیه اروپا ممکن است با تداخل 
مأموریت مواجه شوند

دولت: اليحه را پس دهید
 مجلس: پس نمی دهیم

کاهش 66 میلیون لیتری مجموع مصرف بنزین کشور

رکورد کمترین میزان مصرف بنزین در روز عاشورا رقم خورد

پرداخت معوقه بازنشستگان پیش از سال 79

تولید 8 میلیون تن فوالد خام در ایران

افزایش 28 درصدی جمعیت کارگران بیمه شده

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
با برگزاری مراس��م خاصی امس��ال را به عنوان 
نیم قرن فعالیت طایی این سازمان جشن خواهد 

گرفت.
ب��ه گ��زارش دبیرخانه اوپک، این س��ازمان 
در نظر دارد در سال جاری سالگرد پنجاهمین سال 
حیات خود را با برگزاری مراس��م های فرهنگی 

در چهار قاره مختلف جهان 
جشن بگیرد. ضیافت بزرگ 
سالگرد 50 سالگی اوپک در 
سپتامبر س��ال جاری میادی 
)شهریور ماه 1389( با حضور 
مقام های ارشد کنونی و سابق 
این سازمان و با هدف تأکید 

بر دستاورد های اوپک در نیم قرن گذشته برگزار 
می ش��ود. دبیرخانه اوپک واقع در وین پایتخت 
اتریش با برگزاری یک نمایشگاه، پیشرفت های 
اوپک در طول 50 س��ال گذش��ته را به معرض 
عموم خواهد گذاش��ت. همچنی��ن برنامه های 
مشابهی شامل معرفی فرهنگ و هنر کشورهای 
مختلف عضو اوپک، از آفریقا گرفته تا خاورمیانه 
و امریکای جنوبی برگزار خواهد شد. تمبرهای 
پستی ویژه ای نیز برای یادبود پنجاهمین سالگرد 
طایی اوپک در اتریش و دیگر کشورهای عضو 

اوپک طراحی شده است.

ب��ه همی��ن مناس��بت دبیرخان��ه اوپک در 
وین ب��ا برگزاری آزم��ون هایی می��زان مهارت 
دان��ش آم��وزان کش��ورهای عض��و را در زمینه 
اطاعات حوزه انرژی به محک آزمون می سپارد 
و مسابقه نقاش��ی نیز برای دانش آموزان کشور 
میزبان یعنی اتریش برگزار خواهد کرد. همچنین 
تعدادی از ناش��رین برگزیده در حوزه انرژی در 
کنار یک وب س��ایت جدید 
مراسم بزرگداشت پنجاهمین 
س��ال تولید این س��ازمان را 
تکمی��ل خواهند ک��رد. این 
جشن ها پیش از این با پرده 
برداری از لوگوی پنحاهمین 
س��ال فعالی��ت اوپ��ک آغاز 
شده است. اوپک 14 سپتامبر1960 میادی )23 
شهریور 1338خورشیدی( با حضور پنج کشور 
تولید کنن��ده عمده نفت جهان در نشس��تی در 
بغداد پایتخت عراق تأسیس شد. این سازمان هم 
اکنون 12 عضو دارد و متعهد به برقراری ثبات در 
بازار نف��ت، عرضه مطمئن و عایدی منصفانه به 
س��رمایه گذاران و نیز حمایت از توسعه پایدار با 

توجه به دغدغه های زیست محیطی است.
کش��ورهای الجزایر، آنگوال، اکوادور، ایران، 
عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارت 

و ونزوئا 12 عضو کنونی این سازمان هستند.

محمد جمجوم خبرنگار شبکه تلویزیونی 
سی ان ان در گزارشی در این خصوص گفت: 
یمن فقیرترین کش��ور در شبه جزیره عربستان 
است. این کشور کوهستانهایی صعب العبور و 
صحراهایی گسترده دارد و طایفه ای و قبیله ای 
بودن از مهمترین ویژگیهای جامعه یمن است. 
به جز شهرهای اصلی، کنترل دولت مرکزی بر 
این کشور ضعیف است. درآمد نفتی این کشور 
به ش��دت کاه��ش یافته و معض��ل تأمین آب 
سالم و آشامیدنی در یمن روز به روز شدیدتر 

می ش��ود. در حالی که 
حدود نیمی از جمعیت 
یمن زیر 14 س��ال سن 
دارن��د، می��زان بیکاری 
در این کشور باال است. 
ام��ا آنچه بی��ش از همه 
این کشور را در عرصه 
جهان��ی متمای��ز و مهم 

کرده اس��ت موقعیت سوق الجیشی این کشور 
است. این کشور حدود هزار مایل با کشور غنی 
از نفت عربستان مرز مشترک دارد که بیشتر آن 
عامتگذاری نشده اس��ت و در برخی قسمتها 
دو کش��ور با یکدیگر اختاف دارند. یان برمر 
کارش��ناس مرکز مطالعات اوراسیا گفت: »25 
میلی��ون نفر در س��رزمین کوچک یمن زندگی 
می کنند در حالی که عربس��تان با این وسعت 
و مناب��ع زی��ر زمینی فراوان فقط س��ی میلیون 

جمعیت دارد.«
س��واحل یمن بر یکی از مهمترین خطوط 
کش��تیرانی جهان یعنی دریای س��رخ مش��رف 
است. در آن سوی دریای سرخ کشور آفریقایی 
س��ومالی واقع شده است که در برخی قسمتها 
فاصل��ه آن تا یمن کمتر از یکصد مایل اس��ت 
و در آن طرف��داران القاعده پایگاه دارند. دولت 
یمن با چنین موقعیت سوق الجیشی ای، در سه 

جبهه می جنگد. فواز جرجیس استاد دانشکده 
اقتصاد در لندن گفت: »یمن کشوری بی ثبات 
و بی س��امان اس��ت اما دولت مرکزی به طور 
کامل کنترل کش��ور را از دس��ت نداده اس��ت. 
اقتصاد این کشور س��قوط کرده است و گسل 
ایجاد شده به علت اختافات سیاسی، عقیدتی 
و قبیله ای کشور را به سمت جنگی تمام عیار 

پیش می برد.«
افزایش حضور س��تیزه جویان وابس��ته به 
القاعده، مس��أله قدیمی ش��یعیان در ش��مال و 
طلب  جدایی  جنبش��ی 
در جنوب سه جبهه ای 
هس��تند ک��ه دولت در 
آنه��ا می جنگ��د. دکتر 
مصطفی عانی از مرکز 
مطالع��ات خلیج فارس 
گف��ت: »همزمان��ی این 
مش��کات دولت را در 

کنترل اوضاع تضعیف کرده است.«
مس��أله القاعده یمن اولین بار پس از حمله 
به ن��او یو اس اس کول امری��کا در بندر عدن 
در اکتبر س��ال 200 مطرح شد که در آن هفده 
ملوان امریکایی کشته ش��دند. پس از آن حتی 
اوضاع بدتر هم ش��د و تعداد بیشتری از افراط 
گراها از عربس��تان سعودی وارد یمن شدند و 
ش��اخه القاع��ده را در ش��به جزیره عربس��تان 
تش��کیل دادند و به راحتی توانستند تسلیحات 
و آموزش بگیرند. فردی که قصد داش��ت سال 
گذش��ته معاون وزیر کشور عربس��تان را ترور 
کن��د، به یمن فرار کرد. یکی از اهداف اعامی 
القاعده قتل اعضای خانواده سلطنتی عربستان 
س��عودی اس��ت. تا مدتها حواس��ها بیش��تر به 
پاکستان و افغانس��تان بوده است اما اکنون این 
یمن است که به مرکز و جبهه جنگ با القاعده 

تبدیل شده است. 

هفته های دش��واری در انتظار حامد کرزای 
رئیس جمهور افغانستان است.

به گزارش شبکه فرانس24، نمایندگان پارلمان 
افغ��ان با رأی عدم اعتماد ب��ه 17 تن از 24 وزیر 
پیشنهادی حامد کرزای نشان دادند قادرند در برابر 
شخص رئیس جمهور مقاومت کنند و در آینده 

می توانند در سیاستهای دولت تأثیر بگذارند.
ترکی��ب دولت افغانس��تان یک��ی از معدود 
زمینه هایی اس��ت که پارلمان می تواند با رئیس 
جمهور مقابله کند. نمایندگان پارلمان افغان با این 
ح��ال با انتخاب وزیران کلیدی دولت نظیر وزیر 
کشور، وزیر دارایی و وزیر دفاع موافقت کردند. 
این س��ه وزیر تنها وزیرانی بودند که کشورهای 

غربی از آنها حمایت کرده بودند.
تنها زنی که کرزای برای وزارت پیشنهاد کرده 
بود رأی اعتماد نگرفت. هن��وز کرزای هیچ فرد 
دیگ��ری را برای جایگزینی وزرای رد صاحیت 
شده اش پیش��نهاد نکرده است و انتظار می رود 
پس از کنفرانس بین المللی درباره افغانس��تان در 
اواخ��ر ماه ژانویه در لن��دن ترکیب جدید دولت 

مشخص شود.
وی افزود فرایند انتخاب وزیران جدید ممکن 
است ماهها وقت بگیرد و هفته های دشواری در 
انتظار کرزای اس��ت. برخی ها در کابل از جمله 
نخس��ت وزیر پیش��ین از کرزای خواسته اند از 

سمت خود استعفا کند.

اتحادیه اروپا از اول ژانویه 2010، دو رئیس 
در رأس خود دارد که این وضع پیچیده ای برای 

این اتحادیه ایجاد خواهد کرد.
تلویزی��ون  پن��ج  ش��بکه  گ��زارش  ب��ه 
فرانس��ه  )TV5monde(، هرمان فان رومپوی 
بلژیکی بر اساس پیمان لیسبون به مدت دو سال 
و نیم به عن��وان رئیس دائم اتحادیه اروپا تعیین 
ش��د درحالی که کشور اسپانیا نیز از روز جمعه 
ریاست دوره ای این اتحادیه را به مدت شش ماه 

عهده دار شده است.
خوزه لوییس زاپاترو نخس��ت وزیر اسپانیا 
هرچند با لبخند در برابر کمیس��یون اروپا ظاهر 
شد اما درحقیقت مأموریتی دشوار در برابر وی 

قرار گرفته است.
زاپات��رو و فان رومپوی ب��رای اولین بار در 
رأس اتحادیه اروپایی با دو رئیس قرار می گیرند 
ک��ه در این بین هر یک بای��د بیاموزد در حیطه 

دیگری دخالت نکند.
این گزارش می افزاید فان رومپوی و زاپاترو 
وعده داده اند در کنار یکدیگر کار کنند و رقیب 

هم نشوند.
قرار اس��ت کمیته ای برای هماهنگ سازی 
مأموریتهای دو رئیس اروپایی ایجاد شود. این دو 
همچنین اولویت را برای اروپا در شش ماه آینده 
از سرگیری رشد اقتصادی اروپا عنوان کرده اند 
این درحالی اس��ت که میزان بیکاری در اتحادیه 

اروپا به باالترین سطح خود رسیده است.
زاپات��رو و ف��ان رامپ��وی م��ی خواهند با 
اس��تفاده از پیمان لیسبون نهادهای اروپایی را به 

شهروندانشان نزدیکتر سازند.
در این می��ان ژوزه مانوئل باروس��و رئیس 
کمیس��یون اروپا نیز حرفی ب��رای گفتن خواهد 
داشت و معلوم نیست در این میان چه کسی چه 

نقشی خواهد داشت.

دولت در نامه ای اس��ترداد الیحه 
هدفمند س��ازی یارانه ها را خواستار 

شد.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
معاون امور مجل��س رئیس جمهور 

این نامه را تقدیم مجلس کرد.
مت��ن ای��ن نام��ه ک��ه س��ید 
محمدرضا میرت��اج الدینی آن را 
تقدیم هیأت رئیس��ه مجلس کرد 

به این شرح است:

جناب آقای سید محمدحسن 
ابوترابی فرد

نایب رئیس اول مجلس 
شورای اسامی

درخواس��ت های  پیرو  احترامًا 
قبل��ی درخصوص اس��ترداد الیحه 

هدفمند ک��ردن یارانه ها و بر مبنای 
بند 2 م��اده 137 آیی��ن نامه داخلی 
مجلس لطفًا اس��ترداد الیحه مذکور 
را پیش از ورود به بحث ماده 15 در 

جلسه علنی جاری مطرح فرمایید.

مخالف��ت مجلس با اس��ترداد 
الیحه هدفمند کردن یارانه ها

ش��ورای  مجل��س  نماین��دگان 
اس��امی با درخواس��ت دولت برای 
استرداد الیحه هدفمند کردن یارانه ها 

مخالفت کردند.
محمدرضا میرتاج الدینی معاون 
رئی��س جمهور در ام��ور مجلس در 
نام��ه ای خطاب به مجلس اس��ترداد 
الیح��ه هدفمن��د ک��ردن یارانه ها را 
خواستار ش��د اما بر اساس آیین نامه 
داخل��ی، نماین��دگان باید اس��تدالل 
دول��ت را در این خصوص بررس��ی 

می کردند.
پس از سخنان مخالفان و موافقان، 
در نهایت اس��ترداد الیحه با 120 رأی 
مواف��ق، 111 رأی مخال��ف و 7 رأی 

ممتنع تصویب نشد.
بر این اساس پس از اصاح نهایی 
الیحه و تصویب نهایی آن در شورای 
نگهبان، دولت موظف اس��ت الیحه 

هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند.

رک��ورد کمترین می��زان مصرف 
بنزین کش��ور از ابتدای امسال تا دهه 
نخس��ت دی م��اه، در روز عاش��ورا 
)یکش��نبه 6 دی( به میزان 37 میلیون 

و 800 هزار لیتر ثبت شد.
ب��ه گ��زارش ش��انا، بر اس��اس 
آمارهای رس��می شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ای��ران، مجموع 
مصرف بنزین کشور در هفته گذشته 
)5 ت��ا 11 دی( به 389/2 میلیون لیتر 
رسید که نس��بت به هفته پیش از آن 
)456 میلیون لیتر( 66 میلیون و 800 

هزار لیتر کاهش نشان می دهد.
ب��ر این اس��اس میانگین مصرف 
بنزین کشور هفته گذشته 55 میلیون 
و 600 ه��زار لیتر بوده اس��ت که این 
رقم نیز کمترین میزان مصرف هفتگی 

بنزین از ابتدای امسال است.
این آمار همچنین نش��ان می دهد 
بیشترین مصرف بنزین هفته گذشته 
کش��ور روز دوش��نبه )7 دی( با 64 
میلی��ون و 100 ه��زار لیتر و کمترین 
می��زان آن در روز یکش��نبه )6 دی( 
ب��ا 37 میلیون و 800 ه��زار لیتر بوده 

است.
این در حالی اس��ت که همچنان 
بیش��ترین مصرف بنزین امسال، روز 
12 فروردی��ن با 84 میلی��ون و 400 

هزار لیتر گزارش شده است.
کاهش بی��ش از 308 میلیون 

لیتری مصرف نفت گاز کشور 
مجموع مصرف نفت گاز کش��ور 
نیز هفته گذش��ته )5 ت��ا 11 دی( به 
438 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که 

نسبت به هفته پیش از آن )747 میلیون 
و 100 هزار لیتر( 308 میلیون و 300 

هزار لیتر، کاهش نشان می دهد.
عل��ت کاهش مص��رف گازوئیل 
مطلوب بودن نس��بی هوای کش��ور 
و اس��تفاده نیروگاه ها و صنایع عمده 
ان��رژی ب��ر از گاز طبیعی ب��ه جای 

سوخت مایع بوده است.
بر پایه این آمار، میانگین مصرف 
روزانه نفت گاز کشور در دوره مورد 
بررسی، به 69 میلیون و 100 هزار لیتر 

رسید.
بیشترین مصرف گازوئیل در هفته 
گذشته نیز مربوط به روز چهارشنبه )9 
دی( با مصرف 97 میلیون 900 هزار 
لیتر بوده و کمترین مصرف نیز مربوط 
به روز یکشنبه )6 دی( با مصرف 26 

میلیون و 400 هزار لیتر بوده است.
از  بی��ش  روزان��ه  مص��رف 

12میلیون لیتر بنزین در تهران
مجموع مصرف بنزین تهران هفته 
گذش��ته 88 میلیون و 600 هزار لیتر 
گزارش ش��ده که حاک��ی از میانگین 
مصرف روزانه 12 میلیون و 600 هزار 

لیتر در این هفته است.
همچنین مصرف نفت گاز تهران 
هفته گذش��ته ب��ه  43 میلی��ون لیتر 
رس��ید که ب��ا این حس��اب میانگین 
مصرف گازوئیل تهرانی ها 6 میلیون و

 100 هزار لیتر است.
مجموع مص��رف بنزین س��وپر 
کشور هفته گذشته با میانگین مصرف 
روزانه 2 میلیون و 414 هزار لیتر،  به 

16 میلیون و 900 هزار لیتر رسید.

هی��أت وزی��ران موافق��ت کرد، 
با تصوی��ب هیأت عال��ی واگذاری
س��هام  ری��ال  میلی��ارد  ه��زار   10
ش��رکت های دولت��ی ب��ه صندوق 
بازنشستگی کشوری و 4 هزار میلیارد 
ریال س��هام به صندوق بازنشستگی 

لشکری واگذار شود.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
هیأت وزیران تصویب کرد، به منظور 
پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت 
ش��ده در اجرای بن��د )ر ( تبصره 5 
قانون بودجه س��ال 1382 کل کشور 
تا مبلغ موضوع م��اده یک اصاحی 
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت 
و بخش��ی از هزینه های ضروری به 
کارکنان دولت، موضوع ماده 7 قانون 
اصاح پاره ای از مقررات مربوط به 

شاغل،  بانوان  بازنشس��تگی،  حقوق 
خانواده ها و س��ایر کارکان، مصوب 
س��ال 1379 به بازنشستگان مشترک 
صندوق های بازنشس��تگی کشوری 

و لشکری قبل ازسال 1379 برمبنای 
حقوق س��ال 1382و نی��ز پرداخت 
باقیمان��ده مطالب��ات صندوق ه��ای 
بازنشستگی کشوری ناشی از بند)ل 

( تبصره 4 قانون برنامه و بودجه سال 
1381 کل کشور حداکثر تا معادل 14 
هزار میلیارد ریال سهام شرکت های 
قابل واگذاری از جمله پتروش��یمی 
جم ب��ه صندوق های بازنشس��تگی 
کشوری و لش��کری واگذار خواهد 

شد.
این واگذاری ه��ا باید با رعایت 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
و قوانی��ن و مق��ررات صندوق های 
بازنشس��تگی کش��وری و لش��کری 
نظ��ارت  و  موافق��ت  همچنی��ن  و 
مناب��ع  و  مدیری��ت  معاونت ه��ای 
انس��انی و برنام��ه ری��زی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور صورت گیرد 
تا این صندوق ها به پرداخت نقدی 

مطالبات بازنشستگان اقدام کنند.  

تولید فوالد خام در واحدهای فوالدسازی تحت 
مدیریت ایمیدرو در 9 ماهه منتهی به پایان آذر امسال 
در مجم��وع به هفت میلیون و 885 هزار و 227 تن 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد 

افزایش یافت.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی 
سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمی��درو(، میزان تولی��د محصوالت فوالدی 
درمدت یاد ش��ده برابر با هفت میلیون و 419 هزار 

و 803 تن بود.
از کل فوالد خام تولید شده، 47 درصد مربوط 
به تولیدات ش��رکت فوالد مبارکه، 23 درصد فوالد 
خوزستان، 20 درصد ذوب آهن اصفهان و 10 درصد 

شرکت ملی فوالد ایران و از کل محصوالت فوالدی 
تولید ش��ده، 1 / 46 درصد مربوط به فوالد مبارکه، 
25/2 درص��د ذوب آه��ن اصفه��ان، 4 / 28 درصد 
شرکت ملی فوالد و 3 درصد متعلق به شرکت فوالد 

اکسین است.
همچنین میزان صادرات فوالد خام و محصوالت 
فوالدی در 9 ماهه مورد گزارش در مجموع برابر با 
825 ه��زار و 583 تن به ارزش 358 میلیون و 280 
هزار دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

از نظر وزن 71 درصد افزایش یافت.
میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در 
آذر 88 نیز به ترتیب برابر با 781 هزار و 561 تن و 

822 هزار و 589 تن بود. 

معاون وزیر کار و امور اجتماعی با 
اشاره به افزایش 28 درصدی جمعیت 
کارگران بیمه ش��ده در 4 سال گذشته 
گفت: دراین مدت یک میلیون و 740 

هزار کارگر در کشور بیمه شدند.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
نظ��ری جالی در مش��هد اضافه کرد، 
یک میلیون کارگر ساختمانی به زودی 

در کشور بیمه می شوند. وی همچنین 
درباره مش��کل نقدینگی، س��رمایه در 
گ��ردش و بده��ی معوق��ه 2 میلیارد 
تومان��ی بعض��ی واحده��ای تولیدی 

صنعتی به بانکها گفت: 6 هزار و 700 
واحد تولیدی در کشور گرفتار چنین 
مشکاتی هستند که بدهی آنها به بانکها 
به مدت یک سال استمهال شده است.

کالس های آموزشی ویژه 
کودکان کار و خیابان

به گزارش فارس از شهرس��تان ری،  اداره آسیب های 
اجتماعی منطق��ه 20 اقدام به برگ��زاری کاس های 

آموزشی ویژه کودکان کار و خیابان کرد.
اداره آسیب های اجتماعی منطقه 20 تهران با همکاری 
مرکز دوس��تدار ک��ودک کاس های آموزش��ی ویژه 

کودکان این مرکز را برگزار کرد.
با همکاری ش��هرداری منطقه 20 و راه اندازی مدرسه 
دوستدار کودک 250 کودک خیابانی در این منطقه زیر 

پوشش این مرکز قرار گرفته اند.
ب��ا توجه ب��ه اینکه اغل��ب این ک��ودکان از تحصیل 
بازمانده اند، دوره های آموزشی، فرهنگی و هنری برای 
کودکان برگزار شده، همچنین تعدادی از خانواده های 
آنان زیر پوشش خدمات مشاوره ای و مددکاری این 

مرکز قرار دارند.

14 واحد آپارتمان غیرمجاز 
در کرج تخریب شد

14 واحد آپارتمان مس��کونی و تجاری غیرمجاز در 
منطقه 4 شهرداری کرج تخریب شد.

به گ��زارش فارس، تخریب واحدهای مس��کونی و 
تج��اری غیرمجاز با اخذ مج��وز قضایی و همکاری 

نیروی انتظامی صورت گرفته است.
نیروهای خدمات ش��هری منطقه 4 با همکاری اداره 
کنترل و نظارت ش��هرداری کرج و با رعایت قانون و 
مقررات، 14 واحد تجاری مسکونی غیرمجاز یک، دو 

و سه طبقه را تخریب کردند.
در راس��تای جلوگی��ری از بروز خس��ارات احتمالی 
ش��هروندان و روانس��ازی ترافیک در مس��یر رفت و 
برگش��ت بل��وار حض��رت ام��ام )ره(، اداره عمرانی 
شهرداری منطقه اقدام به تراش و آسفالت نقاطی که به 
صورت موزائیکی و شکست آسفالت شده بود، کرد.

شهرداری کرج 60 سطل زباله مکانیزه در خیابان های 
شهید بهشتی، دانش سرا و بلوار باغستان کرج نصب 

کرده  است.
این کار به منظور تس��هیل در امر جمع آوری زباله و 
صرفه جویی در هزینه ها و حمل بهداش��تی و مکانیزه 

زباله صورت گرفته است.
همچنین چهار دس��تگاه خ��ودروی مکانی��زه برای 
جم��ع آوری زباله ه��ای ای��ن منطق��ه خری��داری و 

به کارگیری شده است.

ارائه 100 هزار پورت 
پرسرعت از اول بهمن

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان ته��ران از ارائه
100 هزار پورت پرسرعت از ابتدای بهمن امسال در 

استان تهران خبر داد.
 به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، محمد روح اللهی 
افزود: سال گذشته، مناقصه 80 هزار پورت پرسرعت 
برگزار شد و از طرفی 20 هزار پورت نیز موجود بود 
که اکنون با ظرفیت 100 هزار پورت در استان تهران 

وارد بازار می شویم.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه 
95 درصد نصب و راه اندازی تجهیزات پورت های 
پرسرعت پایان یافته است و از اوایل ماه آینده کار ارائه 
پورت آغاز خواهد ش��د، گفت: هم اکنون مراجعات 
موردی برای دریافت پورت پرس��رعت به مخابرات 
اس��تان تهران انجام می ش��ود که با اع��ام فراخوان 
عموم��ی با حجم باالیی از تقاضا در این باره روبه رو 

می شویم.

شرط افزایش سهمیه 
بنزین خودروهای 

عمومی

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
گفت: در س��همیه بنزین آن دسته از وسایل نقلیه 
عمومی که صاحبان آنها اثبات کنند، سهمیه شان 

کم است و دچار مشکلند تجدیدنظر می شود.
محمد رویانیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر 
افزود: اجازه این کار را از رئیس جمهور دریافت 
کرده ایم و به آژانسها، وانت بارها، سازمان های 
تاکس��یرانی، وزارت راه و وزارت کش��ور اعام 
ک��رده ایم ت��ا بعد از بررس��ی، میزان س��وخت 

موردنیازشان را به ما اعام کنند.
وی درباره درخواس��ت افزایش س��همیه بنزین 
آژانس ه��ا گفت: آنها برخ��اف مصوبه قانونی 
بعد از گذشت یکس��ال، همچنان تحت نظارت 
وزارت بازرگانی هس��تند و برای رس��یدگی به 
درخواستهایشان باید تحت مدیریت واحد قرار 

گیرند.
رویانی��ان افزود: ب��ا مدیریت واح��د آژانس ها، 
وانت بارها و تاکس��ی ها مشکل آن ها قابل حل 
اس��ت. وی گفت: از یک میلیون و هفتصد هزار 
وان��ت بار موج��ود، فقط صد هزار دس��تگاه آن 
موردتائید اتحادیه وانت بارها است و وضع بقیه 
معلوم نیست که برخی فقط از کارت سوخت آن 

استفاده می کنند.  

به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران، پیرو 
هماهنگی های به عمل آمده توسط 
معاونت محترم نظارت و هماهنگی 
در سیاس��ت های اقتصادی معاون 
اول ریاس��ت جمه��وری، هیأتی به 
ریاست معاون اقتصادی و متشکل از 
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی 
و مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، 
از تاری��خ 7 تا 9 دی م��اه به ترکیه 
سفر کردند. دراین سفر طی بازدید 
از س��ازمان برنامه ریزی ترکیه، نهاد 
نظارت ب��ر بانک های ترکیه ، بانک 
مرکزی ترکیه، وزارت خزانه داری و 

وزارت اقتصاد ترکیه، مذاکرات مهم 
و بس��یار مفیدی با مقامات ذیربط 

نهادهای مزبور انجام گرفت.
همچنین در پی عزم دو کشور 
برای گس��ترش روابط اقتصادی و 
تجاری، درمورد نحوه پیگیری موارد 
مورد عاقة طرفی��ن در زمینه های 

زیر توافق اولیه حاصل شد:
1- به��ره گی��ری از تج��ارب 
بانک مرک��زی ترکیه در زمینه های 
سیاس��تگذاری پولی ، رفرم پولی و 

کنترل تورم.
2- حض��ور فع��ال ای��ران در 
نشس��ت های ادواری بانک ه��ای 

مرکزی کش��ورهای عضو سازمان 
کنفراس اسامی

3- تبادل تجارب با نهاد نظارت 
بر بانک ه��ای ترکیه در زمینه های 

امور نظارت بر بانک ها
4- بررسی اعام ریال در وب 
سایت بانک مرکزی ترکیه به عنوان 

ارز مورد مبادله
5- تعیی��ن ی��ک چارچ��وب 
عملیاتی برای تأمین مالی مش��ترک 

پروژه ها
برقراری  ام��کان  6- بررس��ی 

سیستم تسویه مبادالت فرامرزی
7- بررسی برگزاری سمینارهای 

مش��ترک در زمینه ه��ای پول��ی و 
بانکی

8- بررسی تسهیل همکاری های 
متقاب��ل اس��تانی در منطق��ه مرزی 

مشترک
9- بررس��ی رفع موان��ع مالی 
مربوط به تأس��یس شهرک صنعتی 

مشترک
همچنی��ن مق��رر ش��د نح��وة 
پیش��رفت امور در زمینه های مورد 
عاق��ه طرفین ب��ا تنظیم دس��تور 
کارهای مش��خص و از پیش توافق 
ش��ده در آین��دة نزدیک از س��وی 

طرفین دنبال شود.

بازدید هیات بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران از ترکیه 
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علم و صنعت

چشم انداز 20 ساله مناطق روستایی کشور  

ایران بسیار زودتر از چشم انداز 20 ساله به اهداف 
خود در زمینه نانوتکنولوژی دست یافته است

چشم  انداز 20 ساله در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

برای اهداف چشم انداز 20 ساله باید علم و فناوری کنار هم قرار گیرد

حمایت از حقوق انسان ها در سند چشم انداز 20 ساله

نقش الگوی مناسب نظام بهره برداری کشاورزی در چشم انداز 20 ساله در برنامه چهارم توسعه

سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسالمی ايران چیست؟

محمدرض��ا میرزا امین��ی- یک جامعه از 
بخش های مختلفی تشکیل شده است که نمی توان 
بدون توجه به هریک از آنها به ایجاد یک کشور 

شکوفا و موفق امید داشت.
مناطق روستایی، چادرنشینان و حاشیه نشینان 
شهرها هم همگی جزئی از بدنه کشور هستند که 
نمی توان بدون توجه جدی به آنان و رفع مشکات 

امروز و فردای آنان، توفیقی در توسعه داشت.
ب��ه عاوه پیش��رفت همه جانب��ه جامعه نیز 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ نمی توان کشوری 
داش��ت که بخش��ی از آن در قرن بیس��ت ویکم 
زندگی می کنند و بخش دیگ��ر در قرن نوزدهم 

سیر می کنند.
همان گونه که برنامه ریزی های مختلفی برای 
مناطق شهری انجام می شود )هرچند بعضاً ناکافی 
و غیراثربخش هستند(، مناطق روستایی و دورافتاده 
نیز نیازمند توجه اصولی و برنامه ریزی آینده نگرانه 

هستند .
خوشبختانه چندصباحی اس��ت چشم انداز 
20 س��اله کش��ور تدوین شده اس��ت که در آن 
»تبدیل ش��دن به برترین قدرت منطقه در تعاملی 
مقتدرانه و عادالنه با کل جهان« به عنوان تصویر 

مطلوب آینده ما برگزیده شده است.
مطالع��ه کش��ورهای مختل��ف، هم��راه با 
پژوهش های متعدد انجام شده، در کنار فعالیت های 
آینده پژوهی گسترده، حاکی از آن است که تحقق 
چنین چش��م اندازی تنها در س��ایه ش��کل گیری 

»جوامع دانش بنیان و یادگیرنده« ممکن می شود.
آنچه مس��لم است بیان این واقعیت است که 

ما ام��روز توانمندی ها و الزام��ات موردنیاز برای 
تبدیل شدن به یک جامعه دانش بنیان و یا یادگیرنده 
را نداریم و فاصله زیادی با چنین چش��م اندازی 
داریم اما همین جا باید این مسأله را نیز درک کرده 
و کامًا بپذیریم که برای بقا و شکوفایی )در یک 
فرصت 20 س��اله( چاره ای جز ای��ن هم نداریم! 
هم اکنون کش��ورهای زیادی به این رؤیا نزدیک 
ش��ده اند و »جامعه اطاعاتی« )به عنوان بس��تر و 
زیرساخت آن( در بسیاری از این کشورها در حال 

تکمیل شدن است.
آنچه امروز باید بدان بپردازیم پاس��خ به این 
س��ؤال اس��ت که چگونه می توانی��م در فرصت 
باقیمانده به چنین حد از پیشرفت و توسعه یافتگی 
دست یابیم؟ قطعاً در شرایطی که هر روز فشارهای 
حاصل از رقابت، عرصه را تنگ تر می کند باید به 
گون��ه ای جدی، امیدوارانه و خاقانه به کش��ف 
راه حل ها بپردازیم و بکوش��یم چنین چالش هایی 
را به فرصت هایی گرانقدر برای خود، تبدیل کنیم.
ش��کل گیری جوام��ع اطاعاتی ش��هری و 
روس��تایی کشور )که از مس��یر تکمیل و تکامل 
زیرساخت های ارتباطاتی کشور می گذرند( دیگر 
از حالت یک ایده تجملی خارج شده اند و به یک 

الزام و ضرورت بنیادین تبدیل گشته اند.
تغییر ماهیت فضای اقتصادی و کس��ب وکار 
آینده درکنار ش��کل گیری مش��اغل نوین دانشی 
در آینده، کش��وری همچون م��ا را که با چالش 
اساسی بیکاری و وجود نیروهای غیرمتخصص 
و غیرکارآفرین مواجه اس��ت, بیش از دیگران در 

معرض خطر قرار می دهد.

خبرگزاری رسمی مالزی با اشاره به اینکه 
جمهوری اس��امی ای��ران پانزدهمین کش��ور 

جه��ان از لح��اظ تولید 
مقاالت علم��ی در زمینه 
اس��ت،  نانوتکنول��وژی 
نوش��ت: ای��ران بس��یار 
انداز  از چش��م  زودت��ر 
20 ساله به اهداف خود 
در زمین��ه نانوتکنولوژی 

دست یافته است.
ایرنا،  گ��زارش  ب��ه 
خبرگزاری رسمی مالزی 
در گزارش��ی از برپای��ی 
نانوتکنولوژی  نمایشگاه 
ک��رد:  اع��ام  ته��ران، 
بر اس��اس برنامه چش��م 
انداز 20 س��اله توس��عه 
ای��ران، این کش��ور باید 

تا س��ال 1404 جزء 15 کش��ور برتر در زمینه 
نانوتکنولوژی و حوزه های مرتبط با آن باش��د، 
با این حال ایران بسیار زودتر از برنامه 20 ساله 

خود به این هدف رسیده است.
بنا به این گزارش، حامد افش��اری، مسئول 
برگزاری این نمایش��گاه 
گف��ت: نانوتکنولوژی با 
اینک��ه یک حوزه نوپا در 
ایران محس��وب می شود 
اما ب��ه ش��دت در ایران 
توسعه یافته به طوری که 
تعداد غرفه های نمایشگاه 
در س��ال جاری به 220 
غرفه افزایش یافته است.

برنام��ا  خبرگ��زاری 
اس��تقبال  ب��ه  اش��اره  با 
چش��مگیر م��ردم از این 
نمایش��گاه می افزاید: در 
نمایش��گاه چه��ار روزه 
ناتکنولوژی  جاری  سال 
ته��ران ک��ه از 4 ال��ی 8 
نوامبر برگزار ش��ده بود، بسیاری از کشورهای 
پیشرفته در حوزه نانو از جمله انگلیس، روسیه، 

مالزی و اوکراین حضور داشته اند.

چش��م انداز جمهوری اس��المی ایران در افق 
1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و 
عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی 
و در مس��یر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در 

چشم انداز 20 ساله:
ایران کشوری اس��ت توسعه یافته با جایگاه اول 
اقتصادی علمی و فناوری در س��طح منطقه با هویت 
اس��امی و انقابی الهام بخش در جهان اس��ام و با 

تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
جامع��ه ی ایرانی در افق این چش��م انداز چنین 

ویژگیهایی خواهد داشت:
 توس��عه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، 
جغرافیای��ی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخاقی 
و ارزش��های اسامی، ملی و انقابی با تأکید بر: مردم 
س��االری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، 
حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت 

اجتماعی و قضایی.
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم 
و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه 

اجتماعی در تولید ملی.
 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر 
بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

 برخوردار از س��امت، رف��اه، امنیت غذایی، 
تأمین اجتماع��ی، فرصتهای برابر، توزیع مناس��ب 
درآم��د، نهاد مس��تحکم خان��واده، ب��ه دور از فقر، 

تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
 فع��ال، مس��ئولیت پذی��ر، ایثارگ��ر، مؤمن، 

رضایتمند، برخ��وردار از وج��دان کاری، انضباط، 
روحیه ی تعاون و س��ازگاری اجتماعی، متعهد به 
انقاب و نظامی اسامی و شکوفایی ایران و مفتخر 

به ایرانی بودن.
 دس��ت یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی 

و فناوری در س��طح منطقه ی آسیای جنوب غربی 
)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای 
همسایه( با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، 
رشد پرش��تاب و مس��تمر اقتصادی، ارتقای نسبی 

سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
 اله��ام بخش، فعال و مؤثر در جهان اس��ام 
ب��ا تحکیم الگ��وی مردم س��االری دینی، توس��عه 
کارآمد، جامعه اخاقی، نواندیشی و پویایی فکری 
و اجتماع��ی، تأثیرگ��ذار بر همگرایی اس��امی و 
منطقه ای بر اس��اس تعالیم اسامی و اندیشه های 

امام خمینی )ره(.
 دارای تعام��ل س��ازنده و مؤثر ب��ا جهان بر 

اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
مالحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های 
توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه 
قرار گیرد که شاخص های کمی کان آنها از قبیل: 
نرخ س��رمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص 
مل��ی، نرخ اش��تغال و تورم، کاه��ش فاصله درآمد 
میان دهک های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و 
آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید 
متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات 
چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها 

و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

محمود اروج زاده- در س��ال 1384 نخس��تین 
برنام��ه بلندمدت در جمهوری اس��امی به منظور 
هدفگ��ذاری و برنامه ریزی برای توس��عه ایران در 

بخش ها و شئون مختلف تدوین و منتشر شد.
این برنامه البته مس��بوق به مقدمات و مراحلی 
بود که برخی دس��تگاه ها و نهادهای قانون گذاری 
و مش��ورتی را در برمی گرف��ت و ب��ا ن��گاه به این 
مقدم��ات، می توان گفت مهم ترین و اساس��ی ترین 
اقدام مجموعه دولت و دس��تگاه های حاکمیتی در 
مسیر پیش��رفت کشور و خروج از عقب ماندگی به 

شمار می رود.
واقعیت این است که چون داشتن طرح و برنامه 
بلندمدت، پایه ای اساس��ی برای فراهم آوردن بنای 
توس��عه و پیشرفت اس��ت، بدون توجه به محتوای 
این برنامه و صرف نظر از تأخیر در گذش��ته، اصل 

چنین نگاهی را باید ستود و طبعًا عزم موجود برای 
رهایی از دایره عقب ماندگی را جدی پنداشت.

در دو ده��ه گذش��ته، سلس��له ای از تغیی��ر و 
تح��والت موجب ش��ده که عم��ًا مجال��ی برای 
پرداختن به مقوله توس��عه به طور جدی و بنیادین 
نمان��د و طبیعی اس��ت که ب��دون داش��تن برنامه 
بلندمدت و اساسی که متغیرهای کوتاه مدت و غالبًا 
سیاسی نتواند آنها را دستخوش تغییر کند، نمی توان 

گامی مؤثر در مسیر پیشرفت برداشت.
در ه��ر صورت ب��ه نظر می رس��د همین دوره 
پرتاطم، نهایتًا تصمیم گیران را به س��وی این ایده 

مؤثر رهنمون شده است.
ام��ا طبیعی اس��ت چنین س��اختاری، در مقابل 
اجرای چنی��ن برنامه هایی از خود مقاومت نش��ان 
دهد و باید برای همین مقاومت های س��اختاری و 

سنتی نیز تدبیری اندیشید.
آنچه مدنظر این یادداش��ت اس��ت، گذشته از 
مقدم��ات مورد نظر که چنین برنامه ای را از ذهن ها 
ب��ه قانون تبدی��ل کرد، نگاهی ب��ه الزامات اجرایی 

کردن چنین برنامه ای است.
به نظر می رسد یکی از نخستین و مهم ترین این 
الزامات، استخراج زیربرنامه های بخشی از دل این 
برنامه کان است، به گونه ای که مدیریت هر حوزه 
به خوبی به تکالی��ف، برنامه ها و نیز اهداف تعیین 

شده خود واقف باشد.
در برنام��ه مورد نظر باید هدف غایی و اهداف 
پیرامونی به وضوح مشخص و تبیین شده باشند و 
دستگاه ها و نهادهای مختلف هم مسئولیت خود را 

در قبال آن بدانند.
به نظر می رس��د در س��اختار کنون��ی مدیریتی 

حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات، سند بلندمدت 
کشورمان برنامه مشخصی در عرصه ICT ندارد و 
کامًا از این موضوع مهم غفلت ش��ده و می ش��ود. 
به نظرمی رس��د توجه به ای��ن واقعیت و اهتمام به 
آن، جدای از اقتضائات قانونی و اجرایی خود، آثار 
دیگری را به دنبال خواهد داش��ت که شاید از نگاه 

بسیاری مخفی مانده است.
نخس��تین اثر روانی هدفگذاری کان، اساس��ًا 
ایجاد نوع��ی همدلی و اراده جمعی اس��ت که در 
ش��رایط فعلی در صنعت فن��اوری اطاعات خود 
بدان نیاز مبرم داریم. چه بسا بسیاری از برخورد ها 
و تقابل های فعلی، با بروز و ظهور چنین روحیه ای، 

رنگ ببازد و از میان برود.
این روحی��ه جمعی البته پیامد مهم دیگری هم 

دارد که عبارت است از افزایش انگیزه.

صنعت ما تنها به فکر تولید اس��ت و کیفیت را تا 
آنجا نادیده گرفته که رقابت آنگونه که باید باشد، نیست 

و ضعیف است.
دکتر مسعود شفیعی گفت: برای جهانی شدن، باید 
اداره  تکه کوچکی از صنعت را بر عهده گیریم چراکه 
این کار می تواند باعث اشتغال زایی شود اما اشتغال نیز 

نیازمند بسترسازی در دانشگاه ها است.

وی با بیان این مطلب که برای مقوله ی صنعت و 
دانشگاه متولی نداشته ایم، تصریح کرد: هر چند علم با 
گذشت زمان می تواند سود ده باشد اما نباید از علم در 
مدت کوتاه توقع س��ودآوری داشت چراکه با گذشت 
زم��ان می تواند ضررهای گذش��ته را به خوبی جبران 

کند.
البت��ه برای رس��یدن به اهداف توس��عه و س��ند 

چش��م انداز 20 س��اله باید دو مقوله علم و فناوری در 
کنار هم بیایند.

وی با بیان این مطلب که فناوری تجلی علم است، 
اظهار داش��ت: اگر علم ما بر اس��اس تحقیقات شکل  
گیرد، می توانیم به کس��ب جایگاه در مقوله ی جهانی 

شدن امیدوار باشیم.
دکت��ر مس��عود ش��فیعی گف��ت: اگ��ر بخواهیم 

ارتباط مؤثری بین علم و فناوری داش��ته باش��یم، باید 
زیرمجموعه ی این دو )دانشگاه و صنعت( را به گونه ی 
گسترده تری شکل دهیم. شفیعی تصریح کرد: برای به 
وجود آمدن این ارتباط نیاز به رکن سومی به نام دولت 
است که با حمایت، تدوین طرح ها و برنامه های مختلف 
آن می توان اقدامات��ی را انجام داد تا ارتباطی نهادینه و 

بهینه بین دو مقوله ی صنعت و دانشگاه ایجاد شود.

در سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران در 
افق 1404 هجری شمس��ی از ویژگی های جامعه 
ایرانی »حفظ کرامت و حقوق انس��ان ها« همچنین 
برخورداری از سامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین 
اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناس��ب درآمد، 
نهاد مس��تحکم خانواده، ب��ه دور از فقر، تبعیض و 
بهره مندی از محیط زیس��ت مطلوب نام برده شده 

است.
خانواده به عنوان گروه بنیادین رشد و پرورش 
ک��ودک و جامعه به عنوان محیط ثانویه ای که زمینه 
بروز اس��تعدادها و شایستگی های پرورش یافته در 
خانواده را برای کودکان مهیا می کند هر دو محیط، 
نش��ان از اهمیت ویژه ای در فرایند رش��د کودکان 
داش��ته و مس��ئولیت خطیری را در ایجاد جامعه ای 

مبتنی بر صلح پایدار بر دوش می کشند.
در جوامع س��نتی، کودک ب��ه عنوان یک عضو 
وابس��ته، نامرئ��ی و منفعل خان��واده در نظر گرفته 
می شد. اما به ویژه در سالیان اخیر کودک به عنوان 
عضوی کنش��گر در نهاد خانواده دیده شده است و 
به او فرصت داده ش��ده تا صدایش ش��نیده شود و 

مورد احترام قرار گیرد.
این موضوع زمینه احترام خانواده را برای تمام 

اعضای خود از جمله کودکان فراهم کرده است. به 
همین دلیل کودکان ب��ه عنوان یک گروه اجتماعی 
به تدری��ج، به صورت اش��خاصی دارای حقوق و 
نقش آفرینان عرصه اجتماعی پا به میدان می گذارند. 
شاید بتوان این چارچوب مطلوب را مرحله آغازین 

تجربه مردم ساالری دینی تلقی کرد.
بدین س��ان، احترام به حقوق ک��ودک باید در 
دستور کار متولیان حقوق کودک در نظام جمهوری 
اسامی ایران قرار بگیرد چرا که کودک یک انسان 
دارای هویت اس��ت و در ماده 19 و 24 کنوانسیون 
حقوق کودک، حکومت ها  مس��ئول هستند که باید 
امنیت و س��امت روحی و جس��می ک��ودکان را 
تعیین و ملزم هس��تند از آنها حمایت کنند. کودکان 
ح��ق دارند ص��رف نظر از مذهب، جنس��یت، نژاد 
و قومی��ت از حقوق برابر برخوردار باش��ند، بدون 
ترس و خشونت زندگی کنند، گرسنه نخوابند، کار 
نکنن��د، کتک نخورند و مزه ظلم و تحقیر و تجاوز 

را نچشند.
این حکومت ها  هستند که باید خانواده ها  را در 
جهت رعایت این حقوق تش��ویق کنند و آموزش 
دهند و فرهنگ سازی کنند. باید به کودکان آموزش 
دهند که از چه حقوقی برخوردار هستند و مدارس 

بای��د این آموزش ها  را در زمره وظایف اصلی خود 
قرار دهند و دولت باید با تمام جلوه ها ی خشونت 
مبارزه کند. احترام به ش��خصیت کودکان و احترام 
به جسم آنها از جمله مواردی است که باید از ابتدا 
به کودکان آموزش داده ش��ود. کودکان باید بتوانند 
با اعتماد به نفس با جلوه ها ی خش��ونت فیزیکی و 
زبانی و حت��ی عاطفی مقابله کنند و اجازه داش��ته 
باش��ند نس��بت به آن اظهار نظر و انتقاد و اعتراض 

کنند.
فراه��م ک��ردن محیط زیس��ت مطل��وب برای 
کودکان به منظور مس��تحکم تر کردن نهاد خانواده 
آنگون��ه ک��ه مورد نظ��ر تدوی��ن کنندگان »س��ند 
چشم انداز 20 س��اله« بوده است از رهگذر توجه 
خاص و ویژه به حقوق کودکان امری شدنی است 
که تعامل میان همه دستگاه های دولتی و نهادهای 

غیر دولتی را طلب می کند.
حق��وق کودک از موضوعاتی اس��ت که دارای 
ابعاد حقوقی، سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی داخلی 
و بی��ن الملل��ی اس��ت. این حقوق  هم در س��طح 
بین المللی و هم در سطح داخلی مورد توجه خاص 
قرار گرفته است به طوری که عاوه بر تأکیدی که 
در شرع انور اسام به حقوق کودک شده است، در 

قانون اساس��ی ایران )اصل 21( و در قوانین مدنی 
و جزائی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه 
آمده اس��ت. با این وجود به رغم فعالیت هایی که 
در راستای حمایت از حقوق کودکان طی 30 سال 
گذش��ته در س��طح ملی صورت گرفته اما متأسفانه 
به دالیلی نظیر مشروط پذیرفتن کنوانسیون حقوق 
کودک یا موارد مغای��رت در قانون مدنی همچنین 
عدم مش��خص کردن نه��اد مل��ی و متولی حقوق 
ک��ودک و عدم همکاری مناس��ب میان بخش های 
دولت��ی و غی��ر دولتی و م��وازی کاری ها، هنوز با 
مدینه فاضله ترس��یم شده در اس��ناد بین المللی و 
س��ند چش��م انداز 20 س��اله فاصله وجود دارد که 
ای��ن خود نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای 

تحقق اهداف این اسناد ملی و بین المللی است.
به نظر می رسد اولین گام در راستای تحقق این 
اهداف این باشد که دولتمردان باید حق کودکان را 
به ابراز وجود و مش��ارکت در هم��ه امور مؤثر در 
زندگی مربوط به خودشان، بر حسب سن و میزان 
بلوغ ش��ان محترم ش��مارند و از این رهگذر زمینه 
برای تش��کیل نهاد ملی حقوق کودک با مشارکت 
خود کودکان و نوجوانان با حمایت قاطبه نهادهای 

دولتی و غیردولتی فراهم شود.

مهندس رضا پور فالح - در جهان متغیر امروزی 
متحول ش��دن نظام بهره برداری کشاورزی به عنوان 
بخشی از این فرآیند کلی و عام، امری اجتناب ناپذیر 
است. شاید بتوان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز 
ضرورت و اهمیت توس��عه کش��اورزی یعنی جلب 
مشارکت جمعی کشاورزان برای ایجاد تحول کیفی یا 
نرم افزاری در ساختار کشاورزی به ویژه نظامهای بهره 
برداری، به عنوان مح��ور کانون این تحول در جهت 
تحقق سیاست های برنامه پنج ساله چهارم در راستای 
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعال با 
اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصادی و توسعه مبتنی 
به دانایی در بخش کشاورزی دارای اهمیت نیست که 
در چش��م انداز برنامه 20 ساله امنیت غذایی در کنار 
امنیت مرزها مورد توجه و اهمیت قرار گرفته اس��ت. 
لذا به نظر می رسد جهت تحقق اهداف فوق، شناخت 
مشکات و پتانس��یل های کش��اورزی و ساختاری 
موجود در نظام بهره برداری و نیز آگاهی از اطاعات 

پایه بسیار ضروری به نظر می رسد.
بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام شده کلیه 
واحدهای بهره برداری کشاورزی موجود در ایران به 

سه دسته تقسیم بندی شده اند:
1� نظام بهره برداری دهقانی شامل واحدهای خرد 

و دهقانی
2� نظام بهره برداری تعاونی شامل:

 الف( تعاونی های سنتی چون بنه و صحرا و …
 ب( تعاونیهای مشاع            

روس��تایی  تولی��د  تعاون��ی  ش��رکتهای  ج(   
)کشاورزی(

3� نظام بهره برداری تجاری شامل:
 الف( مزارع و بهره برداری های شخصی 

 ب( شرکتهای سهامی زراعی         
 ج( شرکتهای کشت و صنعت

ام��روزه در ایران بی��ش از 8/2 میلیون واحد بهره 
ب��رداری وجود دارد که بیش از 80 درصد آن ش��امل 
واحدهای خرد و دهقانی اس��ت. مساحت هر یک از 
این واحدها کمتر از 10 هکتار اس��ت که در مجموع 
30 درصد کل اراضی کش��اورزی را شامل می شود. 
لذا خردی و پراکندگی اراضی به عنوان یک مش��کل 

س��اختاری مانع از انجام فعالیتهای به زراعی و کاربرد 
صحیح روشهای علمی و نیز استفاده مناسب از ماشین 
آالت و نهاده های کش��اورزی و انج��ام پروژه های 

آرمانی نظیر گندم، برنج، روغن و...است.
این موضوع مس��ئوالن امر را در سالهای نخست 
برنامه اول توسعه در برابر این سؤال اساسی قرار داده 
اس��ت که با توجه به شرایط امروز کشاورزی ایران و 
جهان و با در نظر گرفتن مجموعه معیارهای اقتصادی، 
اجتماعی،  فنی و زیست شناسی مورد نظر در توسعه 
پایدار، نظام یا نظامهای بهره برداری بهینه و مناس��ب 
در ایران کدامند؟ و اصوالً در برنامه پنج س��اله چهارم 
با توجه به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بسیار از 
موارد تصدی گری حاکمیت به بخش خصوصی اعم از 
افراد حقیقی و حقوقی چه نوع نظام بهره برداری مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت؟ و آیا مطالعات و کارشناسی 
انجام شده، هماهنگ و متوازن با برنامه بعدی خصوصًا 
در برنامه چهارم توس��عه است؟ از مهمترین شاخص 
مورد ارزیابی می توان به نقش کش��اورزی در رش��د 
تولید ناخالص داخلی، رش��د س��رمایه گذاری، رشد 
بهره وری نیروی کار، سهم کشاورزی و اشتغال، سهم 
نیروی متخصص در ارتقای دانایی محوری و... اشاره 

کرد. 

مسکن در افق 1404
چشم انداز، تصویری آرمانی اما خردمندانه 
از آینده است، آینده ای که قابل دستیابی است 
اما به طور قطع برای رسیدن به این آینده باید 
ش��اخص هایی را تعیین و در مسیر تحقق آنها 

حرکت کرد. 
براس��اس سند چش��م انداز مس��کن هر 
خان��وار ایرانی یک مس��کن مس��تقل خواهد 
داشت و 80 درصد خانوارها در مسکن ملکی 

خود ساکن می شوند.
درکن��ار آن، کاه��ش قیمت و اج��اره بها 
نس��بت به س��طح درآمدها به عن��وان یکی از 
نتای��ج کان مدنظر اس��ت. نکت��ه قابل توجه 
آن اس��ت که ضمن تحقق این هدف در پایان 
اجرای طرح جامع، همه خانه های روس��تایی 

و شهری مقاوم خواهند بود.
درکنار آن، رشد تولید مسکن در روستاها 
در حدود 8 درصد در س��ال خواهد بود، این 
در حالی اس��ت که احداث همه مسکن های 
تازه ساز از سال 1384 به بعد از مصالح بادوام 
و با شیوه ساخت مقاوم در شهرها و روستاها 

صورت خواهد گرفت.
براس��اس سند تحلیلی طرح جامع مسکن 
الگوی میان مدت مس��کن جمعیت شهری از 
س��ال 1383 ت��ا 1388 از 44/7 میلیون نفر به 
50 میلی��ون نفر خواهد رس��ید و به معنای آن 
اس��ت که تعداد خانوارهای شهری از 10/69 
میلیون خانوار به 12/75 میلیون خانوار خواهد 
رس��ید. براس��اس الگوی میان مدت تغییرات، 

طی برنامه چهارم توس��عه ش��اهد آن خواهیم 
بود که تعداد واحدهای مس��کونی از 9568 به 
11827 ه��زار واحد خواهد رس��ید و این در 
حالی اس��ت ک��ه تراکم خانوار در مس��کن از 
1/12 ب��ه 1/07 خانوار می رس��د. این اهداف 
در صورتی محقق می شود که ساخت مسکن 
شامل 753 هزار واحد جایگزین و 2260 هزار 
واحد مس��کونی جدید باشد که به مفهوم نیاز 

به 3013 واحد مسکونی است.
از سوی دیگر، وسعت واحدهای مسکونی 
از 1383 ت��ا 1388 نیز نیازمند تغییرات جدی 

است.
براس��اس اطاعات دیگر، باید تعداد اتاق 
در واحد مس��کونی از 3/89 ب��ه 3/926 اتاق 
در واحد مس��کونی افزایش یابد و مس��احت 
زیربن��ا نیز از 933 ب��ه 1168 میلیون مترمربع 
برس��د. این اهداف به معنای آن است که نیاز 
به احداث فضای جدید شامل 235 میلیون متر 
مرب��ع و همچنین 78 میلی��ون مترمربع فضای 
جایگزین خواهد ش��د، یعنی در مجموع 313 

میلیون مترمربع فضای مس��کونی الزم است. 
از س��وی دیگر زمین مورد نی��از 197 میلیون 
مترمربع است که با صرغ 5 درصد واحدهای 
جایگزین معادل 148 میلیون مترمربع خواهد 
بود. در کنار آن، سرمایه مورد نیاز در صورت 
آزادسازی قیمت زمین طی سال های 1383 تا 
1388 بالغ ب��ر 709729 میلیارد ریال خواهد 

بود.
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان:

معرفی کتاب و کتابخانه ها از رسالت های 
صدا و سیما است

در نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهرهای اصفهان و میمه تأکید شد:
افزایش تعامل و همکاری شهرداری با مدیران شهرهای ورودی 

کالنشهر اصفهان

اصفهان

میمه

کسری بودجه 
دستگاههای اجرایی 

چهارمحال و بختیاری 
200میلیارد ریال اعالم شد

ش��هرکرد - خبرن��گار زاین��ده رود: مع��اون 
برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
کسری بودجه دس��تگاههای اجرایی این استان در 
9ماهه سال جاری بیش از 200میلیارد ریال برآورد 

شده است.
دکتر ش��هرام محمدی اظهار امیداوری کرد که 
با تصویب الیحه متمم بودجه در مجلس ش��ورای 
اسامی مشکل کسری بودجه دستگاههای اجرایی 

کاهش پیدا کند.
وی مجموع اعتبارات اس��تانی و خشکس��الی 
امس��ال را افزون بر یک هزار میلیارد ریال ش��امل 
اعتبارات اس��تانی به می��زان 850 میلی��ارد ریال و 
اعتبارات خشکس��الی 150میلیارد ریال اعام کرد 
و گفت: 90درصد از این اعتبارات تخصیص یافته، 

جذب و هزینه شده است.

بازگشایی راه 90 روستای 
چهارمحال و بختیاری

راه ارتباطی گردنه های تاراز، ش��اه منصوری، 
چری و 90 روستای شهرستان کوهرنگ بازگشایی 

شد.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، بارش برف 85 
سانتی متری محورهای ارتباطی شهرستان کوهرنگ 

را مسدود کرده بود.
تراب��ری  و  راه  کل  اداره  راه��داری  مع��اون 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: هم اکن��ون تمام 
راه های اصلی و روس��تایی این استان به جز محور 
دهستان »موگویی« شهرس��تان کوهرنگ بازگشایی 

شده است.
علیخان��ی افزود: این گردنه های س��خت گذر 
در بخ��ش بازف��ت مهمتری��ن مح��ور مواصاتی 
چهارمحال و بختیاری به خوزستان است که هنگام 
ب��ارش برف به علت ری��زش بهمن و مه و کوالک 

مشکات زیادی برای مسافران به وجود می آید.
وی تصریح کرد: تردد از گردنه ش��اه منصوری 
وچری در بخش بازفت بدون زنجیرچرخ و چراغ 
مه ش��کن امکان پذیر نیس��ت و در صورت ایمن 
نبودن وس��ایط نقلیه پلیس راه منطقه از ادامه تردد 

خودروها جلوگیری خواهد کرد.

شستشوی مخازن ذخیره  
آب شرب روستاهای 

شهرستان فارسان
مدیر امور آب و فاضاب روس��تایی شهرستان 
فارس��ان اع��ام ک��رد: کلیه مخ��ازن ذخی��ره آب 
آش��امیدنی روس��تاهای ای��ن شهرس��تان الیروبی، 

شستشو و گندزدایی شد.
مهندس منوچهر زمانی گفت: با توجه به برنامه 
زمان بندی در خصوص شستش��وی مخازن ذخیره 
آب ش��رب روس��تاها اداره کنترل کیفی امور آبفار 
شهرس��تان فارس��ان با هماهنگی مراکز بهداش��تی 
برای دومین بار در س��ال ج��اری اقدام به الیروبی، 
گندزدایی و شستش��وی 19 مخ��زن ذخیره آب در 
روس��تاهای س��پیدانه، کوان��ک، امید آباد س��راب، 
ش��ریف آباد، نصیر آباد علیا و سفلی، حاجی آباد، 
امی��د آباد، دره بید، قلعه ح��اج جهانعلی، فیل آباد، 
عیسی آباد، چوبین، گوجان، کران، چلیچه، راستاب 

و گوشه با حجم 6500 متر مکعب کرد.
وی در ادام��ه گف��ت: ام��ور آب و فاض��اب 
روستایی شهرستان فارسان به بیش از 28 هزار نفر 
جمعیت روس��تایی در 22 روستا خدمات آبرسانی 

ارائه می کند.

راه اندازی سیستم مکانیزه 
پاسخگویی تلفن ثابت

سیس��تم مکانیزه پاسخگویی مش��ترکین تلفن 
ثابت برای نخس��تین بار در استان اصفهان از تاریخ 
اول دی ماه در کلیه دفاتر ICT شهرس��تان مبارکه 

نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
با راه اندازی این سیس��تم کلیه س��رویس ها و 
خدم��ات مربوط ب��ه تلفن ثاب��ت در حداقل زمان 

ممکن جهت مشترکین برقرار می شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت این سیس��تم از تاریخ 21 
م��رداد م��اه ب��رای کلیه دفات��ر خدم��ات ارتباطی 
ش��هری نیز برقرار و مورد اس��تفاده قرار گرفت و 
در مراحل بعدی برای کلیه دفاتر ICT روس��تایی 
شهرس��تان های استان مورد اس��تفاده قرار خواهد 

گرفت.

مدیرکل رس��یدگی به ش��کایات و ارزیابی 
عملکرد اس��تانداری گفت: در دور س��وم سفر 
هیأت دولت به اصفهان 250 هزار نامه به رئیس 

جمهور داده شد.
فارس،  گ��زارش  به 
اکبر صالحی در جلس��ه 
اس��تان  اداری  ش��ورای 
اف��زود: در دور  اصفهان 
سوم سفر هیأت دولت به 
اصفهان نامه هایی از مردم 
ب��ه رئیس جمه��ور داده 

شده است.
وی با اشاره به اینکه 
ستاد رسیدگی به نامه های 
مردمی 18 روز است که 

شکل گرفته، بیان داشت: در دور سوم سفر حدود 
250 هزار نامه به رئیس جمهور داده شد.

مدیرکل رس��یدگی به ش��کایات و ارزیابی 
عملکرد استانداری با بیان اینکه 215 هزار و 389 
نامه بازگش��ایی شده، ادامه داد: 113 هزار و 514 
نام��ه تلخیص و 22 ه��زار و 422 نامه نیز ثبت 

شده است.
وی با اش��اره به اینکه رسیدگی به نامه های 
مردمی دارای چهار بخش اس��ت، اظهار داشت: 
بازگشایی نامه، تلخیص نامه ها یعنی ارجاع آنها به 
دستگاه های مربوطه، ثبت کردن نامه با کد مربوطه 

و توزیع نامه ها از این چهار بخش است.
صالح��ی با بیان اینکه تیمی از کارشناس��ان 
و کاربران فعالیت های س��تاد را انجام می دهند، 
تصریح کرد: از نهادها و دستگاه های مختلف نیز 
باید نمایندگانی برای تحویل نامه ها مراجعه کنند. 
در ادامه معاون سیاسی � امنیتی استاندار اصفهان 

با اش��اره به اینکه دور سوم سفر هیأت دولت به 
اصفهان با مصوبات خوبی همراه بود، افزود: در 
کارگروه فرهنگی مصوبات به جز دو مورد تمام 
پیشنهادات مورد تصویب 
ق��رار گرف��ت و انتظ��ار 
داریم که تحوالت خوبی 
استان  در زمینه فرهنگی 

انجام شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه 
مقرر ش��د اعتب��ار 100 
میلی��اردی را به صورت 
ساالنه در اختیار شورای 
برنامه ریزی اس��تان برای 
امور فرهنگی قرار دهند، 
اظهار داشت: برنامه هایی 

در مورد مصوبات تدوین شده است.
محمدمهدی اسماعیلی تصریح کرد: در ماه 
محرم بحث برخی از مراسم های خرافی در نظر 
گرفته شده بود که سیاست اولیه کنترل موضوع 
و انجام شدن های مراسم ها بدون حاشیه بود که 

کمترین برخورد و تنش را نیز به همراه داشت.
وی ادامه داد: در این موضع پیشنهاداتی داده 
ش��ده که انتظار داریم با عملیاتی ک��ردن آن در 

سال های آینده به موفقیت هایی برسیم.
معاون سیاس��ی � امنیتی اس��تاندار اصفهان 
گفت: دش��منان در نظر داشتند از موارد مقدس 
مردم برای رسیدن به نقشه های شوم خود استفاده 

کنند که این امر میسر نشد. 
وی ب��ه کنترل جدی که در این مدت انجام 
ش��ده اش��اره کرد و گفت: تمام تاش مدیریت 
اس��تان برای ایجاد امنیت م��ردم و روند عادی 

جامعه است.

عملیات تعمیر و مرمت حمام شوش��تری 
س��امان در شهرس��تان ش��هرکرد از آذرماه سال 

جاری آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان
چهار محال و بختیاری، کارشناس حفظ و احیای 
این سازمان گفت: عملیات تعمیر و مرمت بنای 
مذکور از آذرماه امس��ال با اعتباری بالغ بر 200 
میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد. 
ش��اهین ایل بیگی پور عملیات مذکور را شامل 
خاکبرداری و آوار ب��رداری کف، گربه روها و 
دودکش ها، مرمت و بازس��ازی دیوارها و طاق 
گربه روها، مرمت دیوارهای سنگی و اجرای بند 

کشی و مرمت پیه سوزها دانست و افزود: تعمیر 
دیواره��ا، طاقها و تویزه ه��ای آجری و اجرای 
مجدد بند کش��ی و همچنین حذف الحاقات بنا 

از دیگر اقدامات در دست اجرا است.
وی اظهار داش��ت: حمام شوشتری سامان 
با زیربنایی نزدیک ب��ه 240 متر متعلق به دوره 
قاجاری��ه و دارای قدمتی نزدیک به 120 س��ال 

است.
ش��هر س��امان در فاصل��ه 30 کیلومت��ری 
مرکز اس��تان ق��رار گرفت��ه و یک��ی از مناطق 
تاریخی- گردشگری چهار محال و بختیاری به 
شمار می رود و سالیانه گردشگران زیادی از این 

جاذبه بازدید می کنند.

ش��هرک�رد - خبرنگ����ار زاین���ده رود: 
رئی��س س��ازمان کار و ام��ور اجتماعی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری براساس 
بررسی های انجام گرفته، امسال در این استان به 

15/2درصد رسیده است.
پرویز سلطانی در کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری استان افزود: این میزان پارسال 14درصد و 

در سال 86 نیز 35/12درصد بود.
به گفته وی، رشد بی رویه جمعیت در دهه 
60 و افزایش چهاردرصدی آن در اس��تان نسبت 
به میانگین کشوری، عوامل اقتصادی و سیاستهای 
بانک مرک��زی از مهمترین دالی��ل افزایش نرخ 

بیکاری در این استان است.
وی به پرداخت 435 میلیارد ریال تسهیات 
در سال گذشته به متقاضیان اشتغال اشاره کرد و 
گفت: نیمه نخست سال جاری نیز 63 میلیارد ریال 

تسهیات به این دسته از متقاضیان پرداخت شد.
وی نرخ مش��ارکت اقتصادی استان درسال 
گذشته را 38 درصد عنوان کرد و گفت: این میزان 
مشارکت در شش ماهه نخست امسال به بیش از 

40 درصد رسید.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری نیز گفت: 
گسترش ش��هرکهای صنعتی دراس��تان موجب 

توسعه و پیشرفت سریعتر می شود.
رجبعلی صادقی افزود: تمامی زیر ساختهای 
توسعه اس��تان فراهم اس��ت و هیچ محدودیتی 
برای س��رمایه گذاری وجود ن��دارد. وی گفت: 
تشویق سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری 
دراس��تان اهمیتی ویژه دارد و می توان با توسعه 
بخش کشاورزی و صنعت و شهرکهای صنعتی، 
توسعه اس��تان را افزایش داد و باید برای جذب 

سرمایه گذاری در این زمینه تاش کرد.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی اس��تان اصفهان گفت: س��ه رقم 
جدی��د گندم در مرکز تحقیقات کش��اورزی و 

منابع طبیعی استان اصفهان شناسایی شد.
اکبر قندی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: 
دو رقم گندم س��یوند و پارسی برای کشت در 
مناطق معتدل استان ش��امل شهرهای اصفهان، 

آب��اد، فاورجان،  نجف 
زری��ن ش��هر، مبارک��ه، 
برخوار و میمه و شهرضا 

شناسایی شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه 
ارقام گندم می تواند  این 
جایگزی��ن ارقامی مانند 
روش��ن، بل��ک ک��راس 
پیشتاز  ش��یراز،  روشن، 
و سپاهان ش��ود، افزود: 
افزای��ش تولید در واحد 
سطح، س��ازگار بودن با 
ش��رایط منطقه، مقاومت 
در مقاب��ل بیماری هایی 

مانند رن��گ قه��وه ای و زرد، مقاومت در برابر 
ری��زش دان��ه، مقاومت در براب��ر خوابیدگی یا 
ورت و دارا بودن خواص مطلوب برای نانوایی 
از مزیت ه��ای این ارقام گندم نس��بت به ارقام 

دیگر است.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان بیان کرد: این ارقام 

از عملکرد مطلوبی برخوردار است و بیش از 12 
تن در هکتار می توان محصول برداشت کرد.

وی ادام��ه داد: رقم پیش��گام گن��دم برای 
مناطق سردس��یر اس��تان مانند فریدون ش��هر، 
فریدن، چادگان و س��میرم معرفی ش��ده و این 
رقم جایگزین مناسبی برای ارقام گندم الوند و 

امید است.
خصوص  در  قندی 
رقم  این  ش��اخصه های 
خاطرنش��ان کرد: تحمل 
بس��یار زیاد آن در برابر 
سرما تا منهای 10 درجه 
س��انتیگراد، مقاومت در 
تنش خشکی آخر  برابر 
فص��ل، تولی��د در واحد 
س��طح باال به میزان 10 
تن در هکتار و دارا بودن 
برای  مطل��وب  خواص 
ویژگی های  از  نانوای��ی 
منحص��ر به فرد این رقم 

است.
وی عنوان کرد: برای مناطق گرم و خشک 
اس��تان اصفه��ان، رقم کویر و چم��ران توصیه 
می شود که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی استان خوزستان شناسایی شده است.
قندی خاطرنشان کرد: برای شناسایی ارقام 
پارسی و سیوند، 12 سال و رقم پیشگام 4 سال 

زمان صرف شده است.

مهن��دس کلب��اس��ی مدی��رکل 
صدا و سیمای مرکز اصفهان در دیدار 
با یاوری مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان گفت: اصلی ترین هدف 
صدا و سیما اشاعه فرهنگ اسامی به 
جامعه و معرفی الگوهای متناس��ب با 
جامعه اس��امی به مردم است و یکی 
از بهترین راه هایی که می توان به این 
مهم دست یافت برنامه ریزی به منظور 
معرفی کتابخانه ها به م��ردم و تبلیغ 
ب��رای مطالعه و آن ه��م مطالعه مفید 
اس��ت که این امر عمًا صدا و سیما 
را برآن م��ی دارد تا یکی از مهمترین 
رسالت های خود را کار برای معرفی 
کت��اب و کتابخانه ه��ا بداند. ایش��ان 
افزودن��د: ما آمادگی خ��ود را جهت 
تشکیل دو کارگروه فنی و تخصصی 
ب��ه منظ��ور تعیین خط مش��ی برنامه 
ریزی های مش��ترک صدا و سیمای 
مرکز استان و اداره کل کتابخانه های 
عمومی اعام می کنیم و تا جایی که 
امکان پذیر باش��د هم از طریق سیما 
و ه��م از پخ��ش ص��دا در خدم��ت 
رس��انی به وظیفه مهم اشاعه فرهنگ 
مطالعه مفید در کنار شما خواهیم بود. 
یاوری نیز در ادامه و ضمن تش��کر از 
نگاه فرهنگی مدیرکل محترم صدا و 
سیمای مرکز اصفهان گزارش کوتاهی 

درباره وضعیت کتابخانه های عمومی 
استان ارائه داد و گفت: استان اصفهان 
که داعی��ه مرکز فرهنگی ای��ران را به 
دوش می کشد در زمینه کتابخانه های 

عمومی جایگاه مناس��بی را در کشور 
دارا نیست. از جمعیت 5 میلیونی این 
استان فقط 1/4 درصد آن به عضویت 
درآمده اند  عموم��ی  کتابخانه ه��ای 
یعنی عددی بالغ ب��ر 80 هزار نفر که 
این رقم با توجه به تناس��ب جمعیت 
اس��تان اصفهان غیرقابل باور و قبول 
اس��ت. وی افزود: در برخی اس��تانها 
این تناس��ب حتی از برنامه های نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور نیز جلوتر 
اس��ت که این مس��أله برای هیچ یک 
از مس��ئوالن محترم استان قابل قبول 
نیست. یاوری گفت: در استان هایی که 

میزان مطالعه و تعداد اعضای آنها روند 
رو به رش��دی داشته است، استانهایی 
بوده اند که صدا و س��یما به صورت 
پررنگی در ارائه برنامه های محوری 
تروی��ج فرهنگ مطالعه مفی��د، فعال 
بوده و در کنار اداره کل کتابخانه های 
عمومی آن اس��تان قرار داشته اند که 
امیدواری��م با روحی��ه فرهنگی که در 
آقای کلباس��ی س��راغ داریم به زودی 

ش��اهد روند رو ب��ه جلویی در بحث 
کتابخانه های عمومی اس��تان باشیم. 
وی اف��زود: البت��ه اداره کل به منظور 
آسیب شناسی مشکات کتابخانه های 
عمومی استان اقداماتی انجام داده است 
و در پی آن راهکارهایی نیز در دست 
اق��دام دارد که ایجاد بخش کودک در 
کتابخانه ه��ای عموم��ی، تهیه همراه 
کارت عضویت به منظور استفاده اعضا 
از همه کتابخانه های عمومی اس��تان، 
انعقاد تفاهمنامه با حوزه علمیه اصفهان 
و اوقاف به منظور ایجاد کتابخانه های 
مش��ارکتی و عضوی��ت رای��گان به 
مناس��بت های مختلف از برنامه های 
کان ای��ن اداره کل ب��ه منظ��ور رفع 
برخی از این مش��کات بوده اس��ت. 
در پایان این دیدار که در دفتر مدیرکل 
صدا و س��یمای مرکز استان با حضور 
معاونین، مسئوالن و مشاوران اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان و صدا و 
سیمای مرکز اصفهان برگزار شده بود 
آقای کلباسی با پرکردن فرم عضویت 
به اعض��ای افتخ��اری کتابخانه های 
عمومی استان پیوستند و همچنین قرار 
شد کلیه سه هزار نیروی این سازمان به 
همراه اعضای خانواده آنها به صورت 
افتخاری به عضوی��ت کتابخانه های 

عمومی استان نائل شوند.

اعضای شورای اسامی شهر میمه در نشستی 
با اعضای شورای اسامی شهر اصفهان همکاری 
و تعامل این ش��ورا برای رفع بعضی از مشکات 

شهر میمه را خواستار شدند.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی 
ش��هر اصفهان، در این نشس��ت رئیس ش��ورای 
اسامی ش��هر میمه عملکرد، تاش و فعالیتهای 
ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان برای عمران و 
آبادانی این شهر را مطلوب و قابل تقدیر دانست 
و گفت: تاش مدیریت این ش��هر برای عمران و 
آبادان��ی در ابعاد عمران��ی، فرهنگی و خدماتی و 
تحول اساسی در شهر اصفهان، در داخل و خارج 

از کشور زبانزد عام و خاص است.
احمدرضا بیکی حس��ن، شهر میمه را دروازه 
شمالی اصفهان و تأثیرگذار در توسعه گردشگری 
این ش��هر بیان کرد و افزود: چاره اندیش��ی برای 
رفع مشکات شهر میمه و همکاری و مساعدت 
شورای اسامی شهر و شهرداری اصفهان در این 
زمینه می تواند در موفقیت بیش��تر مدیریت این 

شهر در توسعه امر گردشگری تأثیرگذار باشد.
وی به پیش��ینه فرهنگی تاریخی شهر میمه و 
وجود پتانس��یلهای بالقوه و نقش آن در توس��عه 
صنعت گردش��گری در ش��هر اصفهان اشاره کرد 
و گف��ت: 96 درص��د ترافیک ورودی این ش��هر 
در ش��مال اصفهان از طریق ش��هر میمه صورت 
می گیرد و این امر ض��رورت همکاری و تعامل 
ش��هرهای اصفهان و میمه را در رفع مش��کات 

دوچندان می کند.
رئیس شورای اسامی شهر میمه از نامگذاری 
بزرگترین میدان این شهر به نام اصفهان خبر داد 
و از شورای اسامی شهر اصفهان خواست برای 
رف��ع پاره ای از مش��کات ش��هر میم��ه و ارائه 
خدمات بهتر و بیش��تر به مسافران و گردشگران 
با شورای اسامی این شهر همکاری و در جهت 
ارتقای بنیه مالی ش��هرداری شهر میمه مساعدت 

کنند.
ش��هردار میم��ه نی��ز ایج��اد همانگ��ی بین 
ش��هرداریهای اصفه��ان و میم��ه در س��اماندهی 
را  اصفه��ان  ش��مالی  ورودی  در  گردش��گران 
خواستار شد و گفت: این هماهنگی می تواند در 
کاهش بار ترافیکی و حرکتهای مدیریت این شهر 
تأثیرگذار باشد و این مهم در همکاری شهرداری 
میمه با ستاد نوروزی اصفهان برای سرویس دهی 
و خدمات رسانی به مسافران نوروزی تحقق پیدا 

کرد.
مهن��دس مفزی هم��کاری و تعامل مدیریت 
ش��هر اصفهان با ش��هرداریهای شهرهای ورودی 
اس��تان برای توسعه صنعت گردشگری و معرفی 
بیش��تر اصفهان را مورد تأکید قرار داد و میمه را 
یکی از مهمترین شهرهای ورودی شمال و محور 
ترانزیت��ی بیان ک��رد و از مدیرت ش��هر اصفهان 
خواس��ت برای رفع پاره ای از مش��کات شهر 
میمه و توسعه بیشتر صنعت گردشگری، مدیریت 

این شهر را کمک و مساعدت کنند.
در ای��ن نشس��ت همچنی��ن رئیس ش��ورای 
اس��امی ش��هر اصفهان از عادالنه نب��ودن توزیع 
درآمدهای قانونی بین شهرهای کشور انتقاد کرد 
و گفت: این اعتبارات و درآمدها باید استانی اخذ 
و توزیع ش��ود تا هم ش��هرداریها و هم دهداریها 

سهم قانونی خود را دریافت کنند.
مهن��دس عباس حاج رس��ولیها الزمه تحقق 
این مهم را تصویب قانون دانس��ت و افزود: این 
امر در شورای عالی اس��تانها مطرح بوده و برای 
رفع مش��کات شهرهای کوچک و دهداریها این 

موضوع در دست پیگیری است. وی همکاری و 
هماهنگی شهرداری اصفهان با شهرهای ورودی 
اس��تان به ویژه ش��هر میمه را برای ساماندهی و 
پذیرای��ی گردش��گران م��ورد تأکید ق��رار داد و 
اهمیت این ش��هرها را یادآور شد و گفت: نقش 
این ش��هرها در توس��عه صنعت گردش��گری و 
هدایت و س��اماندهی مس��افران و گردشگران و 
رفع مش��کات اعتباری آنها باید در دس��تور کار 

شورای عالی استانها قرار گیرد.
رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان از عدم 
تحقق مدیریت واحد شهری در برنامه های سوم 
و چهارم توسعه انتقاد کرد و افزود: این مدیریت 
می تواند ابعاد فعالیتهای ش��وراهای اس��امی و 
ش��هرداریها را در خدمات رسانی به مردم تقویت 
کند که متأس��فانه این مهم در برنامه های سوم و 

چهارم تحقق نیافت.

وی بر لزوم توجه نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی به نق��ش مدیری��ت واحد ش��هری در 
تدوین برنامه پنجم توس��عه کش��ور تأکید کرد و 
عدم تحقق این مدیری��ت را علت اصلی الینحل 
کردن مش��کات موجود در کانشهرهای کشور 
دانس��ت و گفت: توجه وی��ژه نمایندگان مجلس 
در جهت تحقق مدیریت واحد شهری در برنامه 
پنجم توس��عه برای ارتقای خدمات شهرداریها به 
مردم و تسریع در رفع مشکات شهرها ضروری 

است.

مهندس حاج رسولیها به بررسی بودجه سال 
آینده ش��هرداری و مراجعات مردمی برای الحاق 
ش��هر خوراس��گان به اصفهان اشاره و این الحاق 
را مصوبه شوراهای اسامی این شهرها بیان کرد 
و افزود: اگر قرار اس��ت این الحاق صورت گیرد 
باید در اسرع وقت اقدام شود در غیر این صورت 

در سال آینده این کار امکانپذیر نخواهد بود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به 
جوابیه ش��رکت توزیع برق اس��تان در خصوص 
اعمال تعرفه های قانونی اشاره کرد و این جوابیه 
را س��ندی برای بی توجهی وزارت نیرو در اخذ 
هزینه ه��ای برق از مردم بیان کرد و گفت: تعرفه 
هایی که شرکت توزیع برق استان برای انشعابات 
برق اعم��ال می کند خاف قانون و افزایش حق 
انشعاب از 260 هزار تومان به یک میلیون تومان 
غیرقابل توجیه است. رئیس شورای اسامی شهر 
اصفهان با اش��اره به قانون رایگان بودن واگذاری 
انش��عاب برق در بافته��ای فرس��وده و ارائه 50 
درصدی تخفی��ف در این بافتها گف��ت: یکی از 
علل رکود کار در بافتهای فرسوده و عدم سرمایه 

گذاری در این بافتها بی توجهی اداره برق بوده و 
در حال حاضر نه تنها قوانین در بافتهای فرسوده 
رعایت نمی ش��ود بلکه با 4 الی 5 برابر افزایش، 

پول برق از مردم دریافت می شود.
وی بررس��ی ای��ن موض��وع را از نمایندگان 
م��ردم اصفه��ان در مجلس ش��ورای اس��امی و 
مدیریت استان خواس��تار شد و افزود: بر اساس 
کدام مجوز قانونی به افرادی که در حاش��یه شهر 
اصفهان جهت سکونت اقدام می کنند اجحاف و 

هزینه های سنگین مطالبه می شود.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با تبریک 
س��اگرد میاد حضرت عیسی مسیح )ع( به مردم 
به ویژه مس��یحیان ساکن در ش��هر و استان، آغاز 

سال جدید میادی را گرامی داشت.
عضو کمیس��یون فرهنگی اجتماعی ش��ورای 
اسامی ش��هر اصفهان نیز ش��هر میمه را شهری 
فرهنگی و قدمت آن را طوالنی بیان کرد و گفت: 
وج��ود فرهیختگان در این ش��هر و پتانس��یلهای 
بالقوه و برخورداری از منابع و معادن زیرزمینی و 
وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از ویژگیهای 

منحصر به فرد این منطقه است.
علیرضا نصراصفهانی بر کاهش فاصله موجود 
بین اصفهان و شهرهای استان تأکید کرد و افزود: 
امروز اصفهان به عنوان نگین انگشتری کشورمان 
و یکی از شهرهای فرهنگی- تاریخی مورد توجه 
جهانیان مطرح است و باید مسئوالن تاش کنند 

این ویژگی را به استان تسری دهند.
وی ش��هر میم��ه را دروازه ورودی ش��مال 
اصفهان عنوان کرد و گفت: مسئوالن این شهر در 
طول سال به ویژه در ایام نوروز خدمات ویژه ای 
را به مسافران و گردشگران ارائه می کنند که باید 
این مهم مورد توجه مدیریت ش��هر اصفهان قرار 

گیرد.
عضو کمیس��یون فرهنگی- اجتماعی شورای 
اس��امی ش��هر اصفه��ان ب��ر هم��کای و تعامل 
ش��هرداریهای ش��هرهای اصفهان و میمه تأکید و 
به تأسیس مؤسسه اعتباری مالی توسط شهرداری 
در ش��هر اصفهان اشاره کرد و گفت: تاش برای 
تبدیل این مؤسس��ه به بانک شهر ادامه دارد و در 
این صورت کمکها و مس��اعدتهایی به شهرداری 

شهر میمه خواهد شد.
وی هم��کاری و تعامل ش��هرداری در زمینه 
عم��ران و فضاه��ای س��بز و ارائ��ه امکان��ات و 
کمکهای��ی در ای��ن زمینه به ش��هرداری میمه را 

ضروری بیان کرد.
همچنین س��ردار کریم نصر اصفهانی رئیس 
کمیس��یون فرهنگی- اجتماعی ش��ورای اسامی 
ش��هر اصفهان، مهندس فتح ا... معین نایب رئیس 
کمیسیون عمران، شهرس��ازی و معماری و دکتر 
غامرض��ا ش��یران عض��و این ش��ورا اختصاص 
اعتبارات الزم به ش��هرهای ورودی و در مس��یر 
جاده های اصلی اس��تان برای ارائه خدمات ویژه 
از جمله اورژانس، درمانی، پزش��کی، راهداری، 
آت��ش نش��انی و دیگر خدم��ات به مس��افران و 
گردشگران و تاش مدیریت استان و شورای شهر 
برای تحقق این امر، همکاری  تعامل ش��وراهای 
اسامی شهر و استان اصفهان با شهرداریهای این 
شهرها در زمینه امور عمرانی، تسریع در پرداخت 
و توزی��ع اعتبارات س��هم ش��هرهای کوچک در 
عوارضهای قانونی و ارتقای وضعیت این شهرها 
و تاش ش��ورای عالی اس��تانها برای تحقق این 
امر را خواستار ش��دند و اظهار امیدواری کردند 
تدابیری برای رفع مشکات شهرهای کوچک در 

مسیر اصفهان اندیشیده شود.        

در دور سوم سفر هیأت دولت به اصفهان
250 هزار نامه تقدیم رئیس جمهور شد

اجرای عملیات تعمیر و مرمت حمام شوشتری 
سامان در استان چهار محال و بختیاری

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری 15درصد 
اعالم شد

یک عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان:
سه رقم جدید گندم در استان اصفهان شناسایی شد
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ویژگیهای رفتاری افراد جرأتمند: 
یک��ی از نش��انه های س��امت روانی 
وج��ود روابط و ارتباط��ات اجتماعی و بین 
فردی اس��ت. وج��ود چنین رواب��ط گرم و 
صمیمی با انس��ان های دیگ��ر منبع ایمنی، 
اعتقادی، راحتی و آسایش هرانسانی است. 
هن��گام رویارویی با مش��کات و در مواقع 
س��خت زندگی وج��ود دوس��تان صمیمی، 
خانواده های گرم و آش��نایان و بس��تگانی 
دلس��وز به انس��ان ایمنی و اعتماد می دهد. 
انسان ها همواره نیازمند بیان و مطرح کردن 
خویش هس��تند، چه به ص��ورت کامی و 
چه غیر کامی. این مهارت مشتمل بر ابراز 
عقای��د، امیال و حتی نیازه��ا و هیجانات و 
احساسات و ترس اس��ت. قدرت برقراری 
و حفظ روابط دوس��تانه در بهداشت روانی 
فردی و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. برخی 
از متخصص��ان ابراز وج��ود را دارای چهار 

سطح و مرتبه می دانند:
1- رد تقاضای نامعقول دیگران با کسب 

قدرت » نه گفتن«
2- جلب احساس مثبت دیگران و طرح 

درخواست های خود
3- ابراز احساسات مثبت ومنفی

4- شروع، ادامه و خاتمه دادن به گفتگو
اب��راز وجود ش��امل گرفتن حق خود و 
ابراز عقاید، احساس��ات و افکار خویش به 
طور صریح، مس��تقیم وصادقانه اس��ت. به 
نحوی ک��ه حقوق دیگران نیز حفظ ش��ود. 
به عبارت دیگر رفتاری که ش��خص را قادر 
می س��ازد منافع خویش را تشخیص دهد، 
بر اس��اس آن عمل کرده و بدون اضطراب، 
جدی بر حق خود اصرار و پافش��اری کند، 
احساسات واقعی خود را صادقانه بیان دارد 
و بدون فراموش کردن حقوق دیگران، حق 
خ��ود را مطالبه کند. مه��ارت قاطعیت یکی 
از ان��واع ارتباطات اجتماع��ی و روابط بین 

فردی است.
ایستادگی برنظرات شخصی و بیان افکار 
احساس��ات و باورها به صورت مس��تقیم و 

صریح دارای این خصایص است:
- بی��ان صادقان��ه و مس��تقیم اف��کار و 

احساسات
- از نظر اجتماعی پسندیده و مقبولیت 

داشته باشد

- رفت��ار قاطعانه مخل حق��وق دیگران 
نباشد

رفتارهای قاطعانه عبارتند از:
1- رد قاطعانه: این رفتار فرد به صورتی 
که اجتماع پس��ند باش��د درخواس��ت های 

تحمیلی دیگران را  رد می کند.
بی��ان  توانای��ی  قاطعان��ه:  بی��ان   -2
احساس��ات مثبت مثل قدردانی از دیگران، 
ابراز محبت و عاقه و بیان تمجید و ستایش 
اس��ت؛ مانند: چه لباس قشنگی پوشیده ای، 
نکته هوشمندانه ای را مطرح کردی، خیلی 
اس��تادانه ب��ه این موض��وع پرداخت��ی و...

)توانای��ی بیان هیجانات مثب��ت به صورت 
گرم وصمیمی و اجتماع پسند... (.

3- درخواس��ت قاطعانه: توانایی بیان 
و مطرح ک��ردن درخواس��ت ها از دیگران 
اس��ت تا تأمین نیازهای فرد تسهیل شود و 
یا به اهداف خود برس��د. اگر رفتار قاطعانه 
را با رفتار پرخاش��گرانه و منفعانه مقایسه 
کنی��م درک بهت��ری از آن پی��دا می کنی��م. 
رفتار پرخاش��گرانه بی��ان خصومت آمیزی 
اس��ت که خود بدون در نظر گرفتن حقوق 
دیگ��ران می خواهد به هدف خود دس��ت 
یابد. هنگام پرخاش��گری فرد باصدای بلند 
و با لحن نامناس��بی صحب��ت می کند، داد 
می زن��د، توهین می کند، ناس��زا می گوید 
و ب��ه حقوق دیگران اهمی��ت نمی دهد. در 
رفتار منفعانه فرد ب��ا لحن توأم با معذرت 
خواه��ی، افکار احساس��ات و حقوق خود 
را بی��ان می کند به گونه ای ک��ه به راحتی 
مورد بی توجهی قرار می گیرد فرد با شک 
و تردی��د و متزلزل صحبت می کند، صدای 
آهس��ته ای دارد و زود تس��لیم می شود. از 
منازعات اجتناب می کند و خود را پایین تر 
از دیگ��ران می داند. در رفتار قاطعانه فرد با 
ماحظ��ه و توجه به دیگران بر دیدگاه خود 
ایس��تادگی و اصرار می کند. احساس��ات، 
نظ��رات و افکار خود را به ص��ورت باز و 
آش��کار بیان می کند. صدای محکمی دارد 
ب��ه صورت فرد مخاطب ن��گاه می کند و با 
دیگران احس��اس برابری می کند. به کسی 
صدمه نمی زند و اجازه نمی دهد کس��ی به 

او توهین کرده یا به او صدمه بزند.
معاون��ت اجتماعی فرمانده��ی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری

با تاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
نائین طی بازرس��ی از یک خ��ودرو بیش از 37 

کیلوگرم کراک کشف و ضبط شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اط��اع رس��انی پلیس، 
سرهنگ محمد علی یوس��لیانی فرمانده انتظامی 
شهرس��تان نائین با اعام این خبر افزود: مأموران 
مس��تقر در ایست و بازرسی شهید »شرافت« این 
فرماندهی حی��ن کنترل خودروه��ای عبوری به 
یک دس��تگاه خ��ودروی پژو 206 ک��ه از کرمان 
عازم اصفهان بود مش��کوک شده و آن را متوقف 
می کنن��د. وی اف��زود: مأموران در بازرس��ی از 
این خودرو موفق ش��دند مقدار 37 کیلو و 180 
گ��رم مواد مخدر از نوع ک��راک را که به صورت 

ماهرانه ای در خودرو جاس��ازی شده بود کشف 
و ضبط کنند.

این مقام مسئول گفت: در این رابطه خودرو 
توقیف و چهار سرنش��ین آن که همگی اعضای 

یک خانواده بودند دستگیر شدند.
سرهنگ یوسلیانی همچنین در ادامه از کشف 
مق��دار دو کیلو و 780 گرم م��واد مخدر از نوع 
تریاک که در بازرس��ی از یک دستگاه خودروی 
پژو 206 خبر داد و بیان داشت: در این رابطه نیز 
خودرو توقیف و سه نفر از سرنشینان آن دستگیر 
ش��دند. فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان 
خاطر نش��ان کرد: کلیه متهمان دس��تگیر شده به 

همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

با تاش مأموران شهرس��تان لردگان از توابع 
چهارمح��ال و بختی��اری، یک کلی��و و 960 گرم 

تریاک کشف و ضبط شد.
توس��ط مأموران پاس��گاه »ارمند« شهرس��تان 
لردگان طرح پاکس��ازی نقاط آلوده به مواد مخدر 
در این شهرس��تان به مرحله اجرا گذاشته شد. در 
جریان اجرای طرح مأموران به یک دستگاه خودو 
س��واری پیکان مظنون ش��ده و پس از بازرس��ی، 
مق��دار یک کیل��و و 960 گرم تری��اک که به طرز 
ماهرانه ای در داخل خودرو جاس��ازی شده بود، 

کشف و ضبط شد.
در ادام��ه متهم پس از تش��کیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

در پی انهدام باند 9 نفره تهیه و توزیع مواد مخدر 
در کانشهر اصفهان بیش از 16 کیلو گرم کراک کشف 

و ضبط شد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی پلیس، سرهنگ 
حس��ین رضایی رئیس پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
دس��تگیری یکی از خرده فروشان مواد مخدر توسط 
مأم��وران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز اس��تان در 
بازجویی های انجام ش��ده از وی 8 نفرکه به صورت 
باندی اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند شناسایی 

شدند.
وی افزود: پس از اعترافات متهم مخفیگاه اعضای 
این باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی شش 
مرحله عملیات جداگانه کلیه این افراد دستگیر شدند.

این مقام مسئول گفت: در این عملیات مقدار 16 

کیلو و 618 گرم مواد مخدر از نوع کراک کش��ف و 
ضبط ش��د. وی با بیان اینکه پن��ج نفر از اعضای این 
باند تبعه افغانی هستند اضافه کرد: در این عملیات ها 
همچنین یک قبضه ساح، شش عدد فشنگ جنگی و 

مبالغی اسکناس تقلبی کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خاطر نشان 
کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
س��رهنگ رضایی در پای��ان در خصوص اثرات 
مخرب ماده مخدر کراک بیان داش��ت: این ماده که به 
هروئین فش��رده نیز معروف است ترکیب خطرناکی 
از هروئین اس��ت که قدرت تخریب و عوارض سوء 
مصرف آن چندین برابر از هروئین مهلک تر است و 
به خاطر ساختار شیمیایی کشنده آن افراد خیلی زود به 

آن معتاد می شوند.

افقی:
1- برنا- سپهر و گردون- کوهی در مکه
2- پایتخت ارمنستان- نسل چهارم- آش

3- پرگفتن- دستاویز- پرمنفعت
4- قضاوت - برانگیختن- جد

5- دشمنان- نان کلفت
6- ق��وت م��ا- جاه��ل- باالت��ر از آن رنگی 

نیست
7- جهادگر راه خدا- امتداد- مردود

8- کمربن��د- برخاف ارزان��ی- حافظ گوید 
آگاه باش

9-  واحد سطح- ناودان- نومید
10- ترازنامه- هاون- کام

11- اهل بندر- روشنایی ها
12- بی��رق و پرچ��م- م��دارک- فیلم��ی به 
کارگردان��ی ژان گره میون فرانس��وی با بازی 

ایومونتان
13- الهی- کاهلی و سستی- وسط

 دوم کارمند
15- آس��مان غرنبه- با ش��ما در یک جا کار 

می کند- بهار.

عمودی:
1-  س��رمد و ابدی- راجه ای هندی که کلیله 

و دمنه به خاطر او نوشته شد
2-  باهوش- کتاب الکساندر دوما- فرزین

3-  مخف��ف اگر- در آنجای ش��اعرانه- نمد 
مال

4-  میوه تازه به بازار آمده- کش��ور تیم های 

بایرمونیخ و اشتوت گارت- دائم و همیشه
5-  استخوان سر- محبوس

6-  از مارها- عادل- میوه قابل خوردن
7-  مژده- یار ویس- مادر عرب

8-  کسر- گاری- رود وطنی
9-  مهری��ه حضرت زهرا )س(- بانی صلیب 

سرخ یا هال احمر- زعفران
10-  اتومبی��ل ژاپن��ی- از مصالح س��اختمان 

سازی- محموله
11-  یکرنگ و بی ش��یله پیله- قاتل جان اف 

کندی رئیس جمهور سابق امریکا
12-  گهواره- پیدا نمی کنی- مأمور تقس��یم 

آب
13-  اش��اره جمعی به دور- نوعی اتومبیل- 

چاشنی غذایی
14-  والد- مترسک- یزدانی

15- آسودن و اس��تراحت کردن- شاعری که 
شعر نو را در ایران ابداع کرد.
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مالکماربازامن
یمیلاهانوردنا
نیتساریسرادام
هباهوبنانامرد
سنلویوریگباا
وهیررلیاومار

تاسیردارگراک
اریوموبلاینرو
دادمالیناوار
کیسیردانکاند
لیرومایراسیر
ادنوهراتوددرب
نرمادامامنهار
تالایاامنیسهم
رمولناملیامین

علل و عوامل بروز جرم در جامعه و بزهکاری های اخالقی  

کشف یک کیلو و 960 گرم تریاک در لردگانکشف بیش از 37 کیلوگرم کراک در نائین

قتل از روی ترحم 

دستگیری گرداننده استودیوی موسیقی کشف بیش از 16 کیلو گرم کراک در اصفهان
زیر زمینی در اصفهان

با اینکه روزی نیست که خبر کشف، دستگیری 
و مجازات باندهای مختلف فتنه و فساد، آدم ربایی، 
قت��ل، غارت، اذی��ت و آزار و... در س��تون حوادث 
روزنامه ها منتشر نشود و شروران در انظار عمومی 
گردانده نشوند و تعزیر نگردند. اما باز هم زن، دختر 
و... را می کش��ند یا می سوزاند و برعکس زن، پسر 
و... دیگر افراد فامیل را، چنانکه گویی مهر و عطوفت 

فرهنگی- مذهبی از قلوب زدوده شدند. 
مدعیان حقوق بش��ر، خواستار لغو حکم اعدام 
در مورد مجرمین هستند، نظر بدی هم نیست، زیرا 
ثابت ش��ده که اعدام، مانع جرم مش��ابه نشده، ولی 
س��ؤال این اس��ت اگر ترس از اعدام نباشد تکلیف 
م��ردم بی دفاع به خصوص زن��ان و دختران پاک و 
معصوم چه می شود؟ حاال که احکام اعدام در ماء 
عام اجرا می ش��وند، باز هم شاهد جرم های مشابه 
هس��تیم وای به روزی که ترس از اعدام هم در بین 

نباشد! 
 تعریف جرم از دی��دگاه قانون: جرم پدیده ای 
اس��ت ضد اجتماعی که موج��ب اختال در نظم و 
امنیت جامعه و کشور می شود. وظیفه اصلی حقوق 
ج��زا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهکار و 

در عین حال پاسداری از حقوق فردی است.
 تعیی��ن جرم، کش��ف ج��رم، تعقی��ب و کیفر 
بزه��کاران در انحصار دولت اس��ت نه اش��خاص 

خصوصی و لذا اجرای قواعد حقوقی جزا با محاکم 
دادگس��تری است، هدف از تعیین مجرمین و اعمال 
کیفر و اقدامات تأمینی و تربیتی علی االصول، اعاده 

و حفظ نظم برهم خورده است. 
در جرائ��م مالی مثل س��رقت، خیانت در امانت 
وکاهبرداری حتی اگر متضرر از جرم هم ش��کایت 

نکند، دولت رسماً و به نمایندگی از جامعه، خاطیان 
ب��ه حقوق عمومی و بزه��کار را تعقیب می کند. از 
آنجا که پدیده جرم یک واقعیت قضایی- اجتماعی 
و انسانی اس��ت عوامل اجتماعی، انسانی و زیست 

شناسی در ایجاد آن مؤثر است. 
از نظر رشد شخصیت و منش، مهمترین ریشه ها 

را باید در خان��واده و روابط بین والدین و فرزندان 
جستجو کرد. تحقیقات و شواهد زیادی گویای این 
واقعیت اس��ت که در پی بسیاری از بزهکاری های 
نوجوانان کانون ناسالم پنهان است و بیشتر بزهکاران 
متعلق به خانواده هایی هستند که در آن از محبت و 
تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده های 
از هم پاشیده )بر اثر طاق، مرگ یکی از والدین و یا 

جدایی آنها به هر علتی( است.
 از آنج��ا که ک��ودکان مفاهیم اخاقی و صحیح 
و غلط را براس��اس اعتقادات و ارزش های والدین 
خود در طفولیت از آنان می آموزند بنابراین هرگونه 
س��هل ان��گاری در این آموزش و ب��ا بی توجهی به 
کودک هنگامی که اص��ول مورد پذیرش خانواده را 
نادیده می گیرد ب��ه احتمال زیاد رفتار بزهکارانه در 

نوجوانی می انجامد.
 احتم��االً ی��ک عامل یا مخرج مش��ترک روانی 
ب��رای بزهکاری وج��ود دارد و آن هم احس��اس نا 
امنی است که مانع از پرورش متعال و سازگار فردی 
می شود که در حال حاضر باید سعی کرد از وسائل 
و امکانات پیش��گیری و درمانی به وج��ود آمده از 
جمله روانشناس��ان و مشاوران به طور سیستماتیک 
در جهت و جلوگیری از آس��یب اس��تفاده کاربردی 
کرد که ش��اهد جرم و بزهکاری در جامعه نباشیم و 

جامعه سالم و با طراوت و شاداب داشته باشیم.

قتل های موس��وم به »مرگ آرام« که به تقاضای 
بیم��ار و ب��رای رهانی��دن او از درد و رن��ج جانکاه 
ارتکاب می یابند در اغلب نظامهای کیفری قتل عمد 
به شمار می روند. در واقع در گذشته نیز قتل از روی 
ترحم از نظر قانونی پذیرفته نشده بود و فقط گاهی 
دیده می ش��د که برخ��ی از کش��ورها در این موارد 
»کیفیات مخفف��ه« را اعمال می کردند اما صرف قتل 
از روی ترّح��م و عدم مجازات آن با وجود رضایت 

مجنی علیه پذیرفته نشده بود.   
 به هرحال در برخی از نظام های کیفری مقررات 
صریح��ی در مورد قت��ل از روی ترحم وجود دارد، 
مثًا قانون جزای ایتالی��ا، قتل با رضایت و موافقت 
مجنی علی��ه را در م��اده 579 ج��رم دانس��ته و کیفر 
این ج��رم در برخی از موارد)همچ��ون مواردی که 
مجنی علیه صغیر زیر 18 سال بوده یا شخصی دچار 

اختال روانی باشد( تشدید می شود.
  همچنین به موجب بخش 2 »قانون خودکشی« 
انگلس��تان مصوب1961: »شخصی که )با حضور یا 
بدون حضور در صحنه جرم( در خودکشی دیگری 
یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می کند، 
مس��ئول خواهد بود.« بنابراین ارائه  سم برای تسریع 
در م��رگ توأم با درد و رنج، به همان اندازه ترغیب 
یک خویش��اوند پیر به اینکه »هم��ه چیز را به پایان 
برس��اند« به امی��د ارث بردن از او، جرم محس��وب 

می شود.
 البته براس��اس این قانون، کمک به خودکش��ی 

دیگری تنها در صورتی می تواند موضوع اتهام قرار 
گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر 
در مورد این اتهام اثبات ش��ود ک��ه متهم، قربانی را 
کش��ته است، وی به موجب بخش 2 مقصر نخواهد 

بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.  
   اما به نظر می رس��د اخی��راً تحوالتی در زمینه 
ع��دم مجازات قتل های ناش��ی از ترح��م در برخی 
کش��ورها ایجاد شده اس��ت و حتی برخی از آنها به 
حذف مج��ازات اینگونه قتل ه��ا در قوانین جزایی 
خود پرداخته اند. کنگ��ره  امریکا قانونی به نام قانون 
»حق بیمار در تعیین سرنوش��ت خود« تصویب کرد 
که براساس آن، بیمار به بیمارستان  اجازه می دهد در 
صورت به وج��ود آمدن وضعیت غیرقابل تحمل و 

خطرناک، به حیات او خاتمه دهد.
 البته هزینه های رو به افزایش مراقبت پزشکی و 
نگهداری این قبیل بیماران موجب افزایش طرفداران 
چنین رویکردی شده است. به هرحال، فعالیت های 
متع��ددی نیز در س��ایر نقاط جهان ب��رای تصویب 
قوانین مش��ابه انجام شده اس��ت که بیانگر افزایش 
طرفداران رویکرد اعطای »حق مردن به افراد« است. 
در ایالت »اریگان« امریکا »قتل ترحمی« قانوناً مجاز 

شده است.
در منطقه  ش��مالی اس��ترالیا نیز چنین قانونی به 
تصویب رس��یده اس��ت اما مجلس ملی استرالیا آن 
را رد کرد. در هلند پزش��کانی که ب��ه بیماران خود 
کمک می  کنند تا بمیرن��د، هرگز تحت تعقیب قرار 

نمی گیرن��د چرا که ای��ن نوع قتل ام��روزه در هلند 
قانونی اعام ش��ده است. کنگره امریکا نیز کمک به 
خودکشی را ممنوع اعام کرده است، اما بسیاری از 
مردم بر این باورند که س��رانجام دادگاه عالی امریکا 
با تصویب قوانینی به مجاز شمردن قتل ترحمی تن 

درخواهد داد.
بررسی جرم شناختی قتل از روی ترحم 

 ،)Criminology(جرم شناس��ی ح��وزه  در   
بررسی عللی که موجب ارتکاب قتل از روی ترحم 
می ش��ود حائز اهمیت اس��ت. این علل و عوامل را 
می توان به دو گروه »علل درونی یا فردی« )ش��امل 
علل زیس��تی -  جس��می و علل روحی -  روانی( و 
»علل بیرون��ی یا خارجی« )ش��امل علل محیطی -  

اجتماعی( تقسیم کرد.
غال��ب ای��ن عل��ل درب��اره مقتول)بزه دی��ده( 
قابل بررس��ی اس��ت. بر این اس��اس در مورد علل 
زیس��تی -  جس��می می ت��وان به م��واردی همچون 
بیماری های شدید جس��می، بیماری های العاج و 
درم��ان ناپذیر، بیماری هایی که درمان آنها مس��تلزم 
هزینه  هنگفت ب��وده و بیمار و خان��واده او قادر به 
پرداخت آن نباشند، معلولیت های مختلف جسمی، 
بی هوشی طوالنی)کما( و... اشاره کرد.   علل روحی 
-  روانی نیز مواردی همچون افس��ردگی خفیف، نا 
امیدی و یأس، احساس سرخوردگی، تلقین پذیری 
و به طور کل، طیف وس��یعی از بیماری های موسوم 

به »نِوروز« )روان نژندی( را دربرمی گیرد.

 گاهی نی��ز ابتای مقتول به »پس��یکوز« )روان 
پریشی( همچون »مانیا -  دپرسیو« )شور -  افسردگی( 
یا »افس��ردگی شدید و س��نگین« عامل قتل از روی 
ترحم اس��ت.    در مورد علل محیطی -  اجتماعی نیز 
می ت��وان عوامل متع��ددی را مورد اش��اره قرار داد. 
عل��ل اقتصادی مثل فق��ر، بحران مال��ی و بیکاری، 
علل خانوادگی همچون کش��مکش های خانوادگی، 
ط��اق، جدایی زوجین از یکدیگ��ر یا از فرزندان و 
خیانت های زناش��ویی، علل فرهنگی مانند تبلیغات 
مثب��ت و جهت دار قت��ل از روی ترحم در جراید و 
کتب و رسانه های تصویری، علل اجتماعی همچون 
قرارگرفت��ن در محیط های ناخوش��ایند به صورت 
تحمیل��ی و تأثیر گروه دوس��تان و علل طبیعی مثل 

تأثیر گرما و سرما یا فصول و یا منطقه جغرافیایی.
   البت��ه هیچ کدام از این عوامل به تنهایی موجب 
بروز قتل از روی ترحم نمی شود، بلکه علل متعددی 
دس��ت به دس��ت هم داده و ف��رد را وادار به چنین 

عملی می کنند.
 بنابرای��ن در عل��ت شناس��ی این ن��وع قتل، با 
مجموع��ه ای از علل ُمعده روبه رو خواهیم بود و نه 
با یک علت تامه. همچنین از دیدگاه »انگیزه شناسی 
جنایی« ب��رای قاتل این نوع از قتل، دواعی متعددی 
می تواند وجود داش��ته باش��د، انگیزه هایی همچون 
ترحم، شفقت، نوع دوستی، انسان دوستی، موافقت 
و رضایت مقتول، تقاضا و درخواست مقتول و... از 

این موارد هستند. 

گامی در مسیر سعادت
قاطعانه » نه گفتن«

به گزارش مرکز اطاع رسانی پلیس اصفهان، 
با تاش مأم��وران پلیس امنیت عمومی اس��تان 
اصفهان یک استودیوی ضبط موسیقی غیر مجاز 

زیرزمینی شناسایی و گرداننده آن دستگیر شد.
س��رهنگ می��ر عب��اس صوفی ون��د رئیس 
پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعام این 
خب��ر اظهار داش��ت: در پی کس��ب خبری مبنی 
بر اینک��ه فردی به نام »منص��ور-م« اقدام به راه 
اندازی اس��تودیوی غیر مج��از و ضبط برنامه و 
موس��یقی کرده موضوع در دس��تور کار مأموران 
پلیس امنیت اخاقی این یگان قرار گرفت. وی 
اف��زود: مأموران پس از انج��ام تحقیقات الزم و 

کس��ب اطمین��ان از صحت و س��قم موضوع با 
هماهنگی مقام قضایی از محل یاد شده بازرسی 
به عمل آوردند. این مقام مس��ئول تصریح کرد: 
در بازرسی از این مکان یک دستگاه کیس رایانه 
حاوی موس��یقی غیر مجاز با صدای خوانندگان 
رپ کشف و ضبط و متهم »منصور-م« گرداننده 

این استودیو دستگیر شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی اس��تان در پایان 
خاط��ر نش��ان ک��رد: در این خص��وص پرونده 
تش��کیل و متهم ب��ه همراه پرونده جهت س��یر 
مراح��ل قانونی خود به مراج��ع قضایی معرفی 

شد.

کشف 553 کارتن کفش خارجی در 
لردگان

با تاش کانتری 
12 ش��هر آلون��ی از 
شهرس��تان  تواب��ع 
ایست  لردگان حین 
به یک  بازرس��ی  و 
دستگاه تریلی مظنون 

ش��ده که پ��س از بازرس��ی تعداد 

553 کارتن کفش 
و  کشف  خارجی 
ضبط شد. در ادامه 
متهم پس از تکمیل 
پرونده جهت سیر 
مراح��ل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

کشف 1530 تخته پتوی خارجی در 
لردگان

ت���اش  ب���ا 
مأموران کانتری 12 
شهر آلونی از توابع 
شهرس��تان لردگان 
حین گشت زنی و 
ایست و بازرسی به 

یک دستگاه خودروی کامیون ولوو 
سفید رنگ مشکوک شده که پس 

تعداد  بازرس��ی  از 
1530 تخت��ه پتوی 
خارجی کش��ف و 

ضبط شد.
در ادام��ه متهم 
تکمی��ل  از  پ��س 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

تصادف فوتی در شهرستان کیار

انتظامی  فرمان��ده  گ��زارش 
کی��ار  شهرس��تان 
ح��اک���ی اس��ت 
چن��دی پی��ش در 
خوزس��تان  محور 
تصادف  فقره  یک 
دس��تگاه  یک  بین 

خودروی س��مند و یک دستگاه 

خ��ودروی 405 رخ داده که در 
ای��ن حادث��ه یکی 
از س��رنش��ین��ان 
سمن�د  خ�ودروی 
ب��ه علت ش��دت 
وارده  جراح��ات 
نف��ر   5 و  ف��وت 

دیگر مصدوم شده اند.
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معصومه شهباز – خبرنگار زاینده رود:
عبور جاده از دل جنگل های ابر نشان دهنده این 
است که محیط زیست کشور از جایگاه سزاوارانه ای 

برخوردار نیست.

با تصویب هیأت وزیران نماینده رئیس جمهور 
در پروژه ی جنگل های گلس��تان تعیین ش��د و به 
ای��ن ترتی��ب جنگل های کم نظیر اب��ر به رغم نظر 
کارشناس��ان و دوس��تداران محیط زیس��ت مبنی بر 
تهدید گونه های ارزش��مند و در ح��ال انقراض از 
ماحظ��ات اقتص��ادی درامان نماند ای��ن در حالی 
اس��ت که طبق آخرین برآورده��ای جهانی ایران از 
بین 148 کشور مورد بررسی در رتبه 135 قرار دارد، 
در ابتدای برنامه 5 س��اله چهارم ایران در رتبه 130 
بود که به ازای هر سال اجرای برنامه یک پله سقوط 

کرده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها 

و مراتع کش��ور با بی��ان اینکه ش��یب ناپایداری در 
ای��ران نگران کننده اس��ت به زاین��ده رود گفت: با 
اندازه گیری معیارهای اصلی در خصوص وضعیت 
محیط زیست ایران به این جمع بندی می رسیم که 
ناپایداری در سرزمین ما به سمت منفی میل شدیدی 
پی��دا کرده و ایران از نظر میزان رش��د ناپایداری در 

رتبه 5 قرار دارد.
محم��د درویش خاطرنش��ان س��اخت: عوامل 

متعددی در وخامتی که محیط زیست ما با آن درگیر 
اس��ت دخالت دارد ک��ه مهم ترین آنها فش��ارهای 
انس��انی، مدیریت ناهماهنگ با پتانسیل اکولوژیکی 
س��رزمین و عدم فرهنگ س��ازی مناس��ب است به 
عاوه اگر در محاس��به دلیل بحرانی بودن وضعیت 
محیط زیس��ت به خطا برویم و معلوم ها را به جای 
دلیل، هدف قرار دهیم مشخص است که نمی توانیم 

مشکل حادث شده را حل کنیم.

اف��زون بر این درویش با اش��اره ب��ه اینکه باید 
به س��مت ش��ناخت مزیت های اصلی سرزمینمان 
برویم، گفت: اگر هر کشوری بتواند پایداری محیط 
زیس��تش را حفظ کند می تواند ادعا کند به س��مت 
توسعه پایدار و تحقق رفاه عمومی حرکت می کند. 
متأسفانه در ایران وابستگی معیشتی به  سرمایه های 
زیس��ت محیطی به ش��کل های مختل��ف از جمله 
روش های سنتی کشاورزی، دامداری و کوچ رونده 
در حال افزایش اس��ت، این روش ها منجر به نزول 
پتانسیل اکولوژیک و پایداری کشورها می شود. لذا 
باید به سمت شناخت مزیت های اصلی سرزمینمان 
چون منابع ان��رژی، جاذبه های طبیعی، جاذبه های 
تاریخ��ی و فرهنگ��ی برویم و از فش��ار بی امان به 

محیط زیست بکاهیم.
این کارشناس محیط زیست در ادامه تأکید کرد: 
اصوالً محیط زیس��ت در سبد اولویت های مردم و 
دولتمردان از جایگاه س��زاواری برخوردار نیس��ت 
منظور از جایگاه س��زاوارانه این اس��ت که به اصل 
50 میث��اق نام��ه ملی که صراحتاً به محیط زیس��ت 
اختصاص دارد هم در س��طح مردم و هم در س��طح 
دول��ت بی توجهی ص��ورت می گی��رد. نمونه بارز 
قربانی شدن محیط زیست در ماحظات اقتصادی و 
سیاسی، تصویب عبور جاده از دل جنگل های ابر در 
مرز بین استان گلستان و سمنان به رغم نظریه های 
کارشناس��ی کشور است که نش��ان دهنده این است 
که محیط زیس��ت کشور از جایگاه س��زاوارانه ای 

برخوردار نیست.  

نم��اد  عن��وان  ب��ه  دری«  »کب��ک  حفاظ��ت 
حیات وحش جانوری چهارمحال وبختیاری، بسیار 

حائز اهمیت است.
 Tetra ogallus« کب��ک دری با ن��ام علم��ی
caspinus« ب��ه دنب��ال انتخ��اب گونه ه��ای نماد 
جانوری استانها در س��ال 87، به عنوان نماد حیات 

وحش جانوری چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
این پرنده در پرتگاه های پرشیب، کوهسارهای 
صخ��ره ای با گیاهان پراکن��ده و ارتفاعات باالی 3 
هزار و 500 متری استان از جمله زردکوه، سبزکوه، 
جیان، س��الداران، قیصری، کار، ریگ، هلن، میلی 

و جهان بین زیست می کند.
جثه ب��زرگ، پر و ب��ال خاکس��تری با خطوط 
موج دار و رگه های قهوه ای و سفید با نوار چشمی 
و گلوی سفید رنگ، این پرنده را به یکی از زیباترین 

پرندگان دنیا تبدیل کرده است.
گونه نر »کبک دری« 58 سانتیمتر وگونه ماده آن 
55 سانتیمتر طول دارد، همچنین تفاوت دیگر پرنده 
نر با ماده این پرنده بومی ایران این اس��ت که پرنده 
ماده تضاد نقش و نگار صورتش کمتر اس��ت و در 

پاها سیخک ندارد.
کارشناسان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری 
معتقد هستند »کبک دری« پرنده ای است بی نهایت 
محتاط، که اغلب پس از احس��اس خطر مس��افت 
زیادی را پرواز می کند، همچنین این پرنده بس��یار 
خجالت��ی بوده و به اندازه س��ایر ماکی��ان اجتماعی 

نیست و معموالً جفت جفت دیده می شود.
البته سخت بودن دسترسی تخمها و پیدا کردن 
محل النه س��ازی »کبک دری« باعث ش��ده اس��ت 

تا جوج��ه آوری این پرنده کمتر م��ورد توجه قرار 
گیرد اما مشاهده های جنس ماده این پرنده با تعداد 
هش��ت جوجه در ارتفاعات کوه س��نگ ریز »تنگ 
صیاد«، حکایت از زم��ان تخمگذاری این پرنده در 

نیمه دوم فروردین هر سال دارد.
اما ظاهر زیبا، گوش��ت لذیذ و تجارت پرس��ود 
»کبک دری« عواملی هس��تند که باعث ش��ده است 
شکارچیان زیادی در کشور به دنبال شکار آن باشند 
به طوری که ش��کار این پرنده در چند سال گذشته 
در ایران به ش��دت افزایش یافته اس��ت که این امر 
انقراض نس��ل، »کبک دری« را تا حد زیادی تهدید 

می کند.

مع��اون محیط طبیعی س��ازمان محیط زیس��ت 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در این زمینه با اشاره 
به تهدید انقراض نسل این پرنده می گوید: تخریب 
زیستگاه و دسترسی آسان به محل زندگی از طریق 
جاده، باعث شده است شکارچیان به راحتی بتوانند 

این پرنده زیبا را شکار کنند.
علیرض��ا نظریان افزود: با توجه به زیس��تگاه و 
ع��ادات زندگی »کب��ک دری«، ارائه آم��ار دقیق از 
جمعیت این پرنده در کش��ور امکان پذیر نیست اما 
تحقیقات و ش��واهد نش��ان داده است جمعیت این 
گونه از پرنده در کشور، به شدت کاهش یافته است 
و چنانچ��ه برای حفظ آن تدابیر الزم اتخاذ نش��ود 

نسل این پرنده منقرض می شود.
مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری هم معتقد اس��ت. با اینکه در 
این استان حضور عش��ایر در منطقه، تداخل آنها با 
زیستگاه این پرنده و اجرای طرح های کوهنوردی 
وگردش��گری خطر کاهش جمعیت »کبک دری« را 
نس��بت به دیگر اس��تانها دوچندان کرده است اما با 
حفاظت دائم و ش��بانه روزی محیط بانان استان از 
زیس��تگاه و جلوگیری از شکار و برخورد قانونی با 
ش��کارچیان این پرنده، بقای جمعیت این پرنده در 

چهارمحال وبختیاری حفظ شده است.
داود شیوندی می گوید بیش از 100 محیط بان 
به طور دائم و شبانه روزی در مناطق زیست »کبک 
دری« در چهارمح��ال و بختیاری حضور دارند و از 

شکار این پرنده در استان جلوگیری می کنند.
وی از دس��تگیری تع��داد بس��یار زی��ادی از 
ش��کارچیان غیر قانونی این پرنده در استان خبرداد 
و گفت: براس��اس قوانین موجود کشور، شکار این 
پرنده ممنوع ب��وده و درصورت مش��اهده هرگونه 
تخلف در این مورد، با متخلفان به ش��دت برخورد 

قانونی می شود.
همچنین یکی از کارشناسان محیط زیست استان، 
از اجرای طرح های متع��دد برای حفاظت از گونه 
»کبک دری« در چهارمحال و بختیاری خبر داد. علی 
مردان تادی می گوید: افزایش گروه های حفاظتی، 
افزایش آگاهی های عمومی و اطاع رسانی درباره 
ویژگی های خاص این پرنده و فرهنگ سازی برای 
حفظ آن از طریق چاپ نشریه، عکس و بروشور از 

جمله این طرح ها است. 

مش��کل خودروهای فرس��وده تنها به تردد در 
جاده ها ختم نمی ش��ود و پس از جمع آوری نیز به 

نوعی ادامه دارد.
حدود 13 هزار خودروی فرس��وده جمع آوری 
شده توسط شرکت های س��ایپا و ایران خودرو که 
در س��ال 83 از طریق اجرای طرح های جایگزینی 
خودروهای فرس��وده جمع آوری شده اند، درحال 
حاض��ر در تعدادی از انبارهای اطراف تهران، آفتاب 
و ب��اد و ب��اران می خورد و پ��س از مدت ها هنوز 
پاک آنها باطل نشده و موضوع تحویل دادن آنها به 
کارخانه های ذوب آهن برای ذوب فلزات به نتیجه 
نرسیده است و هیچ شرکتی انگیزه الزم برای بررسی 
کردن خودرو و جداس��ازی قطعات و انتقال آنها به 

کارخانه ذوب آهن را ندارد.
عاوه بر آنکه هزینه انبارداری این خودروها برای 
شرکت های سایپا و ایران خودرو باالی 500 میلیون 
تومان و شاید بیشتر برآورد می شود و برخی از انبارها 
مانند انبار کفش ملی، جهاد و... اش��غال شده است. 
بوی بنزین و روغن نیز در محیط این انبارها و اطراف 
آنها به خوبی احساس می شود. فرسودگی الستیک 
و افزایش فرسودگی قطعات مختلف این خودروها 
همراه با بوی بنزین و روغن محیط زیس��ت را آلوده 
می کند و هرچه فرصت از دس��ت برود و کار ذوب 
خودروهای فرس��وده جمع آوری شده عقب بیفتد 

عاوه بر هزینه های باالی انبارداری و کاهش انگیزه 
خودروس��ازان ایرانی اجرای بهتر طرح جمع آوری 
خودروهای فرس��وده، هزینه های محیط زیستی نیز 

خواهد داشت.
گفته می ش��ود  هر خودروی فرسوده حداقل 8 

تا 9 لیتر روغن، واسکازین، گریس 
و... دارد و اگر 8-7 لیتر بنزین را هم 
درنظر بگیریم حدود 200 هزار لیتر 
روغن و بنزین در این خودروهای 
فرسوده جمع آوری شده در انبارها 
موجود است که حجم آلودگی و 

بوی نامطلوب زیادی را موجب خواهد شد.
بنابراین در این زمینه الزم اس��ت که س��تادی با 
همکاری خودروسازان، ذوب آهن، نیروی انتظامی و 
جلب همکاری یک سرمایه گذار بخش خصوصی به 

این موضوع رسیدگی کند.
در کش��ورهای صنعت��ی که کار جم��ع آوری 
خودروهای فرس��وده یک امر متداول اس��ت، چند 
شرکت خصوصی بزرگ در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده ان��د. آنها خودروها را از طریق ماش��ین آالت 
مخصوص برای چن��د روز برعکس نگه می دارند 
تا روغن، بنزین و... خالی شود، برخی قطعات مانند 
باک، گریبکس، دیفرانس��یل و موتور را باز می کنند 
و پس از بازرس��ی و اطمینان از خالی ش��دن روغن 

و بنزی��ن و... کل خ��ودرو را برای پ��رس کردن به 
دس��تگاه های مخص��وص می س��پارند و از طریق 
کامیون های مخصوص به کارخانه های ذوب آهن 

ارسال می کنند.
ام��ا در مورد خودروهای فرس��وده جمع آوری 
شده توسط سایپا و ایران خودرو، 
حتی اگر کار ابطال پاک ها، یکباره 
انجام شود و نیروی انتظامی همه 
پاک ها را سریع ابطال کند، بازهم 
مش��کل فقدان متولی خالی کردن 
روغن و بنزی��ن از این خودروها، 
جداکردن قطعات الستیکی و پاستیکی، پرس کردن 

کل خودرو و ارسال به ذوب آهن ادامه دارد.
درحال حاضر س��رمایه گذار بخش خصوصی 
نی��ز انگیزه کافی برای ورود به ای��ن عرصه را ندارد 
تا خودروهای فرس��وده را آماده ذوب کند. زیرا اوالً 
طرح های جمع آوری خودروهای فرسوده با وجود 
تأکید بسیار مسئوالن در سال های گذشته با کندی، 
فقدان منابع مالی مناسب و انگیزه از سوی مردم همراه 
بوده اس��ت و دوم آنکه وظیفه هر نه��اد یا ارگان در 
ارتباط با این کار مشخص نیست و کار جمع آوری 
خودروهای فرسوده به یک کار مستمر تبدیل نشده 

است.
اما اگر استمرار این کار را در سال های آینده شاهد 

باشیم و دولت مبلغ 1/5 میلیون تومان برای کمک به 
جمع آوری هر خودروی فرسوده را در بودجه در نظر 
بگی��رد و یک کارخانه ذوب آهن در قراردادی 10 یا 
20 ساله برای ذوب خودروهای فرسوده اعام آمادگی 
کند و سودآوری مناسبی برای از رده خارج کردن و 
ذوب خودروه��ا به وجود آید در آن صورت انگیزه 
شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری، خرید 
ماش��ین آالت مخصوص، دستگاه های مخصوص 
پ��رس خودرو و تربیت نیروی انس��انی برای خارج 
کردن روغن، بنزین و قطعات الستیکی خودرو و... 
افزایش خواهد یافت و پس از جمع آوری خودروی 
فرسوده توس��ط خودروساز و جایگزینی خودروی 
نو به جای خودروی فرس��وده، بافاصله کار خالی 
ک��ردن روغن و بنزین و جداس��ازی برخی قطعات 
الستیکی و پرس کردن خودرو و انتقال با کامیون به 
ذوب آهن صورت خواهد گرفت. در نتیجه مشکل 
محیط زیستی خودروهای فرسوده پس از جمع آوری 
از سطح جاده ها و این بار در جاده ها ایجاد نخواهد 
ش��د. به نظر می رس��د پدیده خودروی فرسوده و 
جمع آوری آنها که در کش��ور م��ا به تازگی تجربه 
می شود زوایای مختلفی داشته که به آنها توجه کافی 
نداش��ته ایم و حاال الزم اس��ت که این طرح به طور 
همه جانبه ارزیابی و بررسی شود و راهکارهای الزم 

موردتوجه قرار گیرد.

احتمال فاجعه زیست محیطی در رامشیر
فوران نفت ادامه دارد

جریان های آفریقایی به یاری جنوب ایران آمدند

مایون شاهد آتشفشانی عظیم خواهد بود

دیوار بزرگ سبز در آفریقا ساخته می شود

مواد سوختی به دومین رودخانه بزرگ چین 
نشت کرد

ضرورت حفاظت از گونه کمیاب »کبك دری«

محیط زیست و انبار خودروهای فرسوده

معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت گفت: ف��وران نفت 
ب��رای چهارمی��ن روز متوال��ی در مخزن نفت 

رامش��یر همچنان ادامه دارد 
و تاش ها ب��رای مهار این 
نش��تی هنوز نتیج��ه نداده 
اصیلیان  دکتر حسن  است. 
روز در گفتگ��و با ایس��نا، 
و  نف��ت  وزارت  اف��زود: 
مس��ئوالن س��تاد ح��وادث 
خوزستان  استان  غیرمترقبه 
حوضچه ه��ا و خاکریز های 

متع��ددی ب��رای جلوگیری از نش��ت نفت به 
رودخانه »جراحی« و آب ش��رب مردم منطقه 
احداث کردند اما میزان فوران نفت بس��یار باال 
اس��ت. وی با اشاره به این که یک مخزن نفت 
که حدود 40 س��ال قبل در این منطقه کشف و 
پلمپ شده بود، بر اثر فشارهای جانبی و رانش 
زمین دچار ترکیدگی و نشت نفت و گاز شده 

اس��ت، یادآور شد: بر اساس آخرین اطاعات 
دریافت��ی هنوز نف��ت وارد رودخانه »جراحی« 
نشده است. معاون سازمان محیط زیست گفت: 
چن��د ش��ب قبل ش��اهد 
بارندگ��ی در منطقه بودیم 
تمهیدات  با  امیدواریم  که 
اندیش��یده شده خاکریزها 

شکسته نشده باشد.
وی با اشاره به پیگیری 
حفاظت  س��ازمان  رئیس 
محیط زیست و وزیر نفت 
در این خص��وص گفت: 
وزارت نفت بسیج شده است تا جلوی فوران 

نفت را بگیرد.
معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در عین حال هش��دار 
داد: در صورت ورود نفت به رودخانه جراحی 
احتم��ال آلودگی تاالب بین المللی »ش��ادگان« 

وجود دارد.

آخری��ن  اس��اس  ب��ر 
تصاویر به دست آمده منطقه 
مای��ون در مجم��ع الجزایر 
ش��اهد  زودی  به  فیلیپی��ن 
آتشفش��انی عظی��م خواهد 
بود. به گزارش خبرگزاری 
کوه  ایران،  زیس��ت  محیط 
دو  از  مای��ون  آتشفش��انی 

هفته گذش��ته فعال ش��ده و گدازه های خود 
را به بی��رون پرتاب می کند. دولت فیلیپین به 
مردم منطقه مایون اخطار داده است که منطقه 
را ت��رک کنند چرا که هر لحظه ممکن اس��ت 
آتشفشان فعالتر شود. طبق اظهارات »ادواردو 

الگورت��ا« عض��و انجمن 
آتشفشان شناسی و زلزله 
نگاری در مجمع الجزایر 
خاکس��ترهای  فیلیپی��ن 
ساعت  نیم  هر  آتشفشان 
در منطقه ای به وس��عت 
 2460( ف��وت   8/070
مت��ر( پراکنده ش��ده و از 
جمله دیگر ناآرامی ها 44 پس لرزه و افزایش 
انتشار دی اکسید گوگرد در این منطقه است.
گدازه ها حدود 200 مایل )330 کیلومتر( در 
جنوب ش��رقی منطقه آتشفشانی مایون انتشار 

یافته و از دهانه آتشفشان سرریز شده اند.

ش��اید دیوار چی��ن را همگی ب��ه عنوان 
بزرگتری��ن دی��وار در دنیا بشناس��یم که برای 
محافظت از کشور چین ساخته شده است اما 
با گذشت هزاران سال خبرها حاکی از ساخت 
دیوار عظیمی از درختان در س��احارای آفریقا 
اس��ت تا از هجوم بیرحمانه ش��ن و پیشرفت 

صحرا در آفریقا جلوگیری کند.
به گزارش محیط زیس��ت ایران، پیشنهاد 
ساخت دیواری متشکل از درختان در وسعت 
زیاد از منطقه س��نگال تا جیبوت��ی برنامه ای 
اس��ت که برای خنثی کردن پیش��رفت بیشتر 
توفانه��ای ش��نی در س��احارای آفریق��ا در 
کنفرانس تغییرات جوی کپنهاگ سازمان ملل 

متحد مطرح شد.
بر اساس اظهارات رئیس جمهور سنگال 
و رئیس ای��ن پروژه: درختان مانع پیش��رفت 
صحرا خواهند ش��د. در مرکز و غرب آفریقا 
شهرهای زیادی توسط صحرا احاطه شده اند 
و بر اساس آمارهای درجه بندی سازمان ملل 

متحد تغییرات جوی بارندگی را در این منطقه 
به شدت کاهش داده است.

پاتری��ک گونزالس از مرک��ز جنگلداری 
برکل��ی در دانش��کده کالیفرنیا بی��ان کرد: در 
آفریقا خاک مناطق کش��اورزی فرسایش یافته 
و س��خت و آلوده شده اس��ت. اگر این روند 
ادامه یابد بنا بر نقش��ه ها و تصاویر تا س��ال 
2025، دو س��وم از کشتزارهای آفریقا از شن 
پوشیده خواهد شد. وی افزود: درختان تقریبًا 
همیشه در برابر صحرا مقاوم بوده اند چرا که 
درختان به ط��ور طبیعی در مقاب��ل بادزدگی 
توفانهای ش��نی مقاوم هستند و ریشه هایشان 
برای تندرس��تی خاک منطقه مؤثر اس��ت، به 
خصوص برای جلوگیری از فرس��ایش خاک. 
اما انتخاب گونه های درستی از درختان برای 
این پروژه کاری اس��ت بس��یار س��خت. این 
پروژه در حال بررس��ی بیش��تر است تا بتوان 
از پیشرفت صحرا و توفانهای شنی در آفریقا 

جلوگیری شود.

کارگ��ران و نیروها در ش��مال چین با حفر 
کانال های انحرافی و اس��تفاده از سدهای شناور 
و م��واد جامدکننده در تاش ب��رای مهار مواد 
س��وختی نشت ش��ده به رودخانه زرد در چین 
هستند که منبع آب شرب میلیون ها چینی است.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، 
بی��ش از 700 کارگر چینی 
یک شبانه روز تمام تاش 
کردن��د ت��ا مواد س��وختی 
نشت شده از یک لوله نفتی 
ب��ه درون رودخانه وئی در 
اس��تان شانکسی را که پس 

از یک حادثه ساخت و س��ازی رخ داده بود را 
مهار کنند.

رودخان��ه وئی یک��ی از مهمترین ش��عب 
رودخانه زرد دومین رودخانه بزرگ چین است 
که کیفی��ت آب آن بر اث��ر زباله های صنعتی و 
کارخانه ای آن به ش��دت افت کرده و سطح آب 

آن نیز کاهش یافته است.
به نوش��ته رویت��رز مقام ه��ای چینی اعام 
کرده اند، آلودگی در هم��ان رودخانه وئی مهار 
شده و اجازه رسیدن آن به رودخانه زرد که منبع 

آب شرب میلیون ها نفر از مردم چین است داده 
نش��ده است. گفته می ش��ود آلودگی حدود 33 

کیلومتر از این رودخانه را پوشانده است.
کارگ��ران با احداث 17 س��د ش��ناور روی 
رودخانه وئی از نش��ت آب جلوگیری کرده و 
مواد شیمیایی خاصی برای 
آلودگی های  ک��ردن  جامد 
نش��ت ش��ده در رودخانه 
ریخته شده است. همچنین 
در  انحراف��ی  کانال های��ی 
جهت مخالف جریان نشت 
مواد حفر ش��ده است تا از 
جریان مواد س��وختی به سمت پایین رودخانه 

جلوگیری کند.
نش��ت اخیر آخرین م��ورد مجموعه ای از 
حوادث برای آبراه های چین است که آلوده ترین 
آبراه ه��ای جهان تلقی می ش��وند. بی��ش از 20 
درص��د آبهای آزمایش ش��ده در 200 رودخانه 
چین در س��ال 2007 ب��رای مص��رف نا ایمن 

گزارش شده اند.
ی��ک س��وم آب رودخان��ه زرد، آل��وده به 

زباله های صنعتی غیر قابل استفاده است.

ورود جریان ه��ای ب��اران زا و مرطوب 
آفریقایی موجب شده برای اولین بار در چند 
س��ال گذش��ته ایران با افزایش ب��ارش تا 40 

درصد بیشتر از حد نرمال روبه رو شود.
به گزارش محیط زیست ایران، از ابتدای 
مه��ر ماه تاکن��ون در مناطق جنوب��ی ایران به 
خصوص استانهای خوزستان و بوشهر میزان 
بارش دس��ت ک��م 50 درصد بی��ش از بارش 
زمان مش��ابه در س��ال گذش��ته و 40 درصد 
بیشتر از حد نرمال بوده است در حالی که طی 
سالیان گذشته کمبود بارش لطمات زیادی به 
زیس��ت بومه��ای جن��وب ای��ران وارد کرده 
اس��ت. افزایش بارش این امیدواری را ایجاد 
کرده اس��ت و باعث احیا و بقای اغلب چشم 
اندازه��ای طبیعی آس��یب دیده ب��ه ویژه در 

نواحی تاالبی و آبی باش��د. ب��ه طور معمول 
عمده بارش ایران از جریان های مدیترانه ای 
غنی می ش��ود و با ورود این حجم بارش از 
جریان های آفریقایی اگر چه بی سابقه نیست 
ام��ا کم نظی��ر و غیرمنتظره ب��وده و می توان 
گف��ت موهبتی اتفاقی برای نجات بخش��ی از 
طبیعت ایران اس��ت. بر اس��اس این گزارش 
انتظار می رود یک موج تازه بارش از س��مت 
جنوب غرب وارد خوزس��تان ش��ود. به پیش 
بینی اداره کل هواشناس��ی اس��تان خوزستان 
ای��ن موج بارش تا 20 میلیمتر بر حجم بارش 
دریافتی خوزستان خواهد افزود و در نواحی 
شمالی خوزس��تان مانند اندیمشک و دزفول 
چنین بارش��ی حت��ی از 10 درصد کل بارش 

ساالنه نیز افزون تر است.
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جال طالبی در گفتگو با ایسنا، پیرامون شرایط 
فوتبال کش��ور و روندی که طی می کند اظهار کرد: 
مسلم اس��ت که فدراسیون هر کشوری برای آینده 
فوتبال خ��ود و تیم مل��ی برنامه هایی باید داش��ته 
باش��د. آنها براساس مس��ابقات تیم ملی تقویمی را 
برای آماده س��ازی هرچه بیشتر آن درنظر می گیرند. 
مسئوالن فدراسیون ما اکنون صحبت از موفقیت در 
جام ملت های آس��یا و جام جهانی 2014 آفریقای 
جنوبی می کنند که بنابراین باید برنامه  مناسبی داشته 
باش��ند اما مشخص نیس��ت این برنامه در صورت 
وج��ود، از چه میزان کیفیت و تخصصی برخوردار 
است! در شروع کار با درک اوضاع فوتبال کشور و 
نیز عملکرد تیم ملی، متأسفانه آنچه می بینیم هدفی 

را دنبال نمی کند.
وی اف��زود: به طور مثال ب��ه وضوح نمی دانیم 
از ش��رکت در تورنمن��ت قطر چه می خواس��تیم؟ 
آی��ا فقط صرف انجام چند مس��ابقه برای باال بردن 
آمادگ��ی و هماهنگی بازیکنان ب��ه مانند بازی های 
تدارکاتی گذش��ته اس��ت؟ بعد هم ک��ه برابر تیمی 
چون اردن شکس��ت می خوریم! وقت��ی نتیجه این 
مس��ابقات و کیفیت حضور تی��م ایران در آن برای 
مس��ئوالن فوتبال و مردم ما مهم اس��ت، پس چرا 
صحب��ت از آزمایش بازیکن��ان و تغییر ترکیب آنها 
می کنیم؟ صحبت از نبودن بازیکنان لژیونر می شود 
اما تیمی چون مالی هم سه بازیکن از چهار بازیکن 
مهمش را اس��تفاده نکرد. تکلی��ف ما برای حضور 
در این بازی ها مش��خص نیست و قطعًا پس از آن 
هم نمی توانیم بازدهی مطلوبی از آن داش��ته باشیم. 

برنامه ریزی ها نیز ناشی از اقدامات فدراسیون است 
که متأس��فانه در برنامه های تیم ملی هیچ دورنمایی 

دیده نمی شود.
طالبی درباره جوانگرایی انجام شده در تیم ملی 
بنابر صحبت های افش��ین قطبی س��رمربی این تیم، 
تصریح ک��رد: فکر می کنم بازیکنان��ی که به عنوان 
نفرات اصلی برای تیم مل��ی کنونی بازی می کنند، 
ح��دود 97درصد بازیکن��ان تیم زم��ان علی دایی 
هس��تند. وقتی بازیکنانی چون مهدوی کیا، کریمی، 
هاش��میان و... به اجبار از تیم جدا می شوند، مسلمًا 

بازیکن��ان جدیدی به ترکیب اضافه خواهند ش��د، 
پس اگر جوانگرایی محدودی هم دیده شود، کامًا 
اجباری بوده اس��ت. ضمن اینک��ه بنده هم معتقدم 
برای پوس��ت اندازی تیم ملی و ایجاد تغییر نس��ل 
در آن نیاز به یک اقدام انقابی و تغییر همه نفرات 
نیس��ت، بهتر است ما اس��تخوان بندی اصلی تیم را 
حفظ کرده و در کنار آن به مرور بازیکنان جدید را 
اضافه کنیم. سرمربی اسبق تیم ملی در پاسخ به این 
سؤال که آیا مقصر اصلی عملکرد ضعیف تیم ملی 
قطبی اس��ت، خاطرنشان کرد: معتقدم افشین قطبی 

براساس سابقه و تجربیاتی که در کار سرمربیگری 
دارد، تاش خود را ب��رای موفقیت تیم ملی انجام 
می دهد. او کمتر موقعیت های این چنینی را تجربه 
کرده و پیش از این هم بیش��تر به صورت ویدئویی 
و اینترنتی با برخی مربی��ان هلندی در کره جنوبی 
کار کرده اس��ت. نتیجه به دست آمده برای تیم ملی 
را باید بر عهده و مس��ئولیت فدراسیون بدانیم چرا 
که آنها خود س��رمربی را انتخ��اب کردند و اکنون 
هم براس��اس میزان و کیفیت کار انجام ش��ده باید، 

پاسخگو باشند. 
وی اف��زود: متأس��فانه باش��گاه های م��ا اکنون 
زمی��ن تمری��ن ندارند. فوتب��ال حرف��ه ای، برنامه 
حرف��ه ای می خواهد. زمانی ما ب��ه اجبار فوتبال را 
حرفه ای اع��ام کردیم چرا که در غیر این صورت 
نمی توانس��تیم در مسابقات آس��یایی حضور داشته 
باش��یم. هم��ه چیز با ه��م قاطی ش��د و اکنون نیز 
می بینیم آنچه برای مس��ئوالن ورزش ما مهم است 
کسب مقام های ورزشی بوده و مابقی نیز تنها مطالبی 
است که فقط روزنامه ها را پر می کند. مشکات ما 
وقتی بیشتر می ش��ود که مسائل غیرورزشی هم در 
آن دخیل ش��ده و گریبان آن را گرفته است. طالبی 
خاطرنش��ان کرد: وقتی می خواهم با کسی یا تیمی 
درباره ش��روع یک همکاری صحب��ت کنم، انگار 
که ح��رف همدیگر را نمی فهمیم! هر دو فارس��ی 
صحبت می کنیم اما گویی این من هستم که به زبان 
بیگانه تکلم می کنم! انگار تضاد فرهنگی و اخاقی 
با هم داریم. در هر حال که این شرایط باعث نشده 

تا با تیم یا فردی همکاری کنم. 

تی��م کاراته بانوان فوالد مبارکه س��پاهان که در 
رقابت های لیگ آینده سازان ایران حاضر است 
ب��ا دو پیروزی 20 بر 9 و 21 بر 7 که در مصاف 
با تیم های جوانه مارد و خراس��ان رضوی به 
دس��ت آورد به دور نهایی این مسابقات صعود 

کرد.
هفت��ه آخر دور برگش��ت مرحله مقدماتی لیگ 
آینده س��ازان کاراته بانوان با حضور 20 باشگاه  

در سالن شهید کبکانیان تهران  به پایان رسید.
این رقابتها در س��ه گروه برگزارشد که در گروه 
یک، تیم هال احمر کرمانشاه با 27 امتیاز اول و 
تیم های مناطق نفت خیزجنوب و هیأت کاراته 
تهران )ج( با 21و15 امتیاز به ترتیب دوم و سوم 

شدند.
در گروه دوم، هیأت کاراته تهران )الف( با اقتدار 
تمام و با کس��ب 42 امتیاز به جایگاه نخس��ت 

دست یافت، تیم  مرکزی با 33 امتیاز در جدول 
رده بندی دوم شد و استقال رشت با 30 امتیاز 

در مکان سوم قرار گرفت.
در گروه سوم و در آخرین گروه، علمدار کربا 
با 33 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه خود 
قرار گرفت، فوالد مبارکه سپاهان با 30 امتیاز دوم 
شد و جوانه مارد با 21 امتیاز جایگاه سوم را به 

خود اختصاص داد.
در پایان دو تیم اول هرگروه به همراه تیم جوانه 
مارد که به عنوان تیم پیروز میان رده سومی های 
هرگروه انتخاب شده بود، 7 تیم صعود کننده به 

مرحله نهایی رقابتها را تشکیل دادند.
گفتنی است مرحله نهایی این رقابتها به صورت 
رفت و برگش��ت و رده سنی 14 تا 17 سال در 
بخش کاتا و کومیته تا پایان اس��فند ماه به اتمام 

می رسد.

تیم های فوتبال نونهاالن فوالد مبارکه س��پاهان 
دررده ه��ای س��نی زیر 11 و 12 س��ال موفق به 
کسب مقام قهرمانی رقابت های سوپر لیگ استان 

اصفهان شدند.
در این مسابقات که در ورزشگاه تختی اصفهان 
برگزار شد تیم زیر 11 سال سپاهان در فینال این 
رقابت ها با یک گل نونهاالن ذوب آهن را مغلوب 

کرد و بر سکوی نخست این جام تکیه زد.

نونهاالن فوالد مبارکه سپاهان در رده سنی زیر 12 
سال نیز در مسابقه پایانی با یک گل تیم نونهاالن 
ایران اس��پرت را مغلوب کردن��د و قهرمان این 

رده سنی شدند.
نونه��االن ف��والد مبارکه س��پاهان در رده س��نی 
زیر 10 س��ال نیز در مس��ابقه نهایی 2 بر یک از 
ذوب آهن شکست خوردند و در این رده سنی به 

نایب قهرمانی قناعت کردند. 

انح��راف  پ��ی  در 
یک خودرو در جریان 
اتومبیلرانی  مس��ابقات 
رالی داکار از مسیر خود 
و برخورد با گروهی از 
تماشاچیان این مسابقات 
دیروز یک تماشاچی زن 

کشته شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از شهر کوردوبا 
در آرژانتی��ن، این حادثه در مرحله افتتاحیه رالی 
2010 در شهر ریو کوآرتو واقع در 800 کیلومتری 

بوینس آیرس پایتخت آرژانتین رخ داد.
ش��ماری از تماش��اچی های دیگ��ر نیز در 
ای��ن حادثه که توس��ط خودرویی تحت هدایت 
میکرو ش��ولتیس و اولریش لیردی دو آلمانی و 
سوئیسی به وجود آمد، زخمی شدند در بیانیه ای 
که پ��س از تأیید مرگ این تماش��اچی انتش��ار 

یافت س��ازماندهندگان 
کردند:  اعام  مسابقات 
ش��ماره  رقابت کنن��ده 
)418 شولتیس- لیردی( 
با گروهی از تماشاچیان 
در کیلومت��ر 75مرحله 
ویژه در خارج از منطقه 
عمومی )یک منطقه امن 

نگهداشته شده برای تماشاچیان( تصادف کرد.
رالی داکار که سال گذشته به دلیل نگرانی های 
فزاین��ده امنیت��ی از محل برگزاری س��نتی خود 
در آفریق��ا به امریکای جنوبی منتقل ش��د یکی 
از خطرناک ترین مس��ابقات موتوری در جهان 

محسوب می شود.
از زمان شروع این مسابقات در سال   1979 
تاکنون بیش از 50  نفر از کسانی که در مسابقات 

مشارکت داشتند، کشته شده اند.

فوتب��ال  تی��م  اس��کاتلندی  س��رمربی 
منچس��تریونایتد انگلی��س به مس��ابقات »جام 

جهانی آدامس  جوی« دعوت شد.
به گزارش فارس »س��رالکس فرگوس��ن« 
در روزه��ای اخیر دعوتنامه عجیبی از س��وی 
برگزار کنندگان مس��ابقاتی تح��ت عنوان جام 

جهانی آدامس جوی دریافت کرد.
این مربی 68 ساله که از سال 1986 تاکنون 
هدایت ش��یاطین س��رخ را برعهده داش��ته و 
در این مدت عناوین بس��یاری در س��طح قاره 
و ملی کس��ب کرده اس��ت، به لحاظ اینکه در 

زم��ان برگزاری مس��ابقات تیم��ش، با هیجان 
خاصی آدامس می جوید، مورد توجه مسئوالن 

مسابقات مذکور قرار گرفته است.
مس��ابقات مذک��ور در اواخر م��اه فوریه 
در گ��وام برگ��زار خواه��د ش��د ک��ه در آن 
ش��رکت کنندگان به رقاب��ت در زمینه جویدن 

آدامس در مدتی طوالنی خواهند پرداخت.
در ای��ن ارتب��اط برخ��ی از س��ایت های 
انگلیس��ی خبر مذکور را شوخی با مربی تعبیر 
کرده اند اما چند رس��انه نی��ز آن را با توجه به 

ارسال دعوتنامه حضور جدی تلقی کرده اند.

حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال استیل آذین تهران 
گفت: درباره رفتن علی کریمی به امارات هنوز با من 
حرفی زده نش��ده اس��ت. وی همچنین اظهار کرد: از 
مسئوالن استیل آذین مخصوصاً هدایتی مالک باشگاه 
و مهریزی مدیر عامل شدیداً تشکر می کنم که در قبال 
آرامش بازیکنان و امکانات برای استیل آذین زحمات 
زیادی را کش��یده اند. خوش��بختانه درب��اره پرداخت 
حق وحقوق بازیکنان تا ب��ه امروز برخاف خیلی از 
تیم های دیگر مشکلی نداشته ایم و باید اعام کنم که 
اس��تیل آذینی ه��ا 70 درصد از پیش ق��رارداد خود را 
دریافت کرده اند. او درباره تشکیل اردوی شبانه روزی 
استیل آذین نیز گفت: در این اردو به دنبال اهداف تاکتیکی 
و تکنیکی تیم در بازی های آینده هستیم تا بازیکنان بعد 
از چند روز اس��تراحت دوباره در شرایط مسابقه قرار 
گیرند. خوشبختانه تا امروز این اردو فاکتورهای خوبی 

برای اس��تیل آذین داشته است. س��رمربی تیم فوتبال 
اس��تیل آذین تهران در خص��وص انتقال علی کریمی 
به تیم های اماراتی نیز گفت: امیدوارم علی کریمی تا 
انتهای فصل در جمع تیم اس��تیل آذین بماند چون او 
تا به حال گره گش��ای مش��کات تیم استیل آذین در 
دیدارهای حساس لیگ برتر بوده است. وی افزود: البته 
درباره رفتن کریمی به امارات تا به امروز با من حرفی 
زده نش��ده اس��ت و به نظر نمی رسد کریمی درفصل 
جاری از استیل آذین به دلیل حساسیت باالی لیگ جدا 
شود. استیلی درباره عملکرد تیم ملی در تورنمنت قطر 
گفت:  به نظرم برای موفقی��ت در آینده باید روی 17 
بازیکن تمرکز کنیم در غیر این صورت دچار مشکاتی 
خواهیم ش��د. وی افزود: مثًا در 2 بازی مقابل قطر و 
مالی با دو ترکیب متفاوت داخل زمین ش��دیم که این 

برای فوتبال ایران به نظرم خوب نیست.

بانوان کاراته کای سپاهان در لیگ آینده سازان به 
دور نهایی راه یافتند

قهرمانی نونهاالن فوالد مبارکه سپاهان در 
مسابقات فوتبال سوپر لیگ استان اصفهان

یک تماشاچی مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار 
کشته شد

اتفاقی عجیب برای سرمربی منچستریونایتد
فرگوسن به مسابقات جام جهانی جویدن آدامس 

دعوت شد

استیلی: 
درباره رفتن کریمی با من حرفی زده نشده است

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/9

شماره: 880868  ک112
در پرونده کاسه 880868 شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقای پیمان صفائی فرزند رحمت به اتهام 
ایراد جرح عمدی با چاقو و فحاش��ی تحت تعقیب می باش��د نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان می باشد 
به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی و یا سراسری درج و به متهم مزبور اباغ می شود روز 1388/12/5 
ساعت 9:30 در این دادگاه واقع در اصفهان خیابان نیکبخت حاضر شود. در صورت عدم حضور رسیدگی 

و در خصوص موضوع اظهار نظر خواهد شد. 13975/ م الف
   مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/9

شماره: 880869 ک 112
در پرونده کاس��ه 880869 ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقای مس��عود انص��اری نژاد فرزند 
احمدرض��ا به اتهام تهدید تحت تعقیب می باش��د نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان می باش��د به تجویز 
م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی و یا سراس��ری درج و به متهم مزبور اباغ می شود روز 88/12/5 ساعت 
8:30 در این دادگاه واقع در اصفهان خیابان نیکبخت حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور رس��یدگی و در 

خصوص موضوع اظهارنظر خواهد شد. 13976 / م الف
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای اکبر رمضانی

تاریخ: 88/10/1
شماره: 880783 ب 19

ش��اکی آقای احمدرضا غامی فرزند صفرعلی علیه اکبر رمضانی به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه 
کامیون بش��ماره 1440ع22 طرح ش��کایت پس از ارجاع بشماره فوق ثبت این شعبه گردیده. نظر به مجهول 
المکان بودن مش��تکی عنه در اجرای دس��تور بازپرس محترم شعبه 19 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان و 
بتجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ و منتشر 
و بنامبرده باال اباغ می گردد جهت رسیدگی مورخ 88/11/25 ساعت 8:30 صبح به بازپرسی شعبه 19 واقع 

در خیابان جابرانصاری مجتمع شماره 3 قضایی طبقه چهارم مراجعه نماید. 14000/م الف
علیرضا زارعان –  مدیر دفتر شعبه 19 بازپرسی

آگهی احضار

نظر به اینکه در پرونده کاسه 21/870679 اتهامی: حسین هارونی فرزند محمدزمان به اتهام فروش 18 
کیلوگرم تریاک و نگهداری مشروبات الکلی تحت تعقیب این دادگاه می باشد، لذا بدینوسیله به نامبرده اباغ 
می گردد در تاریخ 88/12/15 س��اعت 9 صبح خود را به ش��عبه 21 دادیاری معرفی نماید در غیر اینصورت 

حکم غیابی صادر می گردد. 13999/م الف
دادیار شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/12

شماره 1573/88 ح/18 
آقای دیدار قلی کیانی فرزند کاظم دادخواستی به طرفیت خانم ملوک آزادی فرزند حسن )مجهول المکان( 
به خواس��ته صدور مجوز ازدواج مجدد به این دادگاه تقدیم نموده که به کاس��ه 8809980351801481 و 
ش��ماره ردیف بایگانی         ح/18 ثبت ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور 
دادگاه و بر اس��اس ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به وی اباغ می گردد در تاریخ 88/12/15 ساعت 8 
جهت رس��یدگی در ش��عبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود و در همین فرصت جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

14024/م الف
صیرفیان پور – مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به:

تاریخ: 1388/10/7 
شماره: 192/88  ح/6

کاسه پرونده: 192/88 ح/6
وقت رسیدگی: 89/1/24 ساعت 10 صبح

خواهان: صندوق مهر رضا )ع( با وکالت خانم زهرا شبانی
خواندگان: علی سهی جزی فرزند حسنعلی، اسماعیل قاسمی گشنیز جانی فرزند نجف،

غامعلی محمدی فرزند اکبر همگی مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 10449/000 ریال به اضافه مطلق خسارات دادرسی

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع گردیده  
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار  محلی 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. 13799/م الف
                        

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/1

شماره: 880842   ک112
در پرونده کاس��ه 880842 ش��عبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان آقای سعید مهری بروجنی به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد نظر به این که نامبرده مجهول المکان می باشد به تجویز 
ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی و یا سراس��ری درج و به متهم مزبور اباغ می شود روز 1388/11/27 
ساعت 8:30 در این دادگاه واقع در اصفهان خیابان نیکبخت حاضر شود. در صورت عدم حضور رسیدگی 

و در خصوص موضوع اظهار نظر خواهد شد. 13972/ م الف
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/8/6

شماره: 330/87 ش ح/13
به موجب رأی ش��ماره 11 تاریخ 87/11/26 حوزه 13 ش��ورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان )و رأی 
شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی - ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر دانشمند شغل پیمانکار 
نش��انی محل اقامت: اصفهان، پشت بیمارستان کاشانی، خیابان کاش��انی، سلمان1، مجتمع کاشانه، طبقه سوم  
محکوم است به: پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 
مورخ 87/8/8 لغایت تاریخ اجرای حکم طبق ش��اخص س��االنه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق 
محکوم له هیبت اله غفاری فرزند نعمت اله شغل تیرچه بلوک نشانی محل اقامت: اصفهان، بلوار شفق، کوی 

شقایق، جنب سردخانه می باشد.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از اباغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 13853 / م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 13 اصفهان

آگهی احضار

چ��ون آقای احمد داود فرزند رمضان ش��کایتی علیه آقای رضا پ��ور ابوطالب فرزند علی مبنی بر جعل و 
اس��تفاده از س��ند مجعول و فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده به کاسه 870036 ب1 این بازپرسی ثبت 
گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید، در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 13990/م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

1573
88

بین الملل��ی  مس��ابقات  انتخاب��ی  رقابته��ای 
بدمینتون دهه مبارک فجر 
ام��روز در کمپ تیم های 
ملی فدراس��یون بدمینتون 

برگزار می شود.
ایرنا، ش��هرام  به گزارش 
و امی��د کرمی از اصفهان، 
از  اس��کندری  س��روش 

زنجان و حس��ن متقی از گیان نفرات حاضر 
در این رقابتها هس��تند که در پایان 2 بازیکن 
جواز حضور در رقابتهای بین المللی دهه فجر 

را به دست خواهند آورند.
پیش از این کاوه مهرابی، علی ش��اه حس��ینی 
و محمدرضا خردمندی مدال آوران بدمینتون 
ایران در رقابتهای بین المللی به همراه غامرضا 

باقری و اش��کان فصاحتی قهرم��ان رقابتهای 
عنوان  به  کش��ور  دونفره 
مل��ی پوش��ان تی��م ایران 
در رده س��نی بزرگساالن 

انتخاب شده بودند.
ب��از  بدمینت��ون  چه��ار 
نوجوانان و پنج بدمینتون باز 
ج��وان نیز ب��ه اضافه این 
هف��ت بازیکن نمایندگان ای��ران در رقابتهای 

بین المللی دهه فجر امسال خواهند بود.
بیس��تمین دوره رقابتهای بین المللی بدمینتون 
ده��ه مبارک فج��ر در روزه��ای چهاردهم تا 
هفدهم بهمن ماه س��ال جاری در سالن شهید 
افراس��یابی ورزشگاه شهید ش��یرودی تهران 

برگزار خواهد شد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی بدمینتون امروز برگزار 
می شود
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ورزشی
جالل طالبی:

هیچ هدفی در برنامه های فدراسیون ديده نمی شود

ورزش جهان



نشست »بررس��ی اس��ام معاصر« از سوی 
گروه جامعه شناس��ی مذاهب وابس��ته به انجمن 
جامعه شناس��ان انگلس��تان و همکاری ش��بکه 

مسلمانان سوم بهمن برگزار می شود.
همای��ش  ای��ن  در  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
جامعه شناسانی از دانشگاههای انگلستان و امریکا 
حضور داش��ته و به بررس��ی وضعیت مسلمانان 

انگلستان در جامعه امروز این کشور می پردازند.

تحقیقات اس��امی در انگلس��تان نگاهی به 
گذش��ته و آینده، هویت اس��امی � انگلیسی و 
زیارت کعبه، هویت مسلمانان انگلستان و بررسی 
تطبیقی با دیگر نقاط جه��ان از جمله مباحث و 
موضوعات پیش بینی ش��ده ب��رای طرح در این 

نشست هستند.
نشست »بررس��ی اسام معاصر« در دانشگاه 

لندن برگزار خواهد شد.

روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

قیمت طال )تومان(
26380   هر گرم طالی 18 عیار

121580 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
270000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

263000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001003دالر امریکا

952956دالر کانادا

14321437یورو

16161621پوند  انگلستان

266267ریال عربستان

34863493دینار کویت

272274درهم امارات

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

والی��ت علی )ع( در کتاب های همه پیامبران ثبت ش��ده اس��ت و هیچ پیامبری 
مبعوث نشد، مگر با میثاق نبوت محمد )ص( و امامت علی )ع(.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

13 °

7 °

-2 °

-8 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

روی خط فرهنگ
اسالم معاصر در انگلیس بررسی می شود

 وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی، 
ابراز امیدواری کرد جشنواره فیلم فجر 
برای اولین ب��ار همزمان در تهران در 
برخی استان های دیگر نیز اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، دکتر حسینی 
در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به برگزاری همایش ها و مراسم 
مختل��ف فرهنگی و هنری از س��وی 
معاونت های مختلف این وزارتخانه 
در اس��تان ها گفت: این برنامه ها در 
اس��تان ها ادامه می یاب��د و به زودی 
نیز حرکت های  معاونت س��ینمایی 

خوبی را در استان ها انجام می دهد.
وی تأکید کرد: البته الزم اس��ت 
بیشتری  نیز حمایت های  استانداران 
را از بخش ه��ای فرهنگ��ی و هنری 
داشته باشند به خصوص در گلستان 
که ترکیب مختلف قومی و جمعیتی 

را دارد.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در 
این مراسم  عاشورا را نهضت عظیمی 
دانس��ت که روح ت��ازه ای به هنر در 
تمامی عرصه ها بخشیده و هنرمندان 
با الهام از حادثه سرخ عاشورایی هنر 

را تعالی  بخشیده اند.

ب��ه گفت��ه وی عاش��ورا فرهنگ 
انسان س��ازی اس��ت که تاریخ و هنر 
جامعه ایرانی متأثر از آن است و اوج 
هنر عاشورایی را تنها در ایران شاهد 

هستیم.
وی افزود: اینکه باید عاش��ورا را 
زنده نگه داریم یک امر بدیهی اس��ت 
و از زم��ان حادثه عاش��ورا این چراغ 
همواره پ��ر فروغ بوده و این ش��عله 

همواره افروخته است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
ادامه داد: عاش��ورا به عل��ت اینکه با 
فطرت انسان ها پیوند خورده خاموش 

ش��دنی نیست و هر گروه و قشری و 
از جمله هنرمندان خود را با آن پیوند 
می زنند و همه عاقه مند هستند که 

در آن مشارکت داشته باشند.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در مورد 
حماسه کربا هر چقدر هم گفته شود 
کم است، یادآور شد: اینکه هنرمندان 
ما هنرش��ان متعهد اس��ت و به چنین 
برنامه هایی توجه دارند نشانگر تعهدی 
است که در آنها وجود دارد، همانگونه 
که این تعهد را در این همایش آیینی و 

جشنواره امام رضا)ع( دیدیم.
اف��زود:  زمین��ه  همی��ن  در  وی 

هر کس بر اس��اس ایده ها و باورها، 
فعالیت ه��ای خود را جهت می دهد 
و قب��ول ندارم که هنر می تواند بدون 
دی��دگاه و جه��ان بین��ی و اعتقادات 

باشد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری 
همایشهای مختلف از جمله آیین های 
عاش��ورایی اضافه کرد: چنین برنامه 
هایی موجب صیان��ت از آیین ها ی 
مختلف در کش��ور می شود و همین 
طور که در ای��ن برنامه نیم نگاهی به 
داشته،  پژوهش��ی وجود  بحث های 
باید این حرکت در سایر برنامه های 
فرهنگی و هنری استمرار داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
با بیان اینک��ه الیحه بودجه در همین 
هفته به مجلس ارائه می شود، گفت: 
با توجه ب��ه اهمیت مباحث فرهنگی 
تقاضا ک��رده ایم اعتب��ارات فرهنگی 
و هنری افزایش چش��مگیری داشته 

باشد.
وی ادامه داد: اینکه تنها گفتمانمان 
فرهنگی باش��د کفایت نم��ی کند و 
باید در عمل اجرا ش��ود ت��ا بتوان از 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی و هنرمن��دان 

حمایت کرد.

 بخش��ی از جش��نواره بین المللی فیلم فجر به 
نمایش آثاری با موضوع سلطه گری استعمار جهانی 
و مظاهر آن از جمله حضور نظامی امریکا در منطقه 
اختصاص یافته اس��ت که در این بخش 11 فیلم به 

نمایش در می آید.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی جش��نواره، در این 
بخش فیلم هایی مطرح از س��ینمای جهان گنجانده 
ش��ده که نگاهی جسورانه و توأم با نقدی صریح به 
جریان های س��لطه گر غربی دارند. نمایش پش��ت 
پرده سیاس��ت های اس��تعماری و اس��تبدادی نظام 
هایی چون امریکا و رژیم صهیونیستی در کنار ارائه 
تصاویری تأثیرگذار از فجایع انس��انی این تهاجم از 
جمله ویژگی های آثار این بخش از جش��نواره فیلم 

فجر است.
همچنین این آثار نه تنها به دیپلماسی و جریان 

سازی های سیاس��ی سلطه جوی غرب توجه کرده 
بلکه دیگ��ر وجوه این اس��تعمار را می کاوند که از 
نظام رس��انه ای و تبلیغاتی قدرتمند که هر امری را 

خاف واقع نش��ان می دهند ت��ا تهاجم فرهنگی و 
حتی اقتصادی که مکمل جریان سازی های سیاسی 

هستند.
در این بخش از جشنواره فیلم های »غبار جنگ« 
ساخته ارول موریس از امریکا، »دروازه ها باز است، 
گهگاه« ساخته لیانا بدر از فلسطین، »قفس رنج« ساخته 
کاترین بیگلو از امریکا، »گریس رفته است« ساخته 
جیمز س��ی استروس از امریکا، »دره االه« ساخته پل 
هاجیس از امریکا، »مین های زمینی« س��اخته دنیس 
اروکه از افغانس��تان و اس��ترالیا، »غیر قابل انتشار« از 
برای��ان دی پالما از امریکا و کانادا، »جاده گوانتانامو« 
از مایکل وینتر باتم از انگلیس، »در فاصله پرتاب یک 
سنگ« از لین هالورسن از نروژ، »سربازهای حلبی« 
از اس ان��درول و تی گ��رود از نروژ و »اقدام بعدی« 
ساخته غدا تراوی از فلسطین به نمایش در می آیند.

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران در چند استان 
ديگر برگزار می شود

کاریکاتور

نگین نقیه

نمایش 11 فیلم در بخش سینمای سلطه گر

پژمان بازغی    
دریافت جایزه فیلم دوئل از دس��تان احمدرضا 

درویش، خاطره خوبم از جشنواره فیلم فجر است.
جشنواره فجر محک خوبی برای ارزش گذاری 

هنرمندان است.
پژمان بازغی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در 
جشنواره پانزدهم فجر، فیلم سینمایی »اعتراف« که در 
آن بازی داشتم بعد از سه سال مجال نمایش پیدا کرد 
و به عنوان یک بازیگر جوان هیجان حضور و نمایش 

بازی ام در جشنواره فیلم فجر خیلی جذاب بود.
بازیگر »بلوغ« تأکید کرد: یکی دیگر از خاطرات 
خوبم از جشنواره فیلم فجر اهدای جایزه کارگردان 
فیلم »دوئل« به من بود که احمدرضا درویش لطف 
کرد و در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در تاالر 
وحدت جایزه خود را به خاطر تش��کر به من اهدا 

کرد.
بازغی در ادامه تأکید کرد جشنواره فیلم فجر تنها 
اتفاق مهم و تأثیرگذار سینمایی کشور در طول سال 
اس��ت و محک خوبی برای کیفیت و ارزش گذاری 

کار هنرمندان است.

بازبینی فیلم های س��ینمایی ایرانی رس��یده به 
دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، روز 

سه شنبه پانزدهم دی ماه پایان می یابد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه 
ای��ن روی��داد اعام ک��رد، تا روز جمع��ه یازدهم 
دی م��اه جاری، بیش از 30 فیلم س��ینمایی ایرانی 
توس��ط هیأت انتخاب س��ینمای ایران جشنواره، 

بازبینی شده اند.
بر پایه این گزارش، کار هیأت انتخاب سینمای 
ایران روز پانزدهم دی ماه پایان می یابد و صاحبان 
فیلم های ایران��ی متقاضی حضور در جش��نواره 
فیلم فجر که نس��خه اولیه آثار خود را به دبیرخانه 
جش��نواره ارائه نکرده اند موظفند تا روز سه شنبه 

آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارائه کنند.
اسامی فیلم های ایرانی منتخب بخش مسابقه 
س��ینمای ایران بع��د از پایان بازبین��ی و برگزاری 
جلسات جمع بندی هیأت انتخاب، اعام خواهد 

شد.
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم 
فجر از 5 تا 15 بهمن ماه س��ال ج��اری در تهران 

برگزار می شود.
تاکن��ون 65 فیل��م بلند س��ینمایی ایرانی برای 
بازبینی هیأت انتخاب به دبیرخانه جش��نواره ارائه 

شده است.
هیأت انتخاب سینمای ایران نزدیک به 40 فیلم 

بلند سینمایی را بازبینی کرده است. 

روزی بود...
سردار شهید علی 

شیرلهرابی

تاریخ تولد: 1340، محل تولد: شهرکرد، 
تاریخ شهادت: 1366/12/23، محل شهادت: 
شاخ شمیران، مسئولیت: فرمانده گروهان از 
گردان یازهرا)س( تیپ مس��تقل 44 قمربنی 

هاشم)ع(
دل نوشته شهید

دل  و  درد  می دان��ی  ت��و  خداون��دا   ...
بندگانت را، از اینکه جبهه ام، نه برای بهشت 
و ی��ا برای اینکه حرکتم فقط در این خاصه 
شده باشد که اگر سالم برگشتم بر سر دیگران 
منت بگذارم و بگوی��م در راه خدا جنگیدم، 
ت��و می دانی تنها هدفم از هجرت به س��وی 
جبهه این بود که ب��رای احیای دینم، در این 
سیر و سلوک حرکت نموده و عمًا نیز اثبات 
می کنم که مسلمانم و تسلیم در مقابل امر تو 
و پیشانی شرمس��اری را بر خاک می گذارم 
زی��را بنده ذلیل رو به درگاهت آورده اس��ت 
ی��ا ارحم الراحمین مرا طرد نکن. ای برادر و 
خواهر مس��لمان آگاه باش رفتن این حقیر به 
جبهه های حق علیه باطل بر اس��اس تکلیف 

شرعی و لبیک به ندای امام و رهبرم بود.
آری! منهم، عاشقی از دیار عاشقان حسین 
زمان، خمینی کبیر، هس��تم و هر کس عاشق 
خمینی گش��ت خدایی می ش��ود و همانند 

کوهی استوار و مقاوم می ایستد...

15دی ماه، پایان بازبینی فیلم های بخش 
مسابقه سینمای ایران

با خاطرات هنرمندان از جشنواره فیلم فجر 
ستاره

ف
ردی

نوع و شماره موضوع مناقصه
مناقصه

محل 
اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال( 

محل 
تأمین 
اعتبار

مبلغ سپرده مبنای برآورد
)ریال(

مدت 
اجراء 
)روز(

نوع 
سپرده

تجهیز و نوسازی اراضی 1
فاز 2 وزوان

یک مرحله ای 
88/45

رشته آبیاری استانی2/388/101/598میمه
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

13/700/000180*

احداث کانال آبیاری 2
عمومی روستای ورزنه

یک مرحله ای 
88/46

رشته آبیاری استانی1/574/820/386اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

11/300/000180*

احداث کانال آبیاری 3
عمومی روستای کراج

یک مرحله ای 
88/47

رشته آبیاری استانی1/057/387/725اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

9/700/000120*

احداث کانال آبیاری 4
عمومی روستای پیله وران

یک مرحله ای 
88/48

رشته آبیاری استانی1/267/083/757اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

10/300/000120*

احداث کانال آبیاری 5
عمومی روستای چم

یک مرحله ای 
88/49

رشته آبیاری استانی1/857/888/447اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

12/100/000120*

خرید لوله پلی اتیلن 315 6
 PE80 میلیمتری

4و6 اتمسفر جهت اراضی 
کشاورزی روستای سه

یک مرحله ای 
88/50

شاهین 
شهر و 

میمه

رشته آبیاری استانی829/960/000
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

9/150/00030*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس�اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش�ماره 2164200213006( نزد بانک کشاورزی شعبه 
جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

1- محل دریافت اس�ناد مناقصه: خیابان هزار جریب، س��ازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 
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2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 88/10/17 
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 88/10/19 تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 88/10/29 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 88/10/30 

ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط:
الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای حداقل پایه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند برای ردیفهای 1 تا 5 و کلیه کارخانجات تولید کننده و شرکتهای دارای گواهی 
صالحیت از معاونت برنامه ریزی استانداری برای ردیف 6، در ضمن داشتن تأییدیه از معاونت آب و خاک )اداره کل توسعه روشهای آبیاری( وزارت 

جهاد کشاورزی برای این ردیف الزامی می باشد.
ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
6- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

       دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
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