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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شورای روستای چین کوهرنگ:
راه نمی خواهیم، جنگلها را قطع 

نکنید
م��ردم  و  اس��امی  ش��ورای 
روستای »چین« از توابع شهرستان 
کوهرنگ چهارمحال و بختیاری با 
ارسال نامه ای خطاب به مسئوالن 
نوش��ته اند از احداث راه ارتباطی 
برای این روستا برای جلوگیری از 

قطع درختان ارزش��مند بلوط جلوگیری کنید. در این نامه که رونوشت 
آن به زاینده رود ارسال شده آمده است...

محیط زیست / ادامه در  صفحه 6

وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی: 
روز نهم دی در تقویم کشور ثبت 

می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اس�ام�ی 
گف�ت: روز نه�م دی ماه به عنوان 
روز تجلی مردم و پایداری احساس 
مس��ئولیت و تعهد ملت در تاریخ 

کشور ثبت خواهد شد...

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
استقالل در دقیقه 95 از شکست فرار کرد

تیم فوتبال اس��تقال تهران در 
دقیقه 95 از شکس��ت برابر س��ایپا 

فرار کرد.
ای��ن دی��دار از س��اعت 15 در 
ورزش��گاه آزادی و در حضور بیش 
از 3 هزار تماش��اگر برگزار شد و با 
تساوی یک بر یک خاتمه یافت . . .

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

محکومیت پنج میلیاردی 
قاچاق کاال در تعزیرات 

حکومتی اصفهان
تعزیرات حکومتی اصفهان متهم یک پرونده 
قاچاق کاال را به پرداخت بیش از 5 میلیارد ریال 

جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان تعزیرات حکومتی 

اعام کرد...

            جامعه / ادامه در  صفحه   

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان:
سرانه ورزشی استان 

اصفهان 42 سانتیمتر است
مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان گفت: 
س��رانه ورزش��ی اس��تان اصفهان تا چندی پیش 
16 س��انتیمتر مربع بود که در حال حاضر به 42 

سانتیمتر مربع افزایش یافته است.
غامرضا ش��یران در گفتگو ب��ا فارس اظهار 

داشت...

            ورزشی / ادامه در  صفحه   

مدیر ترافیک شهری شهرداری 
اصفهان:

BRT با صرفه ترین 
سیستم حمل و نقل 

عمومی است
سامانه اتوبوس های تندرو موسوم به BRT یکی 
از اقتصادی ترین سیستم های حمل و نقل عمومی 
به خصوص نسبت به تراموا است که می تواند به 
صورت شبکه ای کامل و با سرعت و کیفیت باال 
مسافران را از نقطه ای به نقطه دیگر تا حد ظرفیت 

مترو جابه جا کند...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

وزارت اطالعات اعالم کرد:
اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با 
جنگ نرم

منا
: ای

س 
عک

احداث ادامه بزرگراه شهید همت 
امکان پذیر نیست

رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان، پیگیری احداث 
ادامه شهید همت را به دلیل برخورد با اراضی نظامی و عدم 

همکاری یگانهای مربوطه بدون نتیجه دانست.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر اصفهان، 
مهندس عباس حاج رس��ولیها در یکصد و س��ی و دومین 

جلس��ه علنی این ش��ورا با اش��اره به احداث حلقه س��وم 
ترافیکی این شهر و معطل ماندن مسیر 2 کیلومتر باقیمانده 
این حلقه ترافیکی در جنوب پل غدیر گفت: متأس��فانه به 
رغم فعالیت و پیگیریهای مستمر و گوناگون مدیریت استان 
و شهر طی 2 س��ال گذشته، این پیگیریها بی نتیجه بوده و 

احتماالً شهرداری اصفهان از احداث این مسیر صرف نظر 
خواهد کرد. وی با اشاره به قانون خروج پادگاهای نظامی از 
حریم شهرها تصریح کرد: متأسفانه وجود این اماکن نظامی 
یکی از مشکات کانشهرها است و خروج آنان از حریم 

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه4   شهر ضروری است...

رهبر معظم انقالب اسالمی:
حماسه نهم دی، حرکتی ماندگار در 
تاریخ انقالب 

رئیس جمهوری اسالمی ایران:
ملت ایران در آستانه جهشی بزرگ  

آگهی مزایده )نوبت اول(

ــماره 927- 88/10/17 شورای اسالمی  ــار به استناد مجوز ش شهرداری خوانس
شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه پالک تجاری–  مسکونی بشرح ذیل به 

باالترین قیمت اقدام نماید:
دو قطعه پالک 70. 1 متری واقع در خیابان آیت ا... خوانساری به قیمت پایه هر  مترمربع 

7/500/000 ریال
یک قطعه پالک 312 متری واقع در شهرک اندیشه2. 2 به قیمت پایه هر مترمربع 

1/800/000 ریال 
ــنبه 88/10/23. 3 فرصت دارند در مزایده شرکت   متقاضیان تا تاریخ چهارش

نمایند.
ــن 2220847-0371. 4 تماس حاصل  ــا تلف ــتر ب ــب اطالعات بیش جهت کس

فرمایند.
کاویانی – شهردار خوانسار



سراسری
چه خبر از پایتختایرانجهان نما

با ابالغ قانون حمایت از بافت های 
فرسوده از سوی شهردار تهران؛ 

مسکونی سازی در مناطق 
7 تا 20 رایگان شد

بر اساس الیحه حمایت از بافت های فرسوده که 
چند روز پیش از سوی شهردار تهران برای اجرا اباغ 
شد، برای ساخت واحدهای غیر مسکونی 96 درصد 
بافت فرسوده شهر تهران که در مناطق 7 تا 20 هستند، 
50 درصد تخفیف درنظر گرفته و برای پرداخت مابقی 
عوارض پرونده صدور نیز اقساط سه ساله بدون کارمزد 
منظور شده است. به گزارش »شهر« درویش زاده رئیس 
سازمان نوس��ازی شهر تهران در نشست مطبوعاتی با 
اعام این مطلب گفت: این مناطق که از میدان انقاب 
به پایین را شامل می شود کاربری مسکونی نیز رایگان 

است. 
وی در رابطه با تسهیات مناطق یک تا 6 و مناطق 
21 و22 گفت: 4درصد بافت فرس��وده در این مناطق 
واقع ش��ده است که بر اساس این قانون برای ساخت 
در بافت های فرسوده این مناطق 80 درصد معافیت و 
برای تجاری سازی 50 درصد تخفیف ارائه می شود. 

درویش زاده تصریح ک��رد: ارائه یک طبقه تراکم 
تش��ویقی نیز از دیگر تسهیاتی است که برای مناطق 

یاد شده به صورت رایگان داده می شود. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت تجمیع پاک ها نیز 
معابر وکوچه هایی که در طرح تجمیع قرار می گیرند به 
صورت رایگان در اختیار تجمیع سازان قرار می گیرد. 
رئیس س��ازمان نوس��ازی با اش��اره به اینکه این 
تخفیف ها طبق قانون ساماندهی نوسازی به شهرداری 

بازگردانده می شود، گفت: این تخفیف ها در شهرداری 
ثبت می ش��ود و بر اساس قانون دولت باید در بودجه 
هرسال تمام آن را پیش بینی و به شهرداری ها بازگرداند 
که دوباره از س��وی شهرداری ها برای نوسازی هزینه 

شود. 
وی از طراحی س��امانه ای به منظور اطاع رسانی 
بافت ه��ای فرس��وده خبر داد و گفت: ش��هروندان با 
مراجعه به این س��ایت و وارد کردن کدپستی و پاک 
می توانند از موقعیت فرس��ودگی و یا غیر فرسودگی 

زمینشان اطاع یابند. 
درویش زاده با اش��اره به تسهیات نوسازی ویژه 
تجمیع پاک برای ش��هر تهران گفت: این تسهیات 
دونوع اس��ت ک��ه در مورد اول تراکم تش��ویقی برای 
نخستین تجمع داده می شود که شامل 20 درصد است 
و به ازای اضافه شدن هر قطعه 20 درصد تراکم اضافه 
شده و سقف در نظر گرفته شده نیز 60 درصد تخفیف 

است. 
به گفته وی نوع دوم تسهیات معافیت از عوارض 
اس��ت به طوری که در ص��ورت تجمیع دو قطعه 50 
درص��د تخفیف عوارض داده و به ازای اضافه ش��دن 
هر قطعه دیگر 10 درصد به تسهیات اضافه می شود. 
سقف این تس��هیات نیز 90 درصد برای شش قطعه 

است. 
درویش زاده همچنین از ارائه تسهیات 15 میلیون 
تومانی برای ساخت مسکن در بافت فرسوده در قالب 
قانون ساماندهی خبر داد و گفت: این وام بدون سپرده 
گذاری و تنها با ارائه پروانه ساخت ارائه می شود و باز 
پرداخت آن نیز پلکانی است که از 18 ماه تا 28 ماه نیز 
بازپرداخت آن قابل تمدید اس��ت. این وام درصورت 
واگ��ذاری به خری��دار جدید منتقل می ش��ود. نحوه 
پرداخت این وام به این صورت اس��ت که با پیشرفت 
فیزیکی ساختمان پس از پایان فونداسیون 40 درصد، 
پس از تکمیل سقف آخر 40 درصد دوم و بعد از اتمام 

سفت کاری 20 درصد مابقی پرداخت می شود. 
ب��ه گفته رئیس س��ازمان نوس��ازی در این قانون 
همچنین برای ودیعه مسکن افرادی که در بافت فرسوده 
زندگی می کنند و برای نوسازی مجبور به تخلیه منزل 
هستند شرایطی پیش بینی شده که هنوز فرایند عملیاتی 

آن تمام نشده است.

    شهروندان تهرانی 
تخلفات نانوایی ها را 

اطالع دهند 
معاون استاندار و رئیس تعزیرات آرد و نان استان 
تهران گفت: شهروندان تهرانی و سایر مناطق این استان 
هر گونه تخلف واحدهای پخت و عرضه نان )نانوایی( 
را با شماره تلفن های 124 بازرگانی و 1803 تعزیرات 

آرد و نان اطاع دهند. 
وحی��د کی��ارش ب��ا تکذی��ب هرگون��ه افزایش 
قیمت نان در این اس��تان افزود: افزایش قیمت نان در 
مرداد ماه گذش��ته با هدف ارتق��ای کیفیت و وزن نان 

صورت گرفت. 
وی خاطر نش��ان کرد: ای��ن افزایش قیمت نیز در 
مقایس��ه با کیفیت و وزن آن چندان زیاد نیس��ت ولی 
شهروندان در صورت برخورد و مشاهده هرگونه کم 
و گران فروش��ی نانوایی ها تعزیرات آرد و نان را آگاه 
س��ازند تا با واحدهای متخلف براب��ر قانون برخورد 

شود. 
کیارشی اظهار داش��ت: هم اکنون 300 بازرس در 
تهران بزرگ و 600 بازرس در س��طح استان تهران بر 
عرضه نان در نانوایی ها نظارت می کنند و در صورت 

بروز تخلف با متخلفان برخورد قانونی می شود. 

اروپا س��ال جدید را در حالی آغاز کرد که 
ب��رای برطرف کردن آثار رک��ود پس از بحران 

مالی جهانی سال 2009 تاش می کند.
خبرگزاری آلمان با اشاره به گزارش های 
اقتصادی روز جمعه اعام کرد، نگرانی درباره 

افزایش بیکاری در چند ماه آینده بیشتر شد.
براساس این گزارش، دفتر آمار اروپا )یورو 
اس��تات( اعام کرده است، ش��مار بیکاران در 
منطقه یورو که ش��امل 16 کشور است در ماه 
نوامبر به 10 درصد افزایش یافته که در 11 سال 

اخیر بی سابقه بوده است.
تحلیلگران اقتصادی نگرانند در سال 2010 
بر شمار جویندگان کار در سراسر اروپا افزوده 

شود.
ب��ه گفته کارشناس��ان اقتص��ادی، افزایش 
فزاینده بیکاری احتم��االً موجب کاهش میزان 

هزینه های مصرف کنندگان اروپایی و به تعویق 
افتادن خروج منطقه یورو از رکود خواهد شد. 
خبرگزاری آلمان ادامه داد، اقدام دولت های 
اروپایی برای متوقف کردن طرح های اضطراری، 
مشوق های مالی و پیش بینی صاحبان شرکتها 
درباره روند ضعیف کاهش رکود در سال آینده، 

این پیش بینی ها را تأیید می کند.
همچنین تازه ترین گزارش��های اقتصادی 
نش��ان می دهد خرده فروش��ی در منطقه یورو 
در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر 1/2 درصد 
کاهش یافته اس��ت که این مسأله نشان دهنده 

بی ثبات بودن رونق اقتصادی است.
همچنین گزارش��ها درباره کاهش تقاضای 
خرید از کارخانه ها و تولیدات صنعتی در چند 
هفته اخیر در منطقه یورو نشان دهنده شکننده 

بودن روند بهبود اقتصادی در اروپا است. 

انفجار بمب در مسیر خودروی حامل یکی 
از اعضای شورای استانی افغانستان، یک کشته 

و پنج زخمی بر جای گذاشت. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، س��خنگوی 
وزارت کش��ور افغانس��تان گفت: بر اثر انفجار 
بمب در مسیر کاروان حامل یک عضو شورای 
استانی افغانستان در مسیر منتهی به استان وردک 
این کش��ور، یک محافظ شخصی کشته شد و 

پنج نفر دیگر زخمی شدند. 

این حمله تروریس��تی زمان��ی رخ داد که 
کاروان از شهر کابل به سمت وردک در حرکت 
بود. برپایه گزارش وزارت کش��ور افغانستان، 
محم��د رفیع طاهری، عضو ش��ورای اس��تانی 

افغانستان از این حمله جان سالم به در برد. 
وزارت کش��ور افغانس��تان همچنین اعام 
کرد بر اثر انفجار دیگری که در اس��تان قندهار 
افغانستان رخ داد، دو مأمور پلیس کشته شدند 

و یک فرد دیگر نیز زخمی شد. 

 روزنام��ه تایم��ز لندن نوش��ت، دبیر کل 
سازمان ملل که یک سال قبل تهدید کرده بود 
ضد اقدام اس��رائیل در خصوص حمله به یک 
ساختمان این سازمان در غزه وارد عمل خواهد 

شد اما او به وعده خود عمل نکرد. 
در  روزنامه  ای��ن 
ش��ماره ام��روز خود 
نوش��ت،  اینترنت  در 
بان کی مون یک سال 
قب��ل وقت��ی در کنار 
خراب��ه مجتمع متعلق 
ب��ه س��ازمان ملل در 
غزه ایس��تاده ب��ود، با 
بغضی در گلو گفت: 
نیروهای اسرائیلی که 

به این ساختمان حمله کرده اند باید پاسخگو 
باشند. 

در آن هنگام از این مجتمع، که با بمب های 
فسفر سفید ارتش اسرائیل به آتش کشیده شده 

بود، هنوز دود بلند می شد. 
تایمز نوش��ت، آن زمان به نظر می رسید 
این ابراز احساس��ات دبیر کل سازمان ملل که 
رهبری اش در این س��ازمان تاکنون بی فروغ 
بوده اس��ت، به یک لحظه تعیین کننده تبدیل 
خواهد شد. دستیاران او می گفتند بان کی مون 
باالخ��ره دریافته اس��ت به چه لحنی س��خن 

بگوید. 
اما با گذشت یک سال بان کی مون وعده 
خود را برای انجام تحقیقات کامل در خصوص 
آن حمله فراموش کرده است. توافق با اسرائیل 
ب��رای پرداخت غرامت به س��ازمان ملل اینک 
نویدبخش تبدیل ش��دن به لحظه تعیین کننده 

کامًا متفاوتی در کار دبیر کل است. 
هیأت های عرب در سازمان ملل با طنزی 
س��یاه پیش بینی کردند دبیر کل س��ازمان ملل 

ممکن اس��ت بخواهد این تواف��ق را که قرار 
است این ماه با مبادله چند نامه نهایی شود یک 

پیروزی دیپلماتیک نشان دهد. 
بان کی مون دستور تحقیقات محدود درباره 
حمات اس��رائیل به اموال و س��اختمان های 
سازمان ملل در غزه را 
صادر کرد اما گزارش 
کامل را منتش��ر نکرد 
و ب��ا درخواس��ت ها 
بیشتر  تحقیقات  برای 

مخالفت کرد. 
هی��أت حقیق��ت یاب 
ب��ه  مل��ل  س��ازمان 
رهبری قاضی ریچارد 
آفریقای  از  گلدستون 
جنوبی حمات اس��رائیل به مجتمع س��ازمان 
ملل را به عنوان ی��ک جنایت جنگی تقبیح و 
محکوم کرد. وی از ش��ورای امنیت خواست 
کمیس��یونی را تش��کیل دهد ت��ا اطمینان یابد 
اس��رائیل و فلس��طینی ها در عرض شش ماه 
تحقیقات معتبری درباره جنایات جنگی بالقوه 

انجام می دهند. 
بان کی مون گزارش قاضی گلدس��تون را 
به ش��ورای امنیت ارجاع ن��داد تا اینکه مجمع 
عمومی س��ازمان ملل وی را به این کار مجبور 
کرد. وی سرانجام این گزارش را در ماه نوامبر 
به ش��ورای امنیت داد جایی که گزارش در آن 
به سبب مخالفت نه فقط امریکا، بلکه مخالفت 

روسیه و چین، مدفون شد. 
مجمع عمومی همچنین ب��ه بان کی مون 
دس��تور داد گزارش��ی را درب��اره تاش های 
اس��رائیل و فلس��طینی ها برای تحقیق درباره 
جنایات جنگی بالقوه آماده کند. بان کی مون بر 
خاف امیدواری برخی هیأت های عرب، هیچ 
نماینده جدیدی دراین خصوص معرفی نکرد. 

 شماری از علمای 
دینی مسلمان از احداث 
در  ف��والدی  دی��وار 
مرزه��ای مص��ر و نوار 
از  غزه برای جلوگیری 
قاچاق کاال به نوار غزه 

به شدت انتقاد کردند. 
به گزارش ش��بکه 
تلویزیونی العالم علمای 
انتقاد از  مسلمان ضمن 
این طرح اع��ام کردند 
اجرای آن باعث تشدید 
محاصره اس��رائیل علیه 

نوار غزه می شود. 
آنه��ا اح��داث این 

دیوار را به علت قطع ارتباط بین امت اس��امی 
شرعاً حرام دانستند. 

حجازی  صف��وت 
مبلغ اسامی می گوید: 
اح��داث این دی��وار به 
منزله شرکت در تشدید 
محاصره مس��لمانان در 

نوار غزه است. 
البر  عبدالرحم��ان 
ارش��اد  دفت��ر  عض��و 
اخ���وان  جم��اع���ت 
المس��لمین می گوی��د: 
اح��داث دیوار ب��ه این 
می شود  باعث  ش��کل 
اهالی غزه از دسترسی به 
نیازهای خود برای ادامه 
حیات محروم شوند که 
از نظر شرعی حرام است و به منزله مشارکت با 

دشمنان خداوند در محاصره مسلمانان است. 

س��خنگوی کاخ سفید جدیدترین گزارش 
مربوط به آمار بیکاران در امریکا را نا امید کننده 

دانست.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر وی افزود: 
این آمارها نشان می دهد امریکا هنوز با وضعیت 

اقتصادی ناگواری روبه رو است.
س��خنگوی کاخ سفید گفت: مؤسسه های 
امریکای��ی از زمان آغاز رکود اقتصادی ناش��ی 

از بح��ران جهانی اقتصاد بیش از هفت میلیون 
فرصت شغلی را حذف کرده اند. 

وزارت کار امری��کا اعام ک��رده بود آمار 
بیکاری در دس��امبر در حدود 10 درصد ثابت 

مانده است. 
در همی��ن حال مش��اور اقتص��ادی رئیس 
جمهور امریکا این آمار و ارقام را نوعی ناکامی 

و شکست دانست.

نگرانی اروپا از ادامه رکود اقتصادی  

روزنامه تایمز:
 بان کی مون وعده خود را درباره حمله اسرائیل 

در غزه فراموش کرد 

انفجاردر وردک افغانستان شش کشته و زخمی 
بر جای گذاشت 

علمای مسلمان احداث دیوار فوالدی در مرزهای 
مصر را حرام دانستند 

کاخ سفید: آمار بیکاری نا امید کننده است  

حماسه نهم دی، حرکتی ماندگار در تاریخ انقالب 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی 
در دیدار ه��زاران نف��ر از مردم قم، 
حض��ور عظیم و تعیی��ن کننده ملت 
مؤم��ن، بابصیرت و ب��ا غیرت ایران 
نه��م  را در راهپیمای��ی سراس��ری 
دی ماه امس��ال، تجلی دست قدرت 
خ��دا و حرکتی مان��دگار در تاریخ 
انق��اب خواندند و تأکی��د کردند: 
س��لطه گران و جریانه��ای ضد دین 
که امروز در شرایط غبارآلود فتنه در 
مقابل نظام و انقاب شعار می دهند 
همان کس��انی هس��تند که سالها زیر 
پرچ��م مبارزه با امام و انقاب صف 
آرایی کرده بودند و مردم نیز با درک 
همین ش��اخص و حقیقت، حضور 
تعیین کننده خود را در حفظ نظام و 

انقاب، بار دیگر ثابت کردند.
به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به ابع��اد مختلف حادث��ه عظیم 19 
دی س��ال 56 در قم تأکی��د کردند: 
قی��ام 19 دی مردم قم در 32 س��ال 
پیش با ویژگیهایی همچون بصیرت، 
موقع شناس��ی، دش��من شناس��ی و 
مجاه��دت، مب��دأ تح��ول و ایجاد 
جریان��ی عظیم در ملت ایران ش��د 
ک��ه همچنان درس آموز و تأثیرگذار 

است.
ایش��ان اراده و مجاهدت انسانها 
را زمینه ساز ش��اخص شدن برخی 
روزهای تاریخ، از جمله 19 دی سال 
56 دانستند و خاطرنشان کردند: روز 
9 دی امس��ال نیز از جمله روزهایی 
اس��ت که به واسطه حرکت عظیم و 
فوق العاده م��ردم در تاریخ ماندگار 

شد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با 
اش��اره به ش��رایط غبارآل��ود کنونی 
تأکید کردن��د: در چنین ش��رایطی، 
این حرک��ت مردم، اهمیت مضاعفی 
روح  و  والی��ت  روح  و  داش���ت 
حس��ین ب��ن عل��ی )ع( در آن دیده 
می شود و همان گونه که امام راحل 
همواره می گفت تجلی دست قدرت 

خدا بود.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر 
اینکه در شرایط فتنه، کار دشوارتر و 

تشخیص س��خت تر است، به تبیین 
فتن��ه انگیزی جبهه مقابل امیرمؤمنان 
در جنگ صفین پرداختند و افزودند: 
در آن ش��رایط س��خت و غبارآلود، 
جناب عمار یاسر که از یاران خاص 
و خالص و همیش��گی امام علی )ع( 
بود، به روشنگری پرداخت تا به افراد 
متزل��زل یادآوری کن��د هیچ تفاوتی 
بین جبهه مقابله کنندگان با رس��ول 
خ��دا)ص( و دش��منان امیرمؤمن��ان 
وجود ندارد ج��ز اینکه جبهه مقابل 
حض��رت عل��ی)ع( در ظاهر ادعای 
اس��ام و طرفداری از قرآن و پیامبر 

را می کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
خاطرنشان کردند: از ابتدای پیروزی 
انق��اب اس��امی و در تم��ام طول 
حی��ات ام��ام خمین��ی )ره( همواره 
امری��کا، انگلی��س، دیگ��ر قدرتهای 
استکباری، مرتجعین وابسته به نظام 

س��لطه و منحرف��ان داخل��ی در زیر 
پرچم مبارزه با ام��ام و انقاب قرار 
داشتند و اکنون هم شرایط به همین 

صورت است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: از 
قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
تاکنون، امریکا، انگلیس و رسانه های 
صهیونیس��تی در کجا ایس��تاده اند؟ 
جناحهای ضد دین همچون توده ای ها، 
س��لطنت طلب ها و دیگر مخالفان 
انقاب و امام در کج��ا قرار دارند؟ 
آی��ا جز در زیر همان پرچم مقابله با 
نظام اسامی قرار گرفته اند؟ بنابراین 
صف بندیها هیچ تغییری نکرده و این 

یک عامت و شاخص مهم است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
نتیج��ه  را  ب��زرگ 9 دی  حماس��ه 
هوشیاری مردم و درک این شاخص 
بس��یار مهم دانس��تند و افزودند: اگر 
صدها بار برای نعمت هوشیاری این 

ملت، سجده شکر به جا آورده شود، 
باز هم کم است.

ایشان بیداری و حضور مردم را 
عامل اصلی حفظ انقاب اسامی و 
کشور و علت وحشت سران استکبار 
از حمله ب��ه ملت ایران دانس��تند و 
افزودن��د: برخاف برخ��ی تبلیغات 
رس��انه ای، مش��کل اصلی دشمنان 
این سرزمین، بصیرت ملت و غیرت 

دینی جوانان کشور است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
افزودند: با وج��ود این غیرت دینی 
جوش��ان، جوان��ان در مقابل برخی 
مسائل صبر پیش��ه می کنند که باید 
هم چنین باش��د ولی ه��رگاه زمان 
حض��ور در صحنه باش��د، در میدان 

حاضر هستند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
حرکت عظیم مل��ت در نهم دی ماه 
را اتمام حجتی برای همه دانس��تند 
و افزودند: مس��ئوالن قوای سه گانه 
دیدن��د ملت چه می خواهد بنابراین 
بای��د وظای��ف خ��ود را در مقاب��ل 
مفس��دان و اغتشاش��گران به خوبی 

انجام دهند.
ایش��ان حضور مردم در صحنه 
را بزرگترین ثروت و پش��توانه نظام 
خواندند و با اشاره به تبلیغات غلط 
و مغرضانه رسانه های بیگانه درباره 
حکومتی بودن راهپیمایی عظیم نهم 
دی افزودند: آنها با اینگونه تبلیغات، 
ناخواسته به قدرت مردمی جمهوری 
اس��امی اعتراف می کنن��د چرا که 
هیچ حکومتی در جهان قادر نیست 
ظرف 2 روز چنین بسیج عظیم ملی 
را انجام دهد و دهها میلیون نفر را به 

خیابانها بکشاند.
رهب��ر انقاب اس��امی در پایان 
سخنانش��ان ب��ا تجلی��ل دوب��اره از 
بصی��رت و آمادگی مل��ت عزیز ایران 
افزودند: در پرتو نََفس گرم امام راحل 
عظیم الشأن و فداکاری شهیدان گرانقدر، 
مردم و حکومت، در این کشور بزرگ 
یک حقیقت واحد به شمار می روند و 
همه مسئوالن از جمله اینجانب، فقط 
قطره های کوچکی هستیم در اقیانوس 

عظیم ملت.

ملت ایران در آستانه جهشی بزرگ  
رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه برنامه پنجم 
توس��عه اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی کش��ور در 
مجلس، استحکام امروز ایران را بی نظیر دانست و 
گفت: ملت ایران در آستانه جهشی بزرگ و دوران 

شکوفایی حقیقی قرار دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود احمدی نژاد 
افزود: برنامه پنجم در چارچوب سند چشم انداز و 

براساس سیاست های اباغی برنامه چهارم و پنجم 
و تجربیات حاصل از اجرای چهار برنامه تهیه شده 

است. 
آق��ای احمدی ن��ژاد افزود: در آین��ده نزدیک 
گ��زارش برنام��ه چه��ارم و نق��د و تحلی��ل نظام 
برنامه ری��زی و چارچوب برنامه چهارم در اختیار 

نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. 
وی نخستین مأموریت را ساختن ایران دانست 
و گف��ت: ایران باید در افق چش��م انداز کش��وری 
پیشرفته، قدرتمند، الهام بخش،  منضبط، سرشار از 
ایم��ان و اخاق و فضائل انس��انی، پاک، آرمانی و 

متعالی باشد. 
رئیس جمه��ور در ادامه س��خنان خود هنگام 
تقدیم الیح��ه برنامه پنجم توس��عه گفت: ویژگی 
دیگ��ر ملت ایران س��ابقه علم��ی و ظرفیت علمی 

امروز است. 
وی افزود: در طول تاریخ، ملت ایران پیش��گام 
عل��م و فن��اوری بوده و ام��روز به فض��ل الهی و 
در س��ایه انقاب اس��امی س��رعت تولید علمی 

روز افزون است. 
ــتمرار خط نورانی والیت، از رویکردهای  اس

برنامه پنجم
رئیس جمهور ت��داوم خط امام خمینی )ره(  و 
استمرار خط نورانی والیت را از رویکردهای برنامه 

پنجم توسعه کشور خواند.
وی گفت: ایران س��رافراز و جهانی سرشار از 

امید و عدالت می تواند به وس��یله مجلس و دولت 
و ملت ایران برپا ش��ود و این ن��گاه ما به برنامه و 

مأموریت های آینده است.
رئیس جمهور افزود: ملت ایران ملتی توانمند، 
آرمان��ی و دارای مس��ئولیت ها و مأموریت ه��ای 
بزرگ اس��ت که توان انج��ام دادن آنها را به خوبی 

دارد.
آقای احمدی نژاد اس��تفاده هر چه بیش��تر از 
ظرفیت های قانون اساسی را از دیگر رویکردهای 
برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: قانون اساسی ما 
برای ساختن جامعه متعالی و اجرای مأموریت های 

بزرگ طراحی شده است.
وی اف��زود: ما هن��وز از ظرفیت ه��ای قانون 

اساسی به طور کامل استفاده نکرده ایم.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه اس��تفاده از همه 
ظرفیت های انس��انی،  مادی و معنوی کش��ور در 
برنام��ه پنج��م در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: 
این برنامه به گونه ای تدوین ش��ده است که همه 

استعدادها فرصت حضور می یابند.
وی س��اختن هم��ه ج��ای ای��ران هماهنگ با 
یکدیگر، دوام و قوام هرچه بیشتر فرهنگ اسامی 
و ایرانی و فرهنگ انتظ��ار را از دیگر رویکردهای 
برنامه پنجم برشمرد و گفت: در این برنامه حرکت 
س��ریع و هماهن��گ به س��وی افق 1404، س��ند 
چشم انداز به گونه ای که دست کم نیمی از آن در 

برنامه پنجم محقق شود در نظر گرفته شده است.
راهبردهای اساسی برنامه پنجم توسعه

رئیس جمهور در ادامه س��خنانش در جلس��ه 
علنی مجلس ش��ورای اس��امی محورهای برنامه 

پنجم توسعه را برشمرد.
آق��ای احمدی ن��ژاد گفت: گس��ترش عدالت 
اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر برای آحاد مردم، 
کاهش فاصل��ه طبقاتی، کاهش ضری��ب جینی از 
38 ص��دم به 35 صدم، توس��عه مناط��ق محروم و 
روس��تایی و بهبود فضای کس��ب و کار و توسعه 

رقابت از محورهای برنامه پنجم است.
وی همچنین ارتقای به��ره وری نیروی کار و 
س��رمایه و انرژی، ایجاد تعادل بین منابع درآمدی 
غیرنفت��ی و مص��ارف هزینه ای دول��ت، هدایت 
منابع نفتی به س��وی سرمایه های زاینده اقتصادی، 
گس��ترش کمی و کیف��ی نظام تأمی��ن اجتماعی و 
اصاح ساختارهای موجود، تمرکززدایی از حوزه 
اداری و اجرایی و توسعه اختیارات در استان ها و 
شهرس��تان ها از دیگر محورهای این برنامه عنوان 

کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه به تأمین کرامت و 
معیشت کارکنان و ارتقای سامت اداری در برنامه 
پنجم توسعه توجه شده است، گفت: بهبود خدمت 
رس��انی و تکریم مراجعین، تأکید بر انسان سالم و 
س��امت آحاد مردم برای رسیدن به جامعه سالم، 
اعتای فضای فرهنگی، رش��د آگاه��ی و فضائل 
اخاقی از جمل��ه قانونگرایی، خودباوری، روحیه 
کار جمعی، تع��اون، ابتکار، پاکی و درس��تکاری، 

قناعت،  پرهیز از اسراف، انضباط و وجدان کاری، 
توسعه روحیه و فرهنگ ایثارگری جزء محورهایی 
اس��ت که به عنوان راهبرد اساسی در برنامه پنجم 

توسعه دیده شده است.
آقای احمدی نژاد افزود: ارتقای توانمندی های 
دفاعی و بازدارندگی ملت ایران، گس��ترش کمی و 
کیفی تولید داخل و توسعه صادرات کاال و خدمات، 

توسعه فرهنگ استفاده از کاالی تولید داخل، بسیج 
امکانات کش��ور در جهت تولید عل��م و فناوری، 
هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی، تجاری 
سازی تولیدات علمی و افزایش سهم علمی ایران 
در جهان نیز از دیگر محورهای برنامه پنجم است. 
رئیس جمهور با اشاره به لزوم تقویت نهاد خانواده 
به عن��وان پایه اعتای جامعه گف��ت: تکریم زنان 
خان��ه دار به عن��وان پایه های حف��ظ و صیانت از 
فرهنگ و امنیت و پیشرفت جامعه، توسعه جایگاه 
زنان و نقش سازنده آنها در عرصه های اجتماعی، 
 فرهنگ��ی و اقتص��ادی و اعت��ای نقش جمهوری 
اس��امی در نظام بین الملل از دیگ��ر محورهایی 
اس��ت که به عنوان راهبرد اساسی در برنامه پنجم 

توسعه دیده شده است.
وی با بیان اینکه این برنامه ویژگی های خاصی 
دارد، گف��ت: یکی از ویژگی های این برنامه توجه 
به خطوط راهنمای الگ��وی برنامه ریزی ایرانی و 

اسامی است.
ــم در متن آن  ــدن برنامه پنج ــی ش عملیات

گنجانده شده است
رئی��س جمهور گفت: برای نخس��تین بار کل 
دولت، ش��ورای برنامه ریزی، ش��ورای تهیه برنامه 
و کارگروه ه��ا تاش کردیم ب��ه خطوط راهنمای 
الگ��وی برنامه ریزی ایرانی و اس��امی توجه کنیم 
و در متن برنامه، عملیاتی ش��دن آن گنجانده شده 

است.
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علم و صنعت

نقش بانک های خصوصی در توسعه نظام تأمین مالی کشور

پیشینه پرچم ایران چیست؟
آرم پرچم جمهوری اسالمی چگونه طراحی شد؟

کیمیا ملکی - پس از پیروزی انقاب اسامی 
بس��یاری از آرم ه��ای گذش��ته ب��ا رویکردی 
اعتقادی اس��امی تغییر یافتند و تعداد انبوهی 

نیز خلق شدند. 
پس از انقاب ش��کوهمند اس��امی تغییر در 
همه ارکان جامعه آغاز ش��د. در این بین مردم 
عاقه من��د بودند ای��ن تغییر در نش��انه ها هم 
پدیدار ش��ود تا انقابی ک��ه خود در آن نقش 
داشتند تبلور بیش��تری یابد. بنابر این آرم ها و 
نشانه های بسیاری از شرکت های تجاری تغییر 
کردن��د و عاوه بر آن نهادهای انقابی هم در 
صدد طراحی آرم و نشانه ویژه خود بودند. در 
رأس آنها آرم پرچم جمهوری اس��امی ایران 
است که با رویکردی اسامی_ایرانی طراحی 
ش��د تا انقابی الهی و مردمی را برای جهانیان 

تداعی کند.
هرچن��د برخی از آرم هایی ک��ه این روزها به 
چشم ما کم و بیش آشنا می آیند فاقد نام طراح 
هستند و شناسنامه آنها چندان مشخص نیست 
اما در پ��رس و جوهای به عمل آمده اینچنین 
به نظر می آید که در روزهای انقاب، هنگامی 
که شور و هیجانی بر تمام ایران اسامی حاکم 
بوده اس��ت تمام��ی مبارزین و م��ردم انقابی 
سعی بر تغییر و تحول همه چیز داشته اند حتی 
بس��یاری از آرم های نهادهای تأسیس شده در 
بدو انقاب از ذهن همان انقابیون بوده است 
و در نهایت مهر تأییدی از جانب گرافیس��تی 

بر آن می خورده است.

ــران؛ طراح  ــالمی ای  آرم جمهوری اس
حمید ندیمی

هم��ان طور که پیش��تر اش��اره ش��د در رأس 
تمامی آرم های طراحی شده در دوران پس از 
انقاب اس��امی، آرم جمهوری اسامی ایران 
که توسط حمید ندیمی طراحی شده است از 
قداس��ت و توجه ویژه ای برخوردار اس��ت و 
همین قداس��ت و بزرگی، سخن گفتن درباره 

آن را برای خالقش سخت کرده است.
ای��ن آرم در درون خود معانی زیادی را جای 
داده و س��ادگی و ظرفی��ت وی��ژه ای که برای 

معان��ی  دربرگی��ری 
را  آن  دارد  متع��دد 
آرم ه��ای  دیگ��ر  از 
این  طراحی شده در 
س��ال ها متمایز کرده 

است.
از  ک��ه  داس��تانی 
آرم  ای��ن  طراح��ی 
نقل ش��ده است تنها 
از  مصاحب��ه ای  ب��ه 
حمید ندیمی با مجله 
پاسدار اسام در سال 
همچنی��ن  و   1362
از  دقی��ق  جزئیات��ی 
استانداردهای طراحی 
ای��ن آرم در مجل��ه 

اس��تاندارد ایران )که توسط مؤسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران منتش��ر شده است( 
محدود می شود. وی با ارجاع به همان مطالب 
منتش��ر شده سؤاالت مطرح شده را پاسخ داد. 
داس��تان این آرم آنطور که در منابع ذکر شده 
نقل شده است از آنجا نشأت می گیرد که دکتر 
ندیمی تفس��یری از سوره حدید را می شنود و 
از آن پس سه رکن اساسی حکومت اسامی از 
دیدگاه قرآن در ذهنش نقش می بندد. »کتاب«، 
»ترازو« و »آهن« و یا به عبارت قرآنی »کتاب«، 

»میزان« و »حدید«.
حضرت امام خمینی در یک سخنرانی 

خواستار تغییر نشان کشور می شوند
پ��س از پیروزی انقاب ام��ام خمینی)ره( در 
یک س��خنرانی خواس��تار تغییر نش��ان کشور 
یعنی ش��یر و خورشید می ش��وند. در آن زمان 
حمید ندیمی با عشق و عاقه ای که هنوز هم 
وقتی از آن صحبت می کند اشک در چشمش 
م��وج می زند، ش��روع به اتود زن��ی طرح اهلل 
می کند که در انتها طرح آماده ش��ده را به دفتر 
حضرت ام��ام در قم ارس��ال می کند. هرچند 
ک��ه ابت��دا در مس��ابقه ای که ب��رای طرح آرم 
جمهوری اس��امی برگزار ش��د آرم دیگری 
ب��ه تصوی��ب و در نهای��ت ب��ه چ��اپ روی 
اس��کناس های آن دوران رس��ید ام��ا دی��ری 
نمی گذرد که ش��بی آقای هاشمی رفسنجانی 
با دکتر ندیمی تماس می گیرند و خبر از تنفیذ 
آرم توس��ط حضرت امام )در 19 اردیبهشت 
1359( می دهند و از آقای ندیمی می خواهند 

ت��ا روی طرح پرچم ه��م کار کند. رنگ های 
س��بز و س��فید و س��رخ، عامت مخصوص 
جمهوری اسامی و شعار »اهلل اکبر« همگی از 
ارکانی هستند که در قانون اساسی برای پرچم 

ایران در نظر گرفته شده اند. 
اما آنچنان که از مطالب نوش��ته شده در مجله 
اس��تاندارد ایران که تنها منبع رس��می تحلیل 
آرم جمهوری اس��امی است، برمی آید؛ کلمه 
قرمز و به خون آغش��ته »اهلل« منقوش بر پرچم 
جمهوری اس��امی به دلیل اینک��ه »اهلل« مبدا 
و منته��ای آفرینش اس��ت و ه��دف و غایت 
حکومت اس��امی )الی اهلل المصیر...( به کار 

می رود انتخاب شده است.
هالی های این ش��کل از نقش مبارکی ریش��ه 
می گی��رد ک��ه بارها حضرت محم��د )ص( با 

شمشیر بر شن ها ترسیم کرده  اند.
پنج جزء تشکیل دهنده عامت که اگر به پنج 
اصل پایه دین برگردد اصل توحید را در حکم 
عمود و س��اقه اصلی در میان دارند، گذش��ته 
از آنک��ه در ترکیب کلی خوی��ش کلمه اهلل را 
بیان می کنند و عصاره ای از کلمه توحید یعنی 
الاله االاله را نیز در خود مستتر دارند. خطوط 
هالی های طرح که در یک دایره محاط است 
با تداعی نصف النهاره��ای کره جهانی بودن 

دعوت اسام را تجسم می بخشند.
جزء قائم میانی، در ترکیب با ش��کل تش��دید 
که در خط فارسی و عربی نشانه شدت است 
شمش��یر را تداعی می کند، قائم و ایستاده که 

خود نماد و قدرت و اس��تحکام و ایس��تادگی 
است و این برداشتی تعبیری از کلمه »حدید« 
یا آهن اس��ت در کت��اب اهلل )... انزلنا الحدید 
فیه باس شدید( و ترکیب کامًا متقارن شکل 
بیان��ی از حالت تع��ادل و توازن ک��ه این نیز 
برداشتی تعبیری است از کلمه میزان در کتاب 

خدا )والسماء رفعها و وضع »المیزان »(.
ــیه  ــر و دلیل تکرار آن در حاش اهلل اکب

پرچم
»ش��عار اهلل اکبر« که تکرار می شود و تکرار از 
ویژگی های ش��عار اس��ت. این شعار یازده بار 
و  س��رخ  رن��گ  در 
ی��ازده ب��ار در رنگ 
س��بز یعن��ی 22 بار 
تکرار می شود و این 
به  اس��ت  اش��اره ای 
بهمن.  دوم  و  بیست 
روزی که این ش��عار 
برای انقاب اسامی 

پیروزی آفرید.
قالب راس��ت گوشه 
»اهلل  نوش��ته  خ��ط 
اکبر« یادی اس��ت از 
کوبندگی این ش��عار 
که به راستی ساحی 
بود پیروز در دس��ت 
انق��اب  مجاه��دان 
اس��امی و این همان خطی است )خط بنایی( 
که شعار اهلل اکبر را بر بلندای اذان و بر گنبدها 
و مناره های اهلل اکبر در مس��اجد اسامی نقش 
می کرده و اکنون بر بلندای پرچم ایران نشسته 
اس��ت. تکرار این شعار در ترکیب کلی پرچم 
حاشیه هایی اس��ت که با اتصال به رنگ سفید 
پرچم دو رنگ س��رخ و س��بز را به هم پیوند 

می زند. 
گوئی الله، »الاله االاله« در زمین اهلل اکبر و هم 
زیر آس��مان اهلل اکبر روییده اس��ت و این پیام 

شهیدان اسام است.
همان طور که از نوشتار مجله استاندارد ایران 
استنتاج می ش��ود آرم اهلل و در مجموع پرچم 
جمه��وری اس��امی ایران ب��ا مفاهیمی کامًا 
اعتقادی، اسامی و قرآنی طراحی شده اند و به 
کار بستن همین مفاهیم کافی است این آرم را 
ب��ه یک آرم مقدس و جاودان مبدل کند. دکتر 
ندیمی در پاس��خ به این سؤال که آیا وی فکر 
می کرده اس��ت سی س��ال پس از طراحی آرم 
جمهوری اسامی همچنان آن را پایدار ببیند؟ 
پاس��خ داد: این پرچم به امید به دست دادن به 

حکومت امام زمان)عج( طراحی شد.
از دیگ��ر آرم ه��ای طراح��ی ش��ده توس��ط 
حمی��د ندیمی می ت��وان ب��ه آرم خبرگزاری 
جمهوری اسامی ایران)ایرنا(، دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه، آرم پیشین سازمان سنجش، 
دانشگاه زنجان، مرکز توسعه صادرات، انجمن 
اولی��ا و مربیان و مؤسس��ه عال��ی پ ژوهش در 

برنامه ریزی و توسعه اشاره کرد. 

 اشاره

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود 
پرچ��م، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و س��تم آژی 
دهاک)ضح��اک( بر می گ��ردد. در آن هنگام کاوه 
برای آنکه مردم را علیه ضحاک بش��وراند، پیشبند 
چرمی خود را س��ر چوبی ک��رد و آن را باال گرفت 
تا مردم گرد او جمع ش��دند. سپس کاخ فرمانروای 
خونخ��وار را در هم کوبید و فری��دون را بر تخت 
ش��اهی نش��اند. فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد 
پاره چرم پیش��بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و 
بنفش آراس��تند و ُدر و گوه��ر به آن افزودند، آن را 
درفش ش��اهی خواند و بدین سان »درفش کاویان« 
پدید آمد. نخستین رنگهای پرچم ایران زرد و سرخ 
و بنف��ش بود، بدون آنکه نش��انه ای ویژه روی آن 
وجود داشته باشد. درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده 
و به اس��تناد تاریخ تا پیش از ورود اعراب به ایران، 
به ویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملی 
و نظامی ایران را درفش کاویان می گفتند، هر چند 
این درفش کاویانی اساطیری نبوده است. محمدبن 
جریر طب��ری در کتاب تاریخ خود ب��ه نام االمم و 
الملوک می نویسد: درفش کاویان از پوست پلنگ 
درس��ت ش��ده، به درازای دوازده ارش که اگر هر 
ارش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه 
آرنج است 60 سانتیمتر به حساب آوریم، تقریباً پنج 
متر عرض و هفت متر طول می ش��ود. ابوالحس��ن 
مسعودی در مروج اهب نیز به همین موضوع اشاره 
می کند. به روایت اکثر کتب تاریخی، درفش کاویان 
زمان ساس��انیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته شده 
ب��ود، بدون آنکه نقش جانوری روی آن باش��د. هر 
پادشاهی که به قدرت می رسید تعدادی جواهر بر 
آن می اف��زود. به هنگام حمله اع��راب به ایران، در 
جنگی که در اطراف ش��هر نهاوند در گرفت درفش 
کاویان به دس��ت آنان افتاد و چ��ون آن را همراه با 
فرش مشهور »بهارستان« نزد عمربن خطاب خلیفه 
مس��لمانان بردند وی از بس��یاری گوهرها، ُدرها و 
جواهرات��ی که ب��ه درفش آویخته ش��ده بود دچار 
شگفتی شد و به نوشته فضل اهلل حسینی قزوینی در 
کتاب المعجم: »امیرالمؤمنین )منظور عمر بن خطاب 
است( سپس بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن 

پوست را سوزانیدند.« 
با فتح ایران به دست مسلمانان، ایرانیان تا 200 
سال هیچ درفش یا پرچمی نداشتند و تنها دو تن از 
قهرمانان ملی ایران زمین، یعنی ابومس��لم خراسانی 
و باب��ک خرم دی��ن دارای پرچم بودند. ابومس��لم 
پرچمی یکس��ره سیاه رنگ داش��ت و بابک، سرخ 
رنگ. ب��ه همین دلیل بود که طرف��داران این دو را 
سیاه جامگان و سرخ جامگان می خواندند. از آنجا 
که علمای اسام تصویرپردازی و نگارگری را حرام 
می دانستند تا سالهای مدید هیچ نقش و نگاری از 

جانداران روی درفش ها تصویر نمی شد.
نخستین تصویر روی پرچم ایران

در س��ال 355 خورش��یدی )976 میادی( که 
غزنویان، با شکست دادن سامانیان، زمام امور را در 
دست گرفتند، سلطان محمود غزنوی برای نخستین 
بار دستور داد نقش یک ماه را روی پرچم خود که 
رنگ زمینه آن یکسره سیاه بود زردوزی کنند. سپس 
در سال 410 خورش��یدی )1031 میادی( سلطان 
مس��عود غزنوی به انگیزه دلبس��تگی به شکار شیر 
دستور داد نقش و نگار یک شیر جایگزین ماه شود 
و از آن پس هیچ گاه تصویر شیر از روی پرچم ملی 
ایران برداشته نشد تا انقاب اسامی ایران در سال 

1357 شمسی )1979 میادی(.
افزوده شدن نقش خورشید بر پشت شیر

در زمان خوارزمش��اهیان یا س��لجوقیان سکه 
هایی زده ش��د که روی آن نقش خورشید بر پشت 
آمده بود، رسمی که به سرعت در مورد پرچمها نیز 
رعایت ش��د. در مورد علت استفاده از خورشید دو 
دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه چون ش��یر، گذشته 
از نماد دالوری و قدرت، نش��انه ماه مرداد )اس��د ( 
هم بوده و خورش��ید در ماه مرداد در اوج بلندی و 
گرمای خود اس��ت، به این ترتیب همبستگی میان 
خانه ش��یر )برج اس��د( با میانه تابس��تان نشان داده 
می ش��ود. نظریه دیگر بر تأثیر آیین مهرپرس��تی و 
میترائیسم در ایران داللت دارد و حکایت از آن دارد 
ک��ه به دلیل تقدس خورش��ید در این آیین، ایرانیان 
کهن ترجیح دادند خورشید روی سکه ها و پرچم 

بر پشت شیر قرار گیرد.
پرچم در دوران صفویان

در میان شاهان سلسله صفویان که حدود 230 
س��ال بر ایران حاکم بودند تنها شاه اسماعیل اول و 
ش��اه طهماس��ب اول روی پرچم خود نقش شیر و 
خورشید نداشتند. پرچم شاه اسماعیل یکسره سبز 
رنگ بود و بر باالی آن تصویر ماه قرار داشت. شاه 
طهماس��ب نیز چون خود زاده م��اه فروردین )برج 
حمل ( بود دس��تور داد به جای ش��یر و خورش��ید 
تصویر گوس��فند )نم��اد برج حم��ل ( را هم روی 
پرچمها و هم بر س��که ها ترسیم کنند. پرچم ایران 
در بقیه دوران حاکمیت صفویان س��بز رنگ بود و 
ش��یر و خورش��ید را روی آن زردوزی می کردند. 
البت��ه موقعیت و طرز قرارگرفتن ش��یر در همه این 
پرچمها یکسان نبوده، شیر گاهی نشسته بوده، گاهی 
نیمرخ و گاه رو به سوی بیننده. در بعضی موارد هم 
خورشید از شیر جدا بوده و گاهی چسبیده به آن. به 
استناد سیاحت نامه ژان شاردن جهانگرد فرانسوی 
استفاده از بیرق های نوک تیز و باریک که روی آن 

آیه ای از قرآن و تصویر شمش��یر دوس��ر حضرت 
علی )ع( یا شیر و خورشید بوده، در دوران صفویان 
رسم بوده است. به نظر می آید پرچم ایران تا زمان 
قاجارها، مانند پرچم اعراب، س��ه گوش��ه بوده نه 

چهارگوش.
پرچم در عهد نادرشاه افشار

نادر شاه افشار توانست با کوششی عظیم ایران 
را از حکومت ملوک الطوایفی رها ساخته، بار دیگر 
یکپارچه و متحد کند. س��پاه او از س��وی جنوب تا 

دهلی، از ش��مال تا خوارزم و سمرقند و بخارا و از 
غرب تا موصل و کرکوک و بغداد و از شرق تا مرز 
چین پیش روی کرد. در همین دوره بود که تغییراتی 
در خور در پرچم ملی و نظامی ایران به وجود آمد. 
درفش ش��اهی یا بیرق س��لطنتی در دوران نادرشاه 
از ابریش��م سرخ و زرد س��اخته می شد و روی آن 
تصویر شیر و خورشید هم وجود داشت اما درفش 
ملی ایرانیان در این زمان س��ه رنگ سبز و سفید و 
سرخ با شیری در حالت نیمرخ و در حال راه رفتن 
داش��ته که خورشیدی نیمه بر آمده بر پشت آن بود 
و در درون دایره خورش��ید نوشته بود: »المک اهلل«. 
سپاهیان نادر در تصویری که از جنگ وی با محمد 
گورکانی، پادشاه هند، کشیده شده، بیرقی سه گوش 
با رنگ س��فید در دس��ت دارند که در گوشه باالیی 
آن نواری س��بز رنگ و در قسمت پاییتی آن نواری 
سرخ دوخته ش��ده است. شیری که با دم برافراشته 
به صورت نیمرخ در حال راه رفتن اس��ت و درون 

دایره خورش��ید آن بازهم »المک اهلل« آمده است. بر 
این اساس می توان گفت پرچم سه رنگ عهد نادر 
مادر پرچم س��ه رنگ فعلی ایران است. زیرا در این 
زمان بود که برای نخس��تین بار این سه رنگ روی 
پرچم های نظامی و ملی آمد، هر چند هنوز پرچمها 

سه گوشه بودند.
دوره قاجارها، پرچم چهار گوشه

در دوران آقامحمدخ��ان قاجار، س��ر سلس��له 
قاجاریان، چند تغییر اساسی در شکل و رنگ پرچم 

داده ش��د، یکی اینکه شکل آن برای نخستین بار از 
سه گوشه به چهارگوش��ه تغییر یافت و دوم اینکه 
آقامحمدخان به دلیل دش��منی ای که با نادر داشت 
س��ه رنگ سبز و س��فید و س��رخ پرچم نادری را 
برداشت و تنها رنگ سرخ را روی پرچم گذاشت. 
دایره س��فید رن��گ بزرگی در میان ای��ن پرچم بود 
که در آن تصویر ش��یر و خورشید به رسم معمول 
وجود داش��ت با این تفاوت بارز که برای نخستین 
بار شمش��یری در دست شیر قرار داده شده بود. در 
عهد فتحعلی شاه قاجار، ایران دارای پرچمی دوگانه 
ش��د. یکی پرچمی یکسره سرخ با شیری نشسته و 
خورش��ید بر پش��ت که پرتوهای آن سراسر آن را 
پوش��انده بود. نکته ش��گفتی آور اینکه شیر پرچم 
زمان صلح شمشیر به دست داشت در حالی که در 
پرچم عهد جنگ چنین نبود. در زمان فتحعلی شاه 
بود که اس��تفاده از پرچم س��فید رنگ برای مقاصد 
دیپلماتیک و سیاس��ی مرسوم شد. در تصویری که 
یک نقاش روس از ورود س��فیر ایران »ابوالحس��ن 
خان ش��یرازی« به دربار تزار روس کشیده، پرچمی 
س��فید رنگ منقوش به شیر و خورشید و شمشیر، 
پیشاپیش سفیر در حرکت است. سالها بعد، امیرکبیر 
از این ویژگی پرچم های سه گانه دوره فتحعلی شاه 
استفاده کرد و طرح پرچم امروزی را ریخت. برای 
نخس��تین بار در زمان محمدش��اه قاجار )جانشین 
فتحعلی ش��اه( تاجی باالی خورشید قرار داده شد. 
در این دوره هم دو درفش یا پرچم به کار می رفته 
است که روی یکی شمشیر دو سر حضرت علی)ع( 
و بر دیگری ش��یر و خورشید قرار داشت که پرچم 
اول درفش ش��اهی و دومی درف��ش ملی و نظامی 

بود.
امیرکبیر و پرچم ایران

میرزا تقی خان امیرکبیر، بزرگمرد تاریخ ایران، 
دلبس��تگی ویژه ای به نادرشاه داش��ت و به همین 
س��بب بود که پیوس��ته به ناصرالدین ش��اه توصیه 
می کرد ش��رح زندگی ن��ادر را بخوان��د. امیرکبیر 
همان رنگ های پرچم نادر را پذیرفت اما دس��تور 
داد شکل پرچم مستطیل باشد )بر خاف شکل سه 
گوشه در عهد نادرشاه( و سراسر زمینه پرچم سفید، 
با یک نوار س��بز به عرض تقریبی 10 سانتیمتر در 
گوش��ه باالیی و نواری س��رخ رنگ به همان اندازه 
در قس��مت پایین پرچم دوخته شود و نشان شیر و 
خورشید و شمشیر در میانه پرچم قرار گیرد، بدون 
آنکه تاجی باالی خورش��ید گذاش��ته ش��ود. بدین 
ترتی��ب پرچم ای��ران تقریباً به ش��کل و فرم پرچم 

امروزی ایران درآمد.
انقالب مشروطیت و پرچم ایران

با پی��روزی جنبش مش��روطه خواهی در ایران 
و گردن نهادن مظفرالدین ش��اه به تشکیل مجلس، 
نماین��دگان مردم در مجلس های اول و دوم به کار 
تدوین قانون اساسی و متمم آن می پردازند. در اصل 
پنجم متمم قانون اساسی آمده بود: »الوان رسمی بیرق 
ایران، سبز و سفید و سرخ و عامت شیر و خورشید 
است«، ک�امًا مشخص است نمایندگان در تصویب 
این اصل ش��تابزده بوده اند زیرا اشاره ای به ترتیب 
قرار گرفتن رنگها، افقی یا عمودی بودن آنها و اینکه 
ش��یر و خورش��ید بر کدام یک از رنگها قرار گیرد 
ب��ه میان نیامده بود. همچنی��ن درباره وجود یا عدم 
وجود شمشیر یا جهت روی شیر ذکری نشده بود. 
نماین��دگان در توجیه رنگهای به کار رفته در پرچم 
به اس��تدالالت دینی متوسل شدند، بدین ترتیب که 
می گفتند رنگ س��بز، رنگ دلخواه پیامبر اسام و 
رنگ این دین است، بنابراین پیشنهاد می شود رنگ 
س��بز در باالی پرچم ملی ایران قرار گیرد. در مورد 
رنگ س��فید نیز به این مورد اس��تناد ش��د که رنگ 
سفید رنگ مورد عاقه زرتشتیان است، اقلیتی دینی 
که هزاران س��ال در ایران به صل��ح و صفا زندگی 
کرده اند و اینکه سفید نماد صلح، آشتی و پاکدامنی 
اس��ت و الزم است در زیر رنگ سبز قرار گیرد. در 
مورد رنگ سرخ نیز با اشاره به ارزش خون شهیدان 
در اس��ام، به ویژه امام حس��ین و ج��ان باختگان 
انقاب مش��روطیت به ضرورت پاسداش��ت خون 
شهیدان اشاره شد. س��پس نمایندگان غیر روحانی 
حاضر در مجلس س��خن را به موضوع نشان شیر و 
خورشید کشاندند و این موضوع را اینگونه توجیه 
کردند که انقاب مش��روطیت در مرداد سال 1285 
هجری شمس��ی )1906 میادی( به پیروزی رسید 
یعنی در برج اسد)ش��یر(. از سوی دیگر چون اکثر 
ایرانیان مسلمان شیعه و پیرو علی هستند و اسداهلل 
از الق��اب حضرت علی اس��ت، بنابراین ش��یر هم 
نش��انه مرداد است و هم نشانه امام اول شیعیان، در 
مورد خورش��ید نیز چون انقاب مشروطه در میانه 
ماه مرداد به پیروزی رس��ید و خورشید در این ایام 
در اوج نیرومندی و گرمای خود اس��ت پیش��نهاد 
می کنیم خورشید را نیز بر پشت شیر سوار کنیم که 
این شیر و خورشید، هم نشانه علی باشد هم نشانه 
ماه مرداد و هم نش��انه چهاردهم م��رداد یعنی روز 
پیروزی مشروطه خواهان و البته وقتی شیر را نشانه 
پیشوای امام اول بدانیم الزم است شمشیر ذوالفقار 
را نیز به دستش بدهیم. بدین ترتیب برای اولین بار 
پرچم ملی ایران به طور رس��می در قانون اساس��ی 
به عنوان نماد اس��تقال و حاکمیت ملی مطرح شد. 
در س��ال 1336 منوچهر اقبال، نخس��ت وزیر وقت 
به پیش��نهاد هیأت��ی از نماین��دگان وزارتخانه های 
خارج��ه، آم��وزش و پرورش و جن��گ طی بخش 
نام��ه ای ابعاد و جزئیات دیگر پرچم را مش��خص 
کرد. بخ��ش نامه دیگری در س��ال 1337 در مورد 
تناس��ب طول و عرض پرچم صادر ش��د و طی آن 
مقرر شد طول پرچم اندکی بیش از یک برابر و نیم 

عرضش باشد.
پرچم بعد از انقالب

در اص��ل هجدهم قان��ون اساس��ی جمهوری 
اسامی ایران مصوب س��ال 1358 هجری شمسی 
)1979 میادی( در مورد پرچم گفته ش��ده اس��ت 
پرچم جمهوری اس��امی از سه رنگ سبز، سفید و 
سرخ تشکیل می شود و نشانه جمهوری اسامی در 

وسط آن قرار دارد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در نظر دارد نسبت 
ــتای منج از  ــه اجرای پروژه احداث مرکز اورژانس 115 بین جاده ای روس ب
ــاس  ــتان لردگان با برآورد هزینه 486/043/379 ریال بر اس توابع شهرس
ــت بهای سال 1388 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوسیله  فهرس
ــرایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه در  از پیمانکاران واجد ش
ساعات کار اداری از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به دفتر گروه فنی و 
نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه واقع در شهرکرد، بلوار آیت ا... کاشانی، 

ستاد دانشگاه ساختمان شماره 1 طبقه همکف مراجعه نمایند. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان:
BRT با صرفه ترین سیستم حمل و نقل عمومی است

استاندار چهارمحال و بختیاری:
بیش از 90 درصد صنعت استان به بخش 

خصوصی واگذار شده است

مسئول روابط عمومی دانشگاه شهرکرد :
پیشنهادهای دانشگاه برای طرح در سفر آتی 

دولت به استان تدوین شد 

اصفهان اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

گندمان

شهرکرد

اصفهان

کاشان

شهرکرد

کوتاه از30)سی شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 نمی دانیم که دیگر از چه کسی کمک بگیریم 

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان اعالم کرد:
پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی

 در شهر اصفهان

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: در 
دولت نهم 7 برابر بیشتر از دوره های گذشته، 

در صنعت استان سرمایه گذاری شده است.
مهندس رجبعلی صادقی در گفتگو با ایسنا 
اف��زود: پیگیری طرح ه��ای صنعتی که نقش 
مهمی در صنعت اس��تان دارد مهمترین هدف 

بازدید از طرح های صنعتی استان است.
وی تصریح کرد: رفع مشکات واحدهای 
صنعت��ی، بیان آس��یب هایی که ممکن اس��ت 
از ط��رف مدیران به صنایع برس��د، دلگرمی و 
تشکر از فعاالن این بخش ها و شفاف سازی 
انجام فعالیت ها از دیگر اهداف این بازدیدها 

است.
مهندس صادقی با اش��اره به رشد مطلوب 
صنع��ت در اس��تان گفت: در دول��ت نهم در 
حقیقت رشد صنعت در استان بسیار مطلوب 
و به لحاظ س��رمایه گذاری قابل قیاس با قبل 

نیست.
وی ادام��ه داد: از اول انقاب تا س��ال 84 
در اس��تان برای راه اندازی بخش صنعت 150 
میلیارد تومان سرمایه گذاری می شد در حالی 
که این رقم از سال 84 تا 88 به 1 هزار میلیارد 
تومان رسیده که نشانه یک انقاب صنعتی در 

استان است.
صادق��ی به اهمی��ت نوع صنعت اش��اره 
و تصری��ح کرد: صنعت ش��کل گرفته در این 
استان جزء صنایع مادر و استراتژیک است که 
آثار توسعه ای بسیار باالیی داشته و می تواند 
در تولید ثروت، تولی��د ناخالص، صادرات و 

توسعه کشور مؤثر واقع شود.
وی با بیان اینکه پایداری و رعایت مسائل 
زیس��ت محیط��ی از مهم تری��ن ویژگی های 
توس��عه صنعت اس��تان اس��ت، افزود: فراهم 
ب��ودن با معناترین مکان یاب��ی صنعت در قالب 
شهرک های صنعتی و پل ارتباطی بین بندر امام و 
فات مرکزی بهترین موقعیت را برای توسعه 
صنعت اس��تان فراهم کرده اس��ت. صادقی با 
اشاره به اختصاص بیش از 90 درصد صنعت 
استان به بخش خصوصی تصریح کرد: استان 
به لحاظ دارا بودن زیرس��اختهایی چون آب، 
گاز، انرژی، عبور خطوط اصلی شبکه برق از 
استان، نیروی انس��ان�ی متخصص، ک�ارگران 
ماه���ر، نزدیکی به ش��هر صنعت��ی اصفهان و 
دارا بودن پارامتر معافیت مالیاتی برای سرمایه 
گذاری این استان موقعیت خوبی برای توسعه 

صنعت دارد.

مس��ئول روابط عمومی دانشگاه شهرکرد 
گفت: پیش��نهادات دانشگاه شهرکرد در چهار 
دسته با رویکرد توسعه فرهنگی، آموزش عالی 
و فناوری برای طرح در دور س��وم سفر هیأت 

دولت به استان تدوین شد.
محمدرض��ا زارعی��ان در گفتگو با ایس��نا 
افزود: به منظور تأمین زیرساخت ها و توسعه 
اس��تان و دانش��گاه ش��هرکرد در بخش های 
فرهنگی، آموزش عالی و فناوری پیشنهادهای 
دانش��گاه ش��هرکرد در چهار دس��ته  توس��عه  
آم��وزش عالی و فناوری در اس��تان، توس��عه  
آم��وزش عالی و فن��اوری دانش��گاه، تأمین و 
توس��عه  فضا و برنامه های فرهنگی دانشگاه و 
تأمین و توسعه  فضاها و برنامه های خدماتی و 

رفاهی دانشجویان تدوین شده است.
وی ادام��ه داد: در بخش توس��عه آموزش 
عالی و فناوری استان پیشنهاد تأسیس دانشگاه 

صنعت��ی و اح��داث پارک عل��م و فناوری در 
استان با هدف تربیت نیروی ماهر و متخصص 
در بخش صنعت و تکنولوژی، نگرش اس��تان 
به صنایع بزرگ و دارای فناوری باال و حمایت 
از ایده ه��ای خاق و ابتکاری در بخش تولید، 

دارای اهمیت و درخور توجه ویژه است 
زارعی��ان تصریح کرد: راه ان��دازی مرکز 
نجوم و س��تاره شناسی دانشگاه، تجهیز پایگاه 
لرزه نگاری دانش��گاه، احداث فرهنگس��رای 
دانش��گاه، اح��داث خانه ه��ای فرهن��گ در 
مجاورت خوابگاههای دانش��جویی، تأس��یس 
دانش��کده اهل بیت )ع( و حوزه دانش��جویی 
علوم اسامی، توسعه  خوابگاههای دانشجویان 
متأهل و توسعه تأسیس��ات زیربنایی دانشگاه 
نیز از مهمترین پیش��نهادات در زمینه توس��عه 
فرهنگی، آموزشی و فناوری دانشگاه شهرکرد 

است.

رئیس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: 
برای احداث ادامه رینگ س��وم ترافیک ش��هر 
اصفه��ان حتی ب��ه نمایندگان مجل��س نیز پناه 
بردیم و برای حل این مشکل نمی دانیم دیگر از 

چه کسی کمک بگیریم.
به گزارش ف��ارس، عباس حاج رس��ولیها 
در حاشیه جلسه علنی ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان افزود: با نگاهی به تاریخچه شورا پس 
از انقاب مشخص می شود که نقش شوراها در 
قانون اساسی پررنگ بوده و همچنین در قرآن 
کریم به آیات مختلف در این مورد اشاره شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه نقش مردم در شوراها 
مهم اس��ت، به طوری ک��ه رهبر معظم انقاب 
اس��امی نامه ای به ش��ورای انقابی می نویسد 
و می خواهند ک��ه مردم را در ش��وراها دخیل 
دهند، اظهار داش��ت: اعضای ش��وراها افرادی 
هس��تند که برای خدمت به شهروندان آمده اند 
و ظرفیت های مختلفی در بحث های گوناگون 
وجود دارد و اگر به مردم واگذار ش��ود، کارها 
خیلی س��ریع تر پیش می رود. رئیس ش��ورای 
اسامی ش��هر اصفهان تصریح کرد: در برنامه 
پنجم نقش مردم در قانون شوراها باید مد نظر 
قرار گیرد و ط��رح تفصیلی مبنای برنامه ریزی 
پنج ساله، چهارم ش��هرداری است که باید هر 

چه زودتر اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد: از اردیبهشت تا مهر 
سال جاری اسکلت بندی بودجه صورت گرفته 
و از مهرماه تاکنون بیش از پنج میلیون ساعت 
نف��ر کار کردند که این نظ��ام تنظیم بودجه در 

هیچ کانشهری انجام نشده است.
حاج رسولیها گفت: اشتغال و ازدواج جزء 
درخواس��ت های عدیده م��ردم مناطق محروم 
است که تمام مسئوالن و دست اندرکاران باید 
در ای��ن زمینه تاش ه��ای و راهکارهای را در 
نظر بگیرند. وی با اشاره به اینکه برای احداث 
ادامه رینگ سوم ترافیک شهر اصفهان حتی به 
نمایندگان مجلس نیز پن��اه بردیم و برای حل 
این مش��کل نمی دانیم دیگر از چه کسی کمک 
بگیری��م، افزود: به خاطر احداث نش��دن ادامه 
پروژه عظیم رینگ س��وم در ش��هر اصفهان از 
مردم ش��هر باید عذرخواهی کرد و شهرداری 
باید طرح��ی دهد که این خیاب��ان حذف و یا 
خیابان دیگری استجار ش��ود تا شهروندان در 
این مسیر راحت شوند. رئیس شورای اسامی 
شهر اصفهان اظهار داشت: خیابان هایی که برای 
احداث پروژه رینگ سوم ترافیک شهر اصفهان 
حل ش��ده با امتی��ازات و هزینه های ویژه بوده 
اس��ت اما ادامه رینگ سوم در این مسیر هنوز 

حل نشده است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
)غیرحض��وری(  الکترونیک��ی  پرداخ��ت  از 
عوارض نوسازی از طریق خدمات بانکداری 

الکترونیکی از اول ماه جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��ان�ه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس 
همایون ی��زدان پناه با اع��ام این خبر گفت: 
با راه اندازی این برنامه شهروندان می توانند 
پس از دریافت فیشهای عوارض نوسازی در 
ه��ر یک از مناطق 14 گان��ه عوارض مربوطه 
را از طریق روش��های دستگاه های خودپرداز 
)A.T.M( بانک مل��ی با کلیه کارتهای عضو 
ش��بکه ش��تاب، تلفن بان��ک رای��گان بانک 
مل��ی )09622(، با اس��تفاده از مل��ی کارتها، 
دستگاه های کارتخوان بانک ملی )POS(، با 

اس��تفاده از ملی کارتها به صورت الکترونیکی 
پرداخت کنند.

وی از پرداخ��ت ع��وارض نوس��ازی از 
طریق ش��بکه اینترنت در آین��ده نزدیک خبر 
داد و اعام کرد: این اقدام در راستای تسهیل 
در ارائه خدمات به ش��هروندان و دستیابی به 
ش��هرداری الکترونیکی انجام و با راه اندازی 
آن گام بلندی در جهت خدمت رسانی بیشتر 

به شهروندان برداشته خواهد شد.
مدی�رعامل سازمان فاوا یادآوری کرد: برای 
هر قبض، شناسه قبض و شناسه پرداخت در 
نظر گرفته شده که پس از پرداخت عوارض، 
ب�ا اس��تفاده از ش��م�اره پیگی�ری ارائ�ه شده 
توس��ط هری��ک از س��امان�ه های ف��وق، در 

صورت مغایرت قابل ردیابی خواهد بود.

افزون بر 46 هزار تن 
کاال از کاشان به خارج از 

کشور صادر شد  
 مس��ئول سرویس ارزیابی گمرک استان اصفهان 
مستقر درکاش��ان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
46 ه��زار و 701 تن انواع کاال از کاش��ان به خارج از 

کشور صادر شد.  
محمد سربند در گفتگو با ایرنا، ارزش این کاالها 

را 113 میلیون و 150 هزار و 95 دالر ذکر کرد.
وی افزود: این کاالها شامل فرش ماشینی، کاشی، 
سرامیک، باسکول، پی وی سی، قطعات فلزی، لنت 
ترم��ز، بتون، رب و انواع کنس��رو، ظروف، گاب و 

انواع عرقیات گیاهی و نوشیدنی است.
وی ادامه داد: این کاالها به کش��ورهای عربستان، 
امارات، عمان، کویت، کانادا، آذربایجان، ارمنس��تان، 

ماداگاسکار، تاجیکستان و پاکستان ارسال شد.
س��ربندی گفت: امور صادرات و گمرک کاال از 
اواخر شهریور سال گذشته در کاشان انجام می شود. 
وی افزود: پیشتر امور مربوط به صادرات کاالهای 
این شهرستان از طریق گمرک استانهای اصفهان، قم و 

دیگر استانهای کشور انجام می شود. 

درخشش دانش آموزان 
ناحیه یک در مرحله 

کشوری مسابقات حوزه 
نشر کتاب و کتابخوانی

رض��ا امین��ی دانش آم��وز مدرس��ه راهنمایی 
تحصیلی فرهنگیان آم��وزش و پرورش ناحیه یک 
ش��هرکرد به عن��وان مؤلف برتر کش��وری انتخاب 
شد. بختیار حیدری کارشناس روابط عمومی اداره 
آم��وزش و پرورش ای��ن ناحیه با اع��ام این خبر 
افزود: بر این اس��اس دانش آموزان مولود سلیمانی 
از دبیرستان نمونه پژوهش به عنوان کتابخوان برتر 
و زهره ابراهیمی از دبیرس��تان فجر اسام به عنوان 
مؤلف برتر برگزیده ش��دند. الزم به ذکر است لوح 
تقدی��ر، تندیس بلورین و جوایز برگزیدگان به آنها 

اهدا شد.

دانش آموزان منطقه 
گندمان و نمایش

 خبرهای داغ
به گزارش کارشناس فرهنگی و هنری اداره آموزش 
و پرورش منطقه گندمان اجرای نمایش میدانی خبرهای 
داغ توسط گروه هنری استان چهارمحال و بختیاری در 
مدارس این منطقه با استقبال بی نظیر دانش آموزان رو 
به رو شد. خدا خواست منصوری گفت: بیش از 2 هزار 
نفر از دانش آم��وزان دوره های مختلف تحصیلی در 
21 آموزش��گاه از این نمایش دیدن کردند. وی هدف 
از اجرای زنده این نمایش را تحقق اهداف پرورشی و 
ایجاد انگیزه ذوق هنری دانش آموزان در فعالیتهای هنری 
بیان کرد. الزم به ذکر است این نوع نمایش برای اولین 
بار در مدارس منطقه توسط یک گروه هنری حرفه ای 

در مدت 4 روز برگزار شد.

همزمان با دهه فجر
 7 پروژه آب و فاضالب 

شهری در 
چهارمحال و بختیاری به 

بهره برداری می رسد

فاض���اب  و  آب  ش���رک�ت  م�دی�رع�ام���ل 
چهارمحال و بختیاری در گزارش��ی اعام کرد: 7 طرح 
بزرگ آبرس��انی شامل 3 مخزن ذخیره آب باگنجایش 
4500 مترمکعب همراه با تأسیس��ات جانبی شیرخانه، 
ایس��تگاه کلرزنی و شبکه های انتقال آب در شهرهای 
شهرکرد )حاشیه میرآباد، سودجان و مال خلیفه( همزمان 
با س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی به به��ره برداری 

می رسد
مهندس حشمت ا... هاشمی افزود: عاوه بر این از 
تأسیسات تأمین آب شهرهای سورشجان و باباحیدر و 
28 کیلومتر ش��بکه نوسازی شده در 26 شه�ر استان و 
30 کیلومت�ر شب�که ج�دی�د جمع آوری فاضاب در 9 

شهر استان بهره برداری خواهد شد.
وی افزود: برای این پروژه مجموعًا 51 میلیارد 
و 400 می�لی�ون ری�ال ه�زین�ه ش���ده اس��ت. ب�ا 
به��ره ب��رداری از طرحهای یاد ش��ده مجموعًا 50 
هزار نفر جمعیت جدید از آب آش��امیدنی سالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از عدم همکاری یگانهای نظامی مربوطه اعالم کرد:

احداث ادامه بزرگراه شهید همت امکان پذیر نیست
شهر  اس��امی  ش��ورای  رئیس 
اصفهان: پیگیری احداث ادامه شهید 
همت را ب��ه دلیل برخورد با اراضی 
نظام��ی و عدم هم��کاری یگانهای 

مربوطه بدون نتیجه دانست.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
اصفهان،  اس��امی ش��هر  ش��ورای 
مهندس عب��اس حاج رس��ولیها در 
یکصد و سی و دومین جلسه علنی 
این ش��ورا با اشاره به احداث حلقه 
س��وم ترافیک��ی این ش��هر و معطل 
ماندن مس��یر 2 کیلومت��ر باقیمانده 
ای��ن حلقه ترافیک��ی در جنوب پل 
غدیر گفت: متأسفانه به رغم فعالیت 
و پیگیریه��ای مس��تمر و گوناگون 
مدیریت اس��تان و شهر طی 2 سال 
گذش��ته، ای��ن پیگیریه��ا بی نتیجه 
بوده و احتماالً ش��هرداری اصفهان 
از اح��داث این مس��یر ص��رف نظر 
خواهد کرد. وی با اش��اره به قانون 
خ��روج پادگاهای نظام��ی از حریم 
شهرها تصریح کرد: متأسفانه وجود 
این اماکن نظامی یکی از مش��کات 
کانشهرها اس��ت و خروج آنان از 

حریم شهر ضروری است.
مهن��دس حاج رس��ولیها افزود: 
احداث معابر ش��هری و خیابانهای 
قبل��ی در حریم ای��ن پادگانها هم با 
واگذاری امتیازات ویژه و پرداخت 
هزینه های سنگین توسط شهرداری 

اصفهان انجام شده است.
ب��ه گفت��ه وی: به رغ��م هزینه 
س��نگین، احداث مس��یر جایگزین 
برای بازگش��ایی ادامه حلقه س��وم 
ترافیکی شهر در دستور کار مدیریت 
شهر اصفهان قرار دارد و در تدوین 
بودجه سال آینده ش��هرداری برای 
این ام��ر تصمیم گی��ری الزم انجام 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود نظام تهیه بودجه س��ال آینده 
ش��هرداری اصفه��ان را بی نظیر و 
کام�ًا کارشناس�ی دانست و گفت: 
بر اساس اعام معاونت برنامه ریزی، 
کارشناسان خبره از اردیبهشت ماه تا 
پایان ش��هریور با انج��ام 5 هزار نفر 
س��اعت کار پیکربندی بودجه سال 

1389 را انج��ام داده ان��د و تا چند 
روز آینده جهت بررس��ی نهایی به 
شورای اسامی شهر ارسال خواهد 

شد.

اس��امی شهر  ش��ورای  رئیس 
اصفه��ان مدت بررس��ی این بودجه 
در ش��ورای اسامی شهر اصفهان را 
حدود یک م��اه پیش بینی کرد و از 
شهرداری خواست نسبت به افزایش 
اعتبارات مناط��ق محروم در بودجه 

سال آینده تدابیر الزم را اتخاذ کند.
وی در ادام��ه، نقش ش��وراهای 
اس��امی در رفع مسائل و مشکات 

ش��هرها و م��ردم را ارزن��ده و قابل 
تقدیر بیان ک��رد و گفت: واگذاری 
امور ب��ه مردم در قالب ش��وراهای 
اسامی و رفع مشکات مردم تجربه 

موفقی بوده اس��ت. مهندس عباس 
ش��وراهای  اهمیت  رس��ولیها  حاج 
اس��امی در قانون اساس��ی و قرآن 
کریم را یادآور ش��د و با اش��اره به 
بنیانگذار جمهوری اس��امی  تأکید 
ای��ران ب��رای تش��کیل ای��ن نهادها 

مردمی  بالق��وه  پتانس��یلهای  افزود: 
و ظرفیته��ای ش��وراها و واگذاری 
ام��ور مردم ب��ه خودش��ان در قالب 

ش��وراهای اسامی باعث شد بخش 
قابل توجهی از مش��کات شهرها، 
روس��تاهای مناطق مختلف کش��ور 
و م��ردم این مناطق رفع ش��ود. وی 
تعامل، هم��کاری و تاش مدیریت 
اس��تان برای برون رفت از وضعیت 
فعلی ادامه بزرگراه ش��هید همت و 
بازگشایی مسیر این بزرگراه را مورد 
تأکید ق��رار داد و اظه��ار امیدواری 
کرد: با حل سریع مشکل، ادامه این 
بزرگراه به عنوان یکی از اولویتهای 
کاری مهم برای رفع مش��کل جدی 
مردم در برنامه های  شهرداری قرار 

گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسامی اصفهان برنامه های 
ص��ورت گرفت��ه در فرهنگس��رای 
خان��واده برای آموزش خانواده ها و 
ارتقای مهارتهای زندگی را ارزشمند 
و قابل تقدیر بیان کرد و لزوم توجه 
به کیفی��ت و کمیت ای��ن برنامه ها 
را م��ورد تأکی��د ق��رار داد و گفت: 
مس��ئوالن ای��ن فرهنگس��را در کنار 
این برنامه ها آموزشهای خانواده ها 
را به محات ش��هر اصفهان توسعه 
و گس��ترش دهند. وی برنامه ریزی 
آموزش��های خانواده  اج��رای  برای 
در محله ه��ا و ترویج و گس��ترش 
این فرهن��گ در محله های مختلف 
ش��هر اصفهان را ضروری دانست و 
افزود: برنامه ریزی صحیح و اصولی 
و اعزام اس��اتید و متخصصان امر به 
محات و مناطق مختلف شهر، نقش 
مؤثری در ارتقای س��طح مهارتهای 
زندگی مردم و آموزش خانواده های 
شهر خواهد داشت. عضو کمیسیون 
فرهنگی- اجتماعی شورای اسامی 
ش��هر اصفهان در پایان سخنان خود 
تعام��ل و همکاری مدیریت اس��تان 
اصفهان برای تحقق الحاق شهرهای 
بهارس��تان و خوراس��گان به ش��هر 
اصفهان را ضروری بیان کرد و گفت: 
الزمه این الحاق پیش بینی اعتبارات 
و بودجه است که اگر این امر قبل از 
تدوین بودجه س��ال آینده شهرداری 
صورت گیرد بس��یاری از مشکات 

این شهرها رفع خواهد شد.

سامانه اتوبوس های تندرو موسوم 
ب��ه BRT یک��ی از اقتص��ادی ترین 
سیستم های حمل و نقل عمومی به 
خصوص نس��بت به تراموا است که 
می تواند به صورت شبکه ای کامل 
و با س��رعت و کیفیت باال مسافران 
را از نقطه ای ب��ه نقطه دیگر تا حد 

ظرفیت مترو جابه جا کند.
ارتباط��ات  اداره  گ��زارش  ب��ه 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفه��ان مدی��ر ترافی��ک ش��هری 
شهرداری اصفهان با بیان این مطلب 
اعام کرد: با توجه به اینکه تراموا به 
نوعی، قطار س��بک شهری محسوب 
می شود اما از لحاظ سرمایه گذاری 
و تجهیزات هزین��ه قابل توجهی را 
به خ��ود اختصاص می ده��د، این 
در حالی اس��ت که برای راه اندازی 
سیس��تم BRT فقط به جداس��ازی 
و  آس��فالت  روک��ش  و  مس��یر ها 
اتوبوس های دو کابین با هزینه بسیار 
کمتر حتی یک چهارم تراموا با توجه 

به کاربرد مشابه نیاز است.
مهندس مسعود بنده خدا افزود: با 
وجود اینکه زمان زیادی یعنی 8 سال 
از پیاده س��ازی سامانه اتوبوس های 
تندرو در دنیا نمی گذرد، در عمل نیز 

مشخص شده این سیستم از ظرفیت 
باالی��ی در ایجاد تغییر در س��اختار 
حمل و نقل شهری برخوردار است 
و هر روز بر اس��تقبال از این سیستم 

می افزاید.
تندرو  اتوبوس های  وی سامانه 
را به عنوان یک سیستم حمل و نقل 
ش��هری با کیفیت دانس��ت و افزود: 
این سیستم امکان جابه جایی سریع، 
راحت و ایمن مس��افران را با در نظر 
گرفت��ن حق تقدم نس��بت به س��ایر 
وسایل نقلیه با امکان خدمات رسانی 

مناسب به مسافران فراهم می کند.

اتوبوس ه��ای  س��امانه  وی 
تن��درو را از نظ��ر س��طح کارایی و 
مش��خصه های رضای��ت مس��افران 
قابل رقابت با سیس��تم حمل و نقل 
ریلی عنوان و تصریح کرد: س��امانه 
اتوبوس های تندرو در بس��یاری از 
و  امری��کای جنوبی  کانش��هرهای 
تعدادی از شهرهای آس��یا، استرالیا، 
اروپا و امریکای ش��مالی در دس��ت 
بهره برداری اس��ت و در س��ال های 
اخی��ر در بی��ش از 100 ش��هر در 5 
ق��اره جه��ان س��امانه اتوبوس های 
تندرو را اج��را کرده اند و در تعداد 

بیش��تری از ش��هرهای دنیا نیز این 
سیس��تم در دس��ت مطالعه یا پیاده 
س��ازی ق��رار دارد. این کارش��ناس 
حمل و نقل س��اختارهای با کیفیت 
باال، عملک��رد کارآم��د، تکنولوژی 
پیش��رفته و خدمات رسانی عالی به 
مسافران را از اجزای تشکیل دهنده 
سامانه اتوبوس های تندرو برشمرد 
و خاطرنشان کرد: در طراحی شبکه 
اتوبوس��رانی تن��درو »تعیین مس��یر 
خطوط اتوبوس��رانی« و »تخصیص 
ناوگان مناسب« دو مسأله عمده در 
بهینه سازی وضعیت عملکرد سیستم 
به شمار می آیند. بنده خدا با اشاره 
به ویژگی منحصر ب��ه فرد زیرگذر 
امام خمین��ی )ره( گفت: دهانه های 
این پ��ل مخصوص تراموا س��اخته 
شده و راه اندازی سیستم BRT در 
این محور عملی نیست اما می توان 
این طرح را در بس��یاری از نقاط پر 

تردد شهر به اجرا درآورد.
وی به 5 نقطه سطح شهر اصفهان 
جه��ت راه اندازی BRT به صورت 
اولویت بندی اش��اره و خاطرنش��ان 
کرد: در قائمیه، مس��جد سید، کاوه و 
م�ی�دان جم�ه�وری ای�ن سیس��ت�م 

راه اندازی خواهد شد. 
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از بین 210 تجریه مدیریتی برگزیده شد

ارائه تجربه برنامه ریزی استراتژیک شهرداری اصفهان
 درکنفرانس بین المللی مدیریت

تجربه برنامه ریزی استراتژیک در 
شهرداری اصفهان از بین 210 تجربه 
م�دیریت�ی در هفتمی�ن کنف�ران�س 
بی��ن المللی مدیری��ت، ارائه و مورد 

استقبال قرار گرفت.
ارتباط��ات  اداره  ب��ه گ��زارش 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، مس��ئول گروه برنامه ریزی 
و ارزی�اب���ی عمل�ک���رد معاونت 
برنامه ری��زی، پژوه��ش و فناوری 
اطاعات ش��هرداری اصفهان در این 
باره با بیان اینکه در قسمت تجارب 
مدیریتی 23 تجربه از بین 210 مورد 
در این کنفرانس پذیرفته شد، اظهار 

کرد: تجربه برنامه ریزی استراتژیک 
در ش��هرداری اصفه��ان در کارگروه 
مدیریت ش��هری این کنفرانس ارائه 
و مورد اتقبال مخاطبان به خصوص 
مدی��ران ش��هری و فع��االن حوزه 

مدیریت استراتژیک قرار گرفت.
س��عید فردانی، علمی و اجرایی 
بودن تجربه برنامه ریزی استراتژیک 
در ش��هرداری اصفه��ان را از دالیل 
اس��تقبال مخاطبان ب��ه خصوص از 
س��وی مدیران ش��هری و شهرداری 
در کنفران��س مذک��ور دانس��ت و 
اعام کرد: بر اساس نتایج مطالعات 
انجام ش��ده هیچ ی��ک از مدل های 

برنامه ریزی اس��تراتژیک موجود در 
ادبیات به صورت خاص و جامع به 
تمامی مؤلفه های الزم برای تدوین 
برنامه اس��تراتژیک در شهرداری ها 
نپرداخته اند و این در حالی است که 
در معاونت برنامه ریزی، پژوهش و 
فن��اوری اطاعات ان��واع مدل های 
برنامه ریزی استراتژیک بررسی شد 
و مدلی متناسب با ساختار و سازمان 
شهرداری اصفهان جهت تدوین برنامه 
استراتژیک تهیه و در هفتمین کنفرانس 

بین المللی مدیریت ارائه شد.
برنامه های  وی در خص��وص 
راهبردی اذعان داش��ت: برنامه های 

راهبردی ابزاری هستند که با تحلیل 
شرایط محیطی و ایجاد هماهنگی و 
همس��ویی، چارچوبی را برای ایجاد 
ارتباط و تعامل مؤثر بین حوزه های 
مختلف سازمان فراهم می آورد و در 
نهایت سازمان را به مؤسسه ای فعال 
و آینده ساز تبدیل کرده که تنها نسبت 

به وقایع واکنش نشان نمی دهد.
گفتنی است، هفتمین کنفرانس 
بین المللی مدیری��ت در برج میاد 
تهران در چهار بخش شامل جلسات 
عمومی، مقاالت پژوهش��ی تجارب 
مدیریتی و کارگاه آموزشی در اواخر 

ماه گذشته برگزار شد. 

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 21 دی ماه 1388 / 25 محرم 1431                 4Monday 11 January 2010    شهرستان ها
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افقی
1- بنای��ی چس��بیده به عالی قاپ��و در اصفهان- 

مرگ در راه حق
2- کلمه ای ک��ه در قرآن 46 بار آمده- این نه- 

قصر حکومتی- حیوان عسل دوست
3- ماه تابستانی- ممتاز و اعا- شالوده

4- قربانگاه- خداوند در تورات- پوشینه
5- نصف سایه- کرم شب تاب- کاریز و قنات

6- از فرش��تگان ش��ب اول گور- گلها- شما و 
مخلص

7- پاندول ساعت- کتاب ژان ژاک روسو- شبیه 
و مانند

8- زندان مسعود سعد- سپس- شگون- بالشتک 
نان پزی

9- کامل و دست نخورده- ظرف- سر شماری
10- وی- نخستین قوم ایرانی- غریبه نیست
11- کلوپ و انجمن- مظهر و سمبل- خودم

12- گلی خوشبو و زیبا- کتاب ماکیاولی
13- زرین- نام تنی چند از شاهان فرانسه- پیدا 

کن
14- خاک بیز- از مارها- بله چخوف- رندان

15- گذرگاهها- وراجی کردن.
عمودی:

1- آزمای��ش- می��زان از نظ��ر وزن و قد- مادر 
عرب و فیلم فریستزالنگ

2- سورخانه و سفر- معکوس- آگاه و باخبر
3- نگهبان و مراقب- مونس و هم نشین- ماهی 

ریز و خوشمزه
4- دریا- کاش��ف اتر و مخترع گوشی پزشکی- 

دیدن و لذت بردن

5- کابوس- کتابی به قلم جواد فاضل
6- تیغ گل- بادبان- چپ چشم

7- نفی��س و با ارزش- تمل�ق و چاپل�وس���ی- 
نیمه آزاد

8- راه میان بر- حرف ندا- باز- طایفه
9- عامت جمع- یکی از مشتقات نفت- شاعر 
ش��یلیایی که به خاطر کتاب بیست شعر عاشقانه 

جایزه نوبل را برد
10- زن دیر نشین- دائم و همیشه- خاطر

11- سپاس ش��ی�رین- رود مق�دس آلم�ان�ی- 
تره تیزک

12- مخترع ترانزیستور- درون- لوله خون     
13- ترسانیدن- چهره- بهشت

14- پرنده ای شکاری- مکان و جا- برابر
15- طپانچ�ه- نال�ه و زاری و ش��ی�ون ک�ردن- 

بر خاف خوبی است.

حل جدول شماره 184

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

جامعه پذیری دختران، باتأکید برکارکردهای مدرسه
ــی - مدرس��ه از جمله  ــود بـابـااوغلـ محمـ
پذی��ری  در جامع��ه  مؤث��ر  و  مه���م  نهاد ه��ای 
اف���راد به خصوص دختران محس��وب می ش��ود. 
چگونگی و میزان مش��ارکت زنان در فعالیت های 
اجتماعی و اس��تفاده جامع��ه از توانایی های آنان 
در عرصه ه��ای مختل��ف زندگی وابس��ته به نوع 
نگاه یک جامعه نس��بت به این گروه جنسی است.
در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت تأثیر مدرسه 
در فراه��م کردن ش��رایط الزم ب��رای حضور زنان 
در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد. جهت بررس��ی 
این موضوع از روش کتابخانه ای اس��تفاده ش��ده 
است. نتیجه بررسی مشخص می کند که در توزیع 
امکانات آموزش��ی و برنامه ریزی های شغلی میان 
دو جنس،کف��ه ی ترازو به نفع پس��رها س��نگینی 
می کند لذا ناکارآمدی نظام آموزش��ی درخصوص 
اجتم��اع پذیری دختران، موجب بروز بس��یاری از 
آس��یب های روحی و روانی میان نیمی از جمعیت 

کشور شده است.
در بررس��ی س��یر تکوین��ی جوامع بش��ری و 
مطالعه چگونگی تغییرات و س��رعت تحوالت در 
هر یک از آنها باید به زیر س��اختهای فرهنگی اعم 
از باورها، اعتقادات و س��نتهای اجتماعی مردم آن 
جوامع به عنوان عامل اصلی و محرک مجموعه ای 
از تغییرات توجه خاصی مبذول شود. چرا که بدون 
ش��ناخ�ت تأثیر عوامل اصلی فکری، تعیین مظاهر 
عینی تغییر و توسعه یا رکود و سکون آن در گذشته 

و یا حال یک جامعه، تقریبًا امری محال است.
گس��ترش وسایل ارتباط جمعی و انتقال معانی 
فرهنگی میان انسانها، به قول مک لوهان در دهکده 
کوچ��ک جهانی، بی��ش از پیش مفاهیم مش��ترک 
انس��انی را میان اف��راد جوامع گوناگ��ون به وجود 
آورده اس��ت. یکی از این مفاهیم مش��ترک انسانی، 
حقوق ش��هروندی اس��ت که به برابری حقوق هر 
یک از افراد جامعه در دس��ت یاب��ی به امکانات و 
فرصت های اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی اشاره 

دارد.
با توجه به حقوقی که بر افزایش س��هم زنان از 
مواهب مختلف زندگ��ی اجتماعی داللت می کند، 
زمین��ه الزم جهت احراز موقعیت ه��ای اجتماعی 
گروه مردان، برای زنان جامعه نیز فراهم می شود. 
چنین ش��رایطی ب��دون تغییر نگ��رش کلی جامعه 
نس��بت به زنان، به عنوان شهروندان درجه دو مهیا 

نخواهد شد.
آموزش و پ��رورش یکی از محمل های ایجاد 
چنی��ن فضاها و فرصت هایی اس��ت که می تواند 
در تغییر دیدگاه جامعه نس��بت به حضور زنان در 
فعالیت های بی��رون از خان��واده و درون خانواده 

نقش مؤثری داشته باشد.
مسلمًا ایجاد چنین تغییری در ساختار آموزشی 
جامع��ه با تغییر ش��کل ه��ر چند یک بار سیس��تم 
آموزشی از سالی به ترمی یا ترمی واحدی به سالی 
واح��دی امکان پذیر نیس��ت  بلک��ه تغییر نگرش 
متولیان نظام آموزشی در راستای رسیدن به توسعه 
پای��دار، به عنوان یک عزم و اراده ملی باید مد نظر 

قرار گیرد.
و نهایتًا رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به 
نقش و تأثیر نیمی از جمعیت کش��ور در آن امکان 

پذیر نیست.
تعریف جامعه پذیری 

تاکنون تعاریف زیادی از مفهوم جامعه پذیری 
توس��ط جامعه شناسان ارائه شده است که در اینجا 
فق���ط به ذک���ر یک���ی از آنه�ا اکتف�ا می ش��ود: 
»جامعه پذیری فرآیندی اس��ت ک��ه به موجب آن 
ش��خصی هنجارهای گروه هایی را که در میان آنها 
زندگی می کن��د، درونی می کند به طوری که یک 

خود واحد پدیدار می شود.«
خانواده، مدرس��ه، وسایل ارتباط جمعی، گروه 
همس��االن و مدرس��ه نامرئی عواملی هستند که در 
فرآیند اجتماعی شدن انسان ها نقش دارند. جامعه 
شناس��ان فرآین��د اجتماعی ش��دن را از دو دیدگاه 

مورد بررسی قرار می دهند:
1- دی��دگاه ف��ردی: از دیدگاه ف��ردی، فرآیند 
اجتماعی ش��دن به معنای گسترش »من اجتماعی« 
است. از طریق آموزش، پیش بینی، ارزیابی و بسط 
تجرب��ه آگاه در اختیار خویش��تن. مید و همچنین 
کولی صاحبنظرانی هس��تند که اجتماعی شدن را از 

این دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند.
2- دی��دگاه اجتماعی: از این دیدگاه، اجتماعی 
ش��دن فرآیند انتقال میراث فرهنگی و تداوم آن از 
این طریق اس��ت. جامعه باقی نمی ماند مگر آنکه 
بین اعضا نوعی وفاق در ش��یوه های اصلی عمل و 
اندیشه به وجود آید و در خال قرون تداوم یابد.

مس��لمًا صاحبنظ��ران هر ی��ک از دو دیدگ�اه 
فوق الذکر، صرف نظر از زاویه دیدش��ان نسبت به 
مسأله، بر اهمیت فرآیند اجتماعی شدن در زندگی 
اجتماعی انس��انها و ش��بکه روابط انسانی اشراف 
کام��ل دارند. در هر جامع��ه ای برنامه ریزی های 
آموزش��ی با توجه به س��اختار سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگ��ی و همین ط��ور محدودیت ها و امکانات 
موج��ود آن و نوع جه��ان بینی حاکم برآن صورت 

می پذیرد.
ــداف کلی آموزش و پرورش در  اصول و اه

ایران
1- تش��ریح اصول و فرهنگ اسامی و شیعی 
بر پایه قرآن کریم، س��نت پیامب�ر )ص( و س��ی�ره 

اهل بیت
2- پیش��برد بررسی و تحقیقات علمی با توجه 

به امکانات علمی، فنی و فرهنگی
3– ارتق��ای علم و تکنولوژی جهت توس��عه 
علم��ی و فن��ی کش��ور ب��ه وی��ژه در زمینه های 

کشاورزی، صنعتی و نظامی
4- ارتقای دوره های آموزشی فشرده همگانی

5- تأمین عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
در میان شهروندان

6- رعایت قوانین و مقررات و گسترش فضائل 

اخاقی در جامعه.
نقش نظام آموزشی در جامعه پذیری 

دختران
آموزش و پرورش رسمی و جایگاه دختران 

در آن
در ایران آش��کار ش��دن اهمی��ت و ضرورت 
آم��وزش و پ��رورش و تقاضای روزاف��زون آن از 
سوی قش��ر های مختلف اجتماعی، دولت را ملزم 
به اقدامات تازه ای ساختلذا در سال 1322)ه.ش(، 
قانون تعلیم��ات اجباری به تصویب رس��ید که به 
موج��ب آن دولت ملزم به تعمی��م آموزش ابتدایی 
اجباری و همگانی طی 10 سال آتی شد. این قانون  
همچنین تصریح کرد برنامه های آموزش��ی و کتب 
درسی ابتدایی باید با توجه به نیاز ها و ویژگی های 
گوناگون مناطق کشور تهیه شود و وزارت فرهنگ 
)آموزش و پرورش( مسئولیت طبع کتب و اصاح 

محتوای آنها را داشته باشد.
امروزه ش��ناخت نیازها و ایجاد ساز و کارهای 
الزم جه��ت تأمی��ن آنها با توجه به پتانس��یل های 
موج��ود جامعه از اهم وظایف دولت ها به ش��مار 
م��ی رود. معم��والً برنامه ری��زان نظام آموزش��ی 
محتوای کتاب های درس��ی و برنامه های آموزشی 
را ب��ا توجه به واقعیت ها ی موجود جامعه، اعم از 
ساختار قشربندی اجتماعی، تنوع قومی و فرهنگی، 
ش��رایط منطقه ای )روس��تایی( و )شهری(، وضع 
طبقات��ی و همین ط��ور عامل جنس��یت تدوین و 

تعیین می کنند.
بررسی اجمالی جنبش های فمینیستی در جهان 
بیانگر این نکته اس��ت که در اکثر کشورهای جهان 
ترجیح جنس��ی در برنامه های نظام آموزش��ی یک 
واقعیت تاریخی به شمار می رود که فقط شدت و 

ضعف آن متفاوت بوده و هست.
وج��ود قطعنامه های مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل متح��د در خص��وص ح��ذف کلیه اش��کال 
تبعی��ض علیه زنان خ��ود دلیل جهان��ی بودن این 
واقعیت اجتماعی اس��ت. اعتقاد به اینکه پیش��رفت 
و توس��عه تمام و کمال یک کش��ور، رفاه جهانی و 
عل��ت  برقرار صلح(، الزمه حداکثر ش��رکت زنان 
در تمام زمینه ها و ش��رایط مس��اوی آنها با مردان 

اس��ت. )قطعنامه ش��ماره34/180 مجم��ع عمومی 
1979(. حت��ی در کش��ورهای غربی نیز س��ال ها 
بعد از رنس��انس و عصر روش��نگری بود که زنان 
توانستند با مبارزات خس��تگی ناپذیر، راه ورود به 
م��دارس را برای خ��ود هموار کنند. دسترس��ی به 
آموزش در تمامی سطوح برای فمینیست های قرن 
19 پیروزی بزرگی به ش��مار می رفت. در فرانسه 
طرفداران حق��وق اجتماعی زنان برای دسترس��ی 
دختران به آموزش متوسطه مبارزه بسیار سختی را 
آغاز کردند. دسترسی به دانشگاه در پایان قرن برای 
زنان ممکن ش��د که آن هم مقاومت ش��دید مردان 
را به همراه داش��ت و همچنین شورش دانشجویی 
دانشگاه ادینبورگ هنگام پذیرفته شدن چند زن در 

مدارس طب.
در ایران هرچند ک��ه از نظر قانونی و اعتقادی 
منعی برای تحصیل دختران وجود نداش��ت ولی به 
دلیل پاره ای باورهای سنتی نسبت به نقش زن در 
جامعه حتی بعد از تأس��یس اولی��ن مرکز آموزش 
رس��می یعن��ی دارالفن��ون در س��ال 1228 هجری 
شمس��ی، آنها عمًا از تحصیل در مراکز آموزش��ی 
محروم بودند، این وضعیت حتی چند س��ال بعد از 

مشروطه و تا زمان رضاخان نیز ادامه داشت.
مس��لمًا الزمه رسیدن به توس��عه پایدار و همه 
جانبه در یک کشور این است که یک توافق جمعی 
در خصوص حذف کلیه اشکال تبعیض جنسی، هم 
به لح��اظ قانونی و هم عرفی صورت پذیرد و این 
اصل مهم که ه��ر کس حق دارد آزادانه در زندگی 
فرهنگی و اجتماعی ش��رکت کند از فنون و هنرها 
متمتع شود و در پیشرفت علمی و فرآیند آن سهیم 
باش��د )بند 1 ماده 27 اعامیه جهانی حقوق بش��ر 

/1948( در ذهنیت عمومی جامعه تثبیت شود.

در ایران برنامه های آموزش و پرورش تا دوره 
راهنمایی برای هر دو جنس به شکل واحدی ارائه 
می ش��ود و این تمای��ز از درس حرفه و فن دوره 
آموزش راهنمایی شروع، و در رشته های کاردانش 
دوره متوسطه با هدف تفاوت در نقش های شغلی 
دختر و پس��ر ادام��ه پیدا کرده، در دانش��گاه ها به 

شکل آشکار به اوج خود می رسد.
طبق��ه بندی رش��ته های تحصیلی بر اس��اس 
جنس��یت اف��راد، قب��ل از آنک��ه ب��ه جنس��یت و 
ویژگی ه��ای فیزیولوژیکی آنها مربوط باش��د، به 
زمینه ه��ای فرهنگی هر جامعه ارتباط پیدا می کند 

و کامًا جنبه نسبی گرایانه پیدا می کند.
به عن��وان مثال می توان تفاوت امکان تحصیل 
در رشته های علمی و آموزش های شغلی دختران 
را در کشورهای مختلف ذکر کرد. مشاغلی از قبیل 
مهندسی،  قضاوت و همین طور نقش های سیاسی 
ب��رای خانم ها در جوامع مختلف ش��کل متفاوتی 

دارد.
محدودیت های سیاسی و اجتماعی بعضًا متأثر 
از یک س��ری باورهای مذهبی، در راس��تای دست 
یاب��ی زنان به برخی از نقش ها و به تبع آن مزایای 
اجتماع��ی از قبیل ثروت، ق��درت و احترام ضمن 
تأیید نابرابری های جنسی در متن برنامه آ موزشی، 
انگی��زه الزم را ب��رای ادامه تحصی��ل در برخی از 
رش��ته ها با هدف دس��ت یابی زنان به بخش��ی از 

فرصت های اجتماعی، کامًا از بین می برد.
ــی برحسب  توزیع ناعادالنه امکانات آموزش

جنسیت
طبق ماده 30 قانون اساس��ی، س��واد حق مسلم 
کلیه شهروندان ایرانی اس��ت که زنان را نیز شامل 

می شود.
براساس پرسشنامه سال 1373 سازمان یونسکو 
که نهضت س��واد آموزی برای آن س��ازمان تکمیل 
کرد، اطاعات جالب توجهی درخصوص ناعادالنه 
بودن س��هم دختران از امکانات آموزشی به دست 

آمد:
با اینک��ه 50/48 درصد جمعیت 60 میلونی را 
زنان تشکیل می دهند، ولی جمعیت دانش آموزان 
دخت��ر فقط 46 درصد کل جمعی��ت دانش آموزان 

کشور را شامل می شود.
7/5 درص��د دختران رده های س��نی 15 تا 17 
سال مناطق شهری در مقطع آموزش ابتدایی و 1/9 
درصد در مقاطع راهنمایی به ترک تحصیل مبادرت 

می کنند.
همی��ن طور در مقابل هر 100 مرد بی س��واد، 

150زن بی سواد مشاهده می شود.
به دلیل کمبود امکانات مناطق محروم کش��ور 
و برخ��ی عوام��ل فرهنگ��ی و اقتص��ادی، تع��داد 
1/689/000نف��ر دانش آموز دخت��ر از تحصیل باز 

مانده اند.
بر همین اساس متوسط سرانه فضای آموزشی 
دخت��ران 2/73 مت��ر مربع در مقابل، س��رانه فضای 

آموزشی پسران 5 متر مربع مشخص شده است.
از 1011 س��الن ورزش��ی، فق��ط 11 س��الن 
اختصاص��ی ب��ه دختران و بقیه یعنی 1000 س��الن 

ورزشی مختص پسران است.
از تعداد کل مدارس ش��بانه روزی، تعداد916 
مرکز ش��بانه روزی به دانش آموزان پس��ر و تعداد 
310 مرکز به دانش آموزان دختر و از 1200 کانون 
فرهنگی کش��ور تنها 350 کانون ب��ه دانش آموزان 

دختر تعلق دارد.
3/4 درصد از دختران رده های سنی 6 � 4 سال 
نی��ز از ورود به مدارس آم��وزش پرورش محروم 
ش��ده، بدین طری��ق تبعیضات، امکان��ات ناچیز و 
فق��ر اقتصادی و اجتماعی به عدم حضور برخی از 
دخت��ران در م��دارس و مراکز آموزش��ی و یا ترک 

تحصیل منجر می شود. 
ــی از تبعیض های  ــی ناش ــی آمدهای منف پ

جنسی در نظام آموزشی
اگ��ر آم��وزش و پ��رورش نتوان��د ب��ا درک 

واقعیت ه��ای نوی��ن زندگ��ی اجتماع�ی انس���ان 
برنامه ریزی کند و صرفًا بر اس��اس باورهای بدون 
پش��توانه عقلی و علمی و س��نت گرایانه جامعه و 
تس��لط تفکرات قالبی، خ��ط حائلی میان دو جنس 
دختر و پسر ترسیم کند، موجب اتاف هزینه ها و 
بطان اس��تعدادها و توانایی های نیمی از جمعیت 
کش��ور خواهد بود. برای س��نجش میزان موفقیت 
مدرسه در تحقق اهداف آموزشی یا جامعه پذیری 
دختران، بهترین شیوه مراجعه به میزان رضایتمندی 
زنان فعال در عرصه های مختلف شغلی و زندگی 

خانوادگی است.
امروزه تحت تأثیر گسترش وسایل ارتباط جمعی 
و تبادالت فرهنگی میان جوامع، بیش از پیش بر میزان 
آگاه��ی زنان از حقوق اجتماع��ی و مطالبات بحق 
خود افزوده می ش��ود. اگر نظام آموزش��ی کشور 
نتوان��د قانونی بودن این مطالب��ات را تأیید یا خود 
چنین ارزش هایی را آموزش دهد، موجب ش��کل 
گیری و تش��دید تعارض ها در رواب��ط اجتماعی 
خواه��د ب��ود به ط��وری ک��ه اگر در ی��ک جامعه 
میزان طاق، خش��ونت های خانوادگی علیه زنان، 
انحرافات اخاقی زنان، خودکشی زنان از سالی به 
س��ال دیگر سیر صعودی طی کند، باید در سامت 
کارکرد مدرس��ه در جامعه پذیری دختران به دیده 

تردید نگریست.
اینکه: »در هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت 
خانوادگی می ش��ود« حاصل ع��دم توافق عمومی 
جامعه بر سرحقوق اجتماعی زنان است که خود را 

در قالب درگیری های خانوادگی نشان می دهد.
چنین به نظر می رسد که به دلیل فقدان نگرش 
کارک��رد گرایان��ه به نق��ش زن��ان در فعالیت های 
اجتماع��ی، به خص��وص در عرص��ه فعالیت های 
اقتص��ادی و حاکمی��ت نوع��ی نگاه مردس��االرانه 
در تقس��یم کار اجتماعی متأثر از باورهای س��نتی 
و همچنی��ن نبود ارتباط منطق���ی و ه�دفمن�د در 
بخش هایی از جامعه  به خصوص خرده نظام های 
اقتصادی و مدیریتی جامعه با نظام آموزشی، نقش 
زنان در جامعه با چالش های جدی و اساسی مواجه 
شده است.به عنوان مثال برابر سرشماری های سال 
1375 فقط 15/5درصد از زنان سرپرس��ت خانوار، 
ش��اغل هستند. این مس��أله می تواند روی دختران 
در حال تحصیل، تأثیرات منفی روحی و روانی، از 
قبیل دل زدگی از نقش، ضعف ش��خصیت، بدبینی 
نسبت به آینده، دلس��ردی از زندگی و همین طور 

بحران هویت را ایجاد و تشدید کند.
نکت��ه دیگ��ر اینک��ه نظام آموزش��ی م��ا هیچ 
برنام��ه عملی الزم را در خصوص اطاع رس��انی، 
آگاهی بخش��ی و معرفی ویژگی های روانشناختی 
نقش های جنس��ی، حتی االمکان در دوره آموزش 

عمومی در دستور کار خود ندارد.
جوان امروز از یک سو در معرض هجمه های 
تبلیغاتی رسانه های گروهی از سراسر دنیا قرار دارد. 
از سوی دیگر اسیر قید و بندها و محدودیت های 
فک��ری، فرهنگ��ی و رفتاری متأثر از ش��رایط یک 
جامعه س��نتی اس��ت. و حتی در چنین شرایطی که 
ویژگی جوام��ع در حال گذار اس��ت، وظیفه نظام 
آموزش��ی اس��ت که با ایج��اد نقبی میان س��نت و 
مدرنیس��م، هویت جوان امروز را باز تعریف کرده، 
آن��ان را ب��رای رویارویی ب��ا واقعیت های زندگی 
اجتماع��ی و ویژگی ه��ای مربوط ب��ه نقش جنس 
مخالف در ی��ک فضای واقعی مرب��وط به زندگی 

مشترک در آینده آماده کند.
استفاده از فضاهای تعریف شده در روابط دختر 
و پسر با برنامه ریزی های حساب شده و قابل کنترل 
و نظارت شده در قالب محتوای کتاب های درسی، 
ارائه مقاالت، مس��ابقات علمی، ورزشی، سمینارها، 
تشکیل جلسات بحث و گفتگو در خصوص مسائل 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماع��ی و ده ها برنامه دیگر 
که می تواند موجبات مش��ارکت ه��ر دو جنس را 
در راس��تای تغییر و تصحیح تص��ورات ذهنی آنان 
و ش��ناخت اصول و ویژگی ه��ای روحی و روانی 
طرفین فراهم کند، در نظام آموزشی ما جایگاه خود 

را پیدا نکرده است.
مدرسه نامرئی و نقش آن در فرآیند جامعه 

پذیری
عاوه ب��ر تأثیر برنامه های آموزش رس��می و 
مدون بر میزان اجتم��اع پذیری دانش آموزان، نباید 
از واقعیت��ی همچون رد و بدل ش��دن اطاعات در 
محیط های آموزشی در جریان تعامات میان دانش 
آموزان و تأثیر آن بر جنبه های گوناگون شخصیتی 

آنان غافل شد.
به طوری که بخش��ی از هوی��ت دانش آموزان 
به خصوص در دوره نوجوانی، تحت تأثیر مدرس��ه 
نامرئ��ی در حاش��یه آموزش های رس��می ش��کل 
می گی��رد. هویت یابی به س��عی و خط��ا نیاز دارد. 
فردی که می خواهد هویت خاصی کسب کند، باید 
بارها و بارها رفتارهای متفاوت و متعددی در پیش 
بگیرد و از طریق سعی و خطا بهترین آنها را انتخاب 
کند. پوش��یدن لباس های متنوع و حت��ی متضاد با 
هنجاره��ای معمولی جامعه و داش��تن س��رو وضع 
متفاوت و نامعمول، نمودهایی از س��عی و خطاهای 
نوجوان در زمینه هویت یابی اس��ت. این س��عی و 
خطاها در میان بزرگس��االن به راحتی قابل پذیرش 

و مسامحه نیست.
ای�ن وض�ع�یت ب�ه خص�وص برای دخت�ران به 
لحاظ شرایط فرهنگی و اعتقادی حاکم بر جامعه و 
محدودیت های اخاقی معمول در آن، با فشارهای 

روحی و روانی خاصی همراه است.
در پای��ان ذکر این نکته ضروری اس��ت که اگر 
انتظ��ار ایفای صحی��ح نقش تربیتی و پرورش��ی از 
م��ادران آینده جامعه را داریم باید به فکر س��اختن 
پایه های ش��خصیتی آنان در مدارس امروز از سوی 
نظام آموزش��ی کش��ور باش��یم. در غیر این صورت 
مش��اهده گر جوانانی خواهیم بود ک��ه تحت تأثیر 
بح�ران ه�ویت هی�چ نش�انی از تعل�ق خاطر نسبت 

به فرهنگ ملی  مذهبی در آنها نمی توان یافت.
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محکومیت پنج میلیاردی قاچاق کاال در تعزیرات 
حکومتی اصفهان 

تعزیرات حکومتی اصفهان متهم یک پرونده 
قاچاق کاال را به پرداخت بیش از 5 میلیارد ریال 

جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان تعزیرات حکومتی 
اعام کرد:  مأموران نیروی انتظامی پاسگاه امین 
آباد طی بازرسی از خودروهای عبوری، با کنترل 
بارنامه یک دس��تگاه خودرو ک��ه در آن حمل 
ضایعات پاس��تیک درج شده بود، مشکوک و 
پس از بازرس��ی آن مقادیری پوش��اک و کفش 
خارجی قاچاق را کشف کردند لذا پس از تنظیم 
صورتجلسه مراتب به گمرک استان ارسال و با 
توجه به عدم ارائه مدارک مثبت گمرکی توسط 

متخلف، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
پرونده ف��وق پس از س��یر مراحل قانونی 
جهت رس��یدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه 

رس��یدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتی مستقر در گلوگاه شهید امامی ارجاع 

شد.
ش��عبه مذکور پس از بررسی پرونده فوق، 
تخلف انتس��ابی را محرز و مته��م را عاوه بر 
ضبط کاالی مکش��وفه، به پرداخ��ت 5 میلیارد 
و752میلی��ون و 505ه��زار و 880 ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

دادستان اصفهان خبر داد:
اجرای مجازات 6 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر

دادستان اصفهان با اعام اینکه حکم اعدام 
6 نف��ر از قاچاقچی��ان مواد مخدر اجرا ش��د، 
اظهار ک��رد: 5 نفر از ای��ن محکومان اعضای 
ی��ک باند قاچاق س��ازمان یافت��ه بودند که در 
س��طح گسترده و با حجم باال مواد مخدر را به 

صورت مسلحانه قاچاق می کردند.
محمدرضا حبیبی در گفتگو با ایسنا، درباره 
روش اعضای این باند در حمل و توزیع مواد 
مخدر اظه��ار کرد: اعضای ای��ن باند با جعل 
انواع کارت و احکام مأموریت دستگاه قضایی، 
نیروی انتظامی و سپاه و سوء استفاده غیرمجاز 
از لباس و نشان ها در درجات مختلف و نصب 
پاک ه��ای جعلی متعل��ق به س��پاه و نیروی 

انتظامی اقدام به قاچاق مواد مخدر می کردند.
دادستان اصفهان با اشاره به اینکه اعضای 
این باند با افرادی در سیس��تان و بلوچس��تان 
در ارتب��اط بودند، افزود: اعض��ای این باند با 
جعل برگ مأموریت، پاک و نش��ان س��پاه و 
نیروی انتظامی، مواد مخدر را در سطح کشور 
از جمل��ه اصفهان توزی��ع می کردند که هنگام 
دس��تگیری از محل اختفای ای��ن باند بیش از 
500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و 100 

کیلوگرم حشیش کشف شده است.
حبیبی با تأکید بر اینکه از هر 5 خودروی 
متعل��ق به این باند مواد مخ��در بین 60 تا 90 

کیلوگ��رم مواد مخدر کش��ف ش��د، افزود: از 
اعض��ای این باند بیش از ی��ک تن انواع مواد 
مخدر کش��ف ش��ده بود که دو نفر از آنها در 
زم��ان دس��تگیری خودرویی را ب��ه همراه دو 
سرنش��ین خانم و کودک سرقت کردند اما در 

تعقیب و گریزها بازداشت شدند.
وی درباره یک نفر دیگر از این محکومان 
ب��ه اعدام گفت: این فرد دو فقره س��ابقه قبلی 
در قاچ��اق مواد مخدر داش��ت ک��ه با صدور 
احکامی، تحمل حبس کرده بود که در آخرین 
پرونده با 38 کیلوگرم تریاک دس��تگیر ش��ده 

بود.
دادس��تان اصفهان با تأکید بر اینکه احکام 
ای��ن 6 نفر پس از اتم��ام مراحل نهایی صادر 
و به تنفیذ دادس��تان کل کش��ور رسیده است، 
افزود: تقاض��ای عفو این محکومان دو بار در 
کمیس��یون عفو رد شده بود و در نتیجه حکم 

این محکومان اجرا شد.
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گرمایش جهانی و پیامدهای آن زمین من

کشتن دلفین ها  امری غیراخالقی است
دانش��مندان اع��ام کردند با دلفینه��ا باید مانند 
یک ش��خصیت غیربش��ری برخورد ش��ود زیرا این 
جان��داران به دلیل هوش باال و ویژگی های منحصر 
به فرد شایسته حقوق ویژه و بیشتری نسبت به دیگر 

حیوانات هستند.
محققان ب��ا جدیت در حال مذاکره بر س��ر این 
موضوع هستند که به دام انداختن دلفینهای هوشمند 
و کش��تن آنها برای تهیه غذای انسان از نظر اخاقی 
کامًا غیر قابل قبول اس��ت. ای��ن ماهی های زیبا از 
گذش��ته های دور در میان هوش��مندترین جانداران 
موجود در جهان هس��تی ش��ناخته می ش��ده اند و 
بس��یاری از دانشمندان آنها را از نظر بهره هوشی در 

رده ی پس از میمونها قرار داده اند.
اکنون یکس��ری از مطالعات رفتاری جدید روی 
دلفینها نشان داده است برخی گونه های این جانداران 
به خصوص دلفینهای Bottlenose نسبت به آنچه 
تصور می رفت از هوش بسیار باالتری برخوردارند. 
ای��ن مطالعات نش��ان می ده��د چگون��ه دلفینها از 
شخصیتهایی مجزا برخوردار بوده و درک قوی نسبت 
به خود داش��ته و درباره آینده می اندیشند همچنین 
نتایج این مطالعات نشان داده است دلفینها موجوداتی 
کامًا فرهنگی هس��تند. به این معن��ی که رفتارهای 
جدید در میان گروه دلفینها به س��رعت الگوبرداری 
شده و از دلفینی به دلفین دیگر انتقال پیدا می کند. با 
این همه کشتار این جانداران هوشمند همچنان ادامه 

دارد و ساالنه حدود 300 هزار دلفین و وال جان خود 
را به دالیل مختلف از دست می دهند.

کش��تار این جانداران با هوش و مهربان که برای 
بارهای متوالی اخبار نجات انسان از حمله کوسه ها 
توس��ط آنها شنیده شده اس��ت، همچنان در ژاپن به 
دالیل تجاری و صنعتی و در کشوری مانند دانمارک 
تنها به منظور ادای س��نتی قدیمی که به مناسبت 20 
سالگی پسران ساکن جزیره فارو اجرا می شود ادامه 

دارد.
توماس وایت اس��تاد علوم اخاقی در دانش��گاه 
ماریمونت که تا کن��ون مقاالت متعددی را در رابطه 
با نی��از به اختص��اص دادن حقوق وی��ژه به دلفینها 
نگاش��ته اس��ت می گوید: مطالعات نشان داده است 
دلفینها اش��خاص و افراد شخصیت داری هستند که 
شایس��تگی برخورد اخاقی به عنوان یک ش��خص 

واحد را دارند.
بر اس��اس گزارش تلگ��راف، گفته های وایت 
بر اساس تحقیقات زیس��ت شناسان دانشگاه آتانتا 
است که با اس��تفاده از سیستم MRI از مغز دلفینها 
نقشه برداری کرده و به مقایسه انواع آنها با یکدیگر 
پرداختند. به گفته این دانش��مندان مغز بس��یاری از 
دلفینها نس��بت به مغز انس��ان بزرگتر است و دلفینها 
دومین گونه از جانداران پس از انس��ان هس��تند که 
ابعاد مغزی آنها با ابعاد بدنشان متناسب شناخته شده 

است.

رژیم غذایی ایش��ان کامًا گیاهی اس��ت و آب 
چش��مه می نوشد. دکتر بس��کی با هدف خدمت به 
محیط زیس��ت و طبیعت، زمین ها و ساختمان های 
قابل توجه��ی را وقف فعالیت های محیط زیس��تی 

کرده  است.
دانش��مندان اقلیم ش��ناس اینک با اطمینان بیان 
می دارند گرمایش جهان��ی و وضعیت امروز ما، به 
خصوص در 50 سال اخیر، به دلیل فعالیتهای انسانی 
است و به همین دلیل است که یخهای قطب نیز در 
حال آب شدن است. از آنجا که یخهای قطب بخش 
عمده ای از نور و اش��عه خورشید را باز می تابانند 
و مانع جذب تمام آن به زمین می ش��وند، با از بین 
رفتن آنها، 90 درصد گرمای خورش��ید توسط آب 
اقیانوس جذب می ش��ود و باعث گرمایش بیش��تر 
می ش��ود. افزایش گرمایش اقیانوس��ها موجب آزاد 
شدن میلیاردها تُن گاز متان خواهد شد که تا به حال 
به دلیل س��رد بودن آب اقیانوس��ها در زیر اقیانوسها 

»خفته« بودند.
مقادیر عظیم متان نه تنها در کف اقیانوس، بلکه 
در زی��ر الیه های یخ های منجمد قطب ش��مال نیز 
یافت می شود. حدود هزار گیگا تُن  گاز کربن زیر 
الیه های منجمد دریاچه های قطب شمال محبوس 
ش��ده اس��ت. با افزایش دما، این الیه منجمد ذوب 
می ش��ود و منجر به برخ��ی از تخریب کننده ترین 

توفانهای ثبت شده در تاریخ  می شود.
طبق گفته دانشمندان انگلس��تان، افزایش دمای 
س��طحی اقیانوس به ان��دازه نیم درجه س��انتیگراد، 
منجر به افزایش 40 درصد توفانهای شدید می شود. 
س��ازمان ملل نیز در مورد بایای طبیعی سال 2007 
گفته است 90 درصد بدترین بایا در نتیجه تغییرات 

آب و هوایی رخ داده اند.
بنا بر گفته یکی از معروفترین اقلیم شناسان دنیا، 
جیمز هنسن از ناسا: اگر به همین روال پیش برویم، 
ذوب یخه��ای قط��ب باعث افزایش س��طح دریاها 
ب��ه اندازه حداقل 2 متر خواهند ش��د و آن  موجب 
آواره ش��دن صدها میلیون نفر در دنیا می شود زیرا 
تمام جزایر و خطوط س��احلی تح��ت تأثیر آن قرار 
می گیرند و بهبود این وضعیت توس��ط انسان و در 

زمانی قابل پیش بینی امکان پذیر نخواهد بود.
بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی در حال 
حاضر به خاطر تأثیرات آب و هوایی از بین رفته اند 
و گونه های بسیاری از حیوانات مجبور به مهاجرت 
می ش��وند که در نتیجه اکوسیستم کل کره زمین را 
از هم می پاش��د. در تاریخچه ک��ره زمین، چند بار 
انقراض بیش از نیمی از موجودات زنده اتفاق افتاده 
ولی بهبود آن وضعیت صدها هزار سال طول کشیده 

است.
مقدار دی اکس��ید کربن در ح��د قابل قبول در 
اتمسفر نباید از ppm 350 باالتر برود ولی در حال 
حاضر مقدار آن در جو زمین  ppm 385  اس��ت و 

هر ساله ppm  2 افزایش می یابد.
اگر گازهای گلخانه ای همین طور افزایش یابند، 
نتیجه آن خیلی بیشتر از انقراض گونه ها و افزایش 
س��طح آب دریاها خواهد بود. م��ا اکنون از مرحله 
بحرانی گذش��ته ایم و به مرحله ی »جبران ناپذیر« 
نزدیک می ش��ویم، زمان کم است باید سریع عمل 

کنیم.
به گفته  یکی از دانش��مندان ناسا: احتماالً تا آخر 
تابس��تان س��ال 2012 دیگر یخی در قطب ش��مال 
نخواهد ماند. صنعت گوشت یکی از تولید کنندگان 
ب��زرگ متان و اکس��ید نیتروس اس��ت. این دو گاز 
گلخان��ه ای  23 ت��ا 300 برابر از دی اکس��ید کربن 
قوی ت��ر و خطرناکتر هس��تد. در روند هضم غذای 
نش��خوارکنندگان مانن��د گاو و گوس��فند گاز متان 
بس��یاری تولید می ش��ود. متان حاصل از حیوانات 
اهل��ی مثل گاو و گوس��فند، بالغ ب��ر 86 میلیون تن 
اس��ت. 18 میلیون تن دیگر نیز از  کود های حیوانی 
به وجود می آید. اینها روی هم  37 درصد از مجموع 
گاز متان تولیدی را تش��کیل می دهند. پرورش دام
پیامد هایی مانند تخریب جنگلهای استوایی، افزایش 
گرمای جهان، آلودگی  آب، کمبود آب، سوء استفاده 
از منابع انرژی، بیابان زایی و گرس��نگی در جهان را 

در بر دارد.  
 بر اس��اس گزارش س��ال 2007 س��ازمان ملل، 
یک پنجم آلودگی ه��ای گازهای گلخانه ای مربوط 

به صنعت گوش��ت می باش��د که بی��ش از مجموع 
آلودگی همه خودروها، ماشین های باری و کشتی و 
هواپیما و سایر وسایل حمل و نقل است. تحقیقات 
نشان داده است که به عنوان مثال: اگر مردم بریتانیا، 
7 روز هفته گوش��ت نخورند، باعث حذف 91 مگا 

تُن آالیندگی های گازهای گلخانه ای می شوند. این 
مق��دار برابر با آالیندگی ه��ای گازهای گلخانه ای 
12/5 میلیون خانوار در بریتانیا اس��ت که این تعداد 

نیمی از خانوارهای بریتانیا را تشکیل می دهد.
اگر هم��ه مردم بریتانیا به مدت 6 روز در هفته، 
گیاهخ��واری کنند، کاهش آلودگ��ی کربن آن مانند 
ح��ذف هم��ه خودروه��ای بریتانیا ک��ه 29 میلیون 
خودرو اس��ت، می ش��ود. اگر همه مردم بریتانیا به 
م��دت 5 روز در هفته، گیاهخواری کنند، می توانند 
65 مگاتن در آالینده ها صرفه جویی کنند و انتشار 

میلیونه��ا تن دی اکس��ید 
کربن را متوقف س��ازند 
که این مق��دار از کاهش 
از کل  ناشی  آالینده های 
برق خانه ها در انگلستان 
بیش��تر اس��ت. اگر همه 
م��ردم بریتانیا، به مدت 4 
روز در هفته گیاهخواری 
کنند، باعث صرفه جویی 
در انتش��ار 78 مگاتن دی 
اکس��ید کربن می ش��ود 
که این مق��دار نیز معادل 
ب��ا ح��ذف 70 درصد از 
خودروه��ا در جاده های 
بریتانیا اس��ت. ب��ا 3 روز 
گیاهخ��واری نی��ز اثرات 
مثبت دیگری در راستای 
کاهش آالینده ها به وجود 

می آید ک��ه به اندازه جایگزین کردن همه وس��ایل 
خانه  اعم از یخچال، فریزر، ماش��ین ظرفش��ویی و 
غیره با دس��تگاه های پر بازده، استفاده از دیوارهای 

عایق بندی شده، پنجره های دوجداره، آبگرمکن ها 
و ترموس��تات های پر بازده، در انرژی صرفه جویی 

می کند.
برای تهیه خ��وراک دام مقدار زی��ادی آب نیاز 
اس��ت و چرای دامه��ا، چرخه های آب��ی را بر هم 

می زند و یکی از عوامل عمده آلودگی آب اس��ت.  
بانک جهانی تخمین می زند دسترسی به آب تا سال 
2050، ب��ه میزان 50 درصد در خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا کاهش یابد. بر اساس گفته مؤسسه بین المللی 
آب اس��تکهلم، 70 درصد از کل آبها برای تهیه غذا 
اس��تفاده می شود، در حالی که صنایع، 20 درصد و 
خانواده ه��ا 10 درصد آن را مصرف می کنند. حال 
در نظر بگیرید:  برای یک غذا با گوش��ت گاو بیش 
از 4542 لیتر آب مصرف می شود. برای یک غذای 
گوشت مرغ 1249 لیتر آب مصرف می شود و برای 
یک غذای بدون محصول 
حیوانی، همراه با س��ویا، 
س��بزیجات،  و  برن��ج 
370 لیت��ر آب مص��رف 
می ش��ود.  برای تهیه نیم 
کیلو گوش��ت، بی��ن 3 تا 
گیاهی  پروتئی��ن  کیلو   6
مصرف می ش��ود و تهیه 
گوشت نس��بت به گندم 
و س��یب زمین��ی، ه��زار 
برابر بیش��تر آب مصرف 
فردی  زندگ��ی  می کند. 
ک��ه ه��م گوش��ت و هم 
می خ��ورد،  س��بزیجات 
80 برابر بیش��تر از کسی 
ک��ه فق��ط گیاهخ��واری 
مصرف  زمی��ن  می کند، 
می کند. با غات، س��ویا 
و چیزه��ای دیگر که روزانه تنه��ا در ایاالت متحده 
امریکا به حیوانات داده می ش��ود، می توان به همه 
انس��انهای روی زمین دو  قطعه نان داد. اگر منابعی 

ک��ه برای تولید دام به کار گرفته می ش��وند، صرف 
تولید غات برای اس��تفاده انسانها می شدند،  غذای 
بیشتری به مردم جهان می رسید. با غاتی که امروزه 
خوراک احش��ام هس��تند می توان 2 میلیارد  انسان 
را تغذی��ه کرد. اگر جو دو س��ر تولید ش��ده از یک 
جری��ب زمین به ج��ای حیوان به انس��ان  خورانده 
شود، پروتئین تولید آن 8 برابر و کالری آن 25 برابر 
خواهد بود. پروتئین و کالری و نیاسین یک  جریب 
زمین بروکلی، 10 برابر میزانی اس��ت که از گوشت 
حیوانی ک��ه در همان جریب زمین تغذیه ش��ده به 
دس��ت  می آید.  ما زیادی به حیوانات غذا می دهیم 
و نه تنها سعی داریم 6/7 میلیارد نفر انسان را تغذیه 
کنی��م بلکه می خواهیم به بیش از 50 بیلیون دام نیز 
غ��ذا دهیم و این یعنی بی��ش از 70 درصد از غات 
که تنها در امریکا تهیه می ش��ود، ب��ه حیواناتی  که 
به کش��تارگاه ها می روند، خورانده می شود.  بیش 
از 40 درص��د از غات تولیدی در سراس��ر جهان، 
به حیوان��ات دامی داده می ش��ود. پروتئین تولیدی 
حیوانات از میزان پروتئین مصرفی آنها کمتر است. 
برای هر کیلوگرم  پروتئین حیوانی، به ط�ور متوسط 
ح�دود 6 کیلوگ�رم پروتئین گیاهی ش��امل غات و 

علوفه مصرف می شود.
طبق آمار، تعداد گرسنگان جهان در سال 2008، 
بی��ش از  862  میلی��ون نفر بوده اس��ت. غاتی که 
امروزه به احش��ام داده می شود می تواند 2 میلیارد 
نفر را س��یر کند. یک س��وم کل تولید غات دنیا به 

حیوانات خورانده می شود.
گ���زارش جدی���دی از صن���دوق ک�ودکان 
س��ازمان ملل بیان می کند تغیی��رات آب و هوایی 
می تواند از طریق گرس��نگی و فقر  س��االنه منجر 
ب��ه مرگ 40 هزار تا 160 هزار کودکی ش��ود که در 
جنوب آسیا و بخش هایی از آفریقا زندگی می کنند. 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز 
هش��دار داده اس��ت که در خال چندین دهه آینده، 
تعداد بس��یاری از مردم بر اثر تغییرات آب و هوایی 

خانه های خود را از دست می دهند.
جنگلهای گرمس��یری استوایی دنیا به طور یقین 
در عملکرد ک��ره زمین نقش مؤث��ری دارند و غالبًا 
ریه های کره زمین نامیده می شوند چون آنها اصوالً 
دی اکسید کربن را با اکسیژن مبادله می کنند و اگر ما 
جنگلهای استوایی را تخریب کنیم آن وقت توانایی 
کره زمین برای جذب  دی اکسید کربن را در درون 
ناحیه بسیار پهناور جنگلهای گرمسیری استوا کاهش 

داده ایم.
تقریباً 20 درصد از گازهای گلخانه ای جهان، از 
نابودی جنگلها نشأت گرفته اند زیرا زمین جنگلهای 
صاف شده جهت چراگاه دامها و پرورش محصوالت 
غذایی برای حیوانات و یا تهیه سوخت های زیستی 

به کار می روند.
»س��ازمان ابتکار دام، محیط زیس��ت و توسعه« 
متعلق  به سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 
برآورد کرد که 70 درصد از درختان آمازون به خاطر 
تولید گوشت قطع ش��ده اند. از سال 1960، حدود  
25 درص��د از جنگلهای اس��توایی امریکای مرکزی 
س��وزانده و به چراگاه تبدیل شده اند.  محاسبه شده 
اس��ت هر 100 گرم همبرگری ک��ه از حیوانات این 
منطقه به دس��ت آمده، به بهای نابودی 5 متر  مربع از 

جنگلهای استوایی بوده است.
26 درصد از س��طح خاکی زمین برای چراگاه 
استفاده می شود که س��االنه در حدود 2/4 میلیارد 
تن دی اکسید کربن تولید می کند و بدتر از آن یک 
س��وم زمین های کشت پذیر روی زمین برای تهیه 
محصوالتی استفاده می شود که به جای انسانها به 
مصرف غذای��ی حیوانات دامی می رس��د. گله ها 
باعث فرسایش خاک می ش��وند که در حدود 20 
درصد از چراگاه ها ب��ه علت چریدن بیش از حد 
 در آنها، تراکم و فرسایش، ارزش خود را از دست 

داده اند.  
جیم��ز هنس��ون اقلیم ش��ناس معروف ناس��ا 
می گوی��د: من دو س��ال پیش گفتم 10 س��ال برای 
توقف گرمایش جهانی فرصت داریم، ولی منظورم 
این بود که 10 س��ال فرصت داریم تا مسیر متفاوتی 
انتخاب کنیم. آن بدان معنی است که باید همین االن 
شروع کنیم به تغییر مسیر و عمل. در حقیقت باید تا 
یک سال و نیم آینده مسیری متفاوت انتخاب کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا گفت: به 
لحاظ علمی اثر تخریبی آالینده ه�ای صنعت�ی 
بر روی آث��ار تاریخی و به وی��ژه آنهایی که از 

جنس سنگ هستند ثابت شده است. 
دکتر پریسا محمدی در گفتگو با مهر تأکید 
کرد: س��رعت تخریب سنگها و بناهای تاریخی 
ساخته شده از جنس سنگ بعد از صنعتی شدن 
جه��ان و افزایش میزان آالینده های ش��یمیایی 
افزایش زیادی یافته و تحقیقات دانشگاهی این 

مسأله را به وضوح نشان می دهد.
ای��ن دکت��رای میکروبیولوژی با اش��اره به 
تحقیقاتی که یکی از اس��اتید دانشگاهی دراین 
زمین��ه انج��ام داده اس��ت، گف��ت: پروفس��ور 
»کمبای��ن« با پژوهش��هایی که در رابط��ه با اثر 
تخریبی آالینده های شیمایی روی سنگ انجام 
داده ثابت کرده است اگر پیش از صنعتی شدن 
فرآیند تخریب یک سانتیمتر سنگ 1000 سال 
طول می کش��ید ه��م اکنون این زم��ان به یک 

چهارم یعنی 250 سال کاهش یافته است.
گفته های این عضو هیأت علمی دانش��گاه 
الزهرا در حالی اعام می ش��ود که چندی پیش 
از تأثی��ر مخ��رب آالینده های تولید ش��ده از 
فعالیت کارخانه پتروشیمی مرودشت که باعث 
بارش بارانهای اسیدی و سمی بر سر مجموعه 
تاریخ��ی تخت جمش��ید و افزایش س��رعت 

تخریب آن خبر داده شده بود.
کارخانه قدیمی پتروش��یمی مرودشت که 
حدود 45 س��ال پیش ساخته شده دودکشهایی 
دارد ک��ه فاقد هرگونه فیلتر اس��ت و در چهار 
فصل س��ال، ضایعات دودی خود که آغشته به 
انواع آالینده ها و س��موم مخ��رب و خطرناک 
اس��ت را به هوای منطقه می فرستد. این دود به 
کمک جریان طبیعی هوا به سمت شرق می رود 
و تنها چند کیلومتر آن س��وتر بخشی از آن در 
پای »کوه رحمت« جمع ش��ده ت��ا همراه اولین 
باران بر سر و روی مجموعه تخت جمشید فرو 
آید. بارانهای شیمیایی ریخته شده بر سر و روی 
تخت جمش��ید اصلی ترین اثر مخربی که برای 
این بنای مهم دارد تخریب س��نگهای آن است، 
بارانهایی که به مرور زم��ان تأثیرات خود را به 
شکل پوسته پوسته کردن سنگها نشان می دهد.
پریس��ا محمدی در ادامه اظهار داشت: اگر 
چه آالینده های پتروش��یمی مرودشت به علت 
نزدیکی ب��ه تخت جمش��ید می توان��د عامل 
اصلی تخریب و فرس��ودگی زیس��تی سنگهای 
این بنای تاریخی باش��د اما نبای��د این اتفاق را 
تنها منحصر به این مسأله بدانیم چون با تحقیق 
ثابت شده است آالینده های موجود در هوا که 
موجب اینگونه تخریبها می شود از نقاط بسیار 

دور جابه جا ش��ده و تأثی��رات خود را بر جای 
می گذارند.

وی افزود: میکروارگانیکهایی که در آفریقا 
شناسایی شده بودند در فاصله ای بسیار دورتر 
یعنی در اروپا نیز مش��اهده شده اند و همینطور 
مش��ابه این مس��أله در مورد آالین��ده هایی که 
در آس��یا تولید ش��ده و خود را ب��ه قاره امریکا 

رسانده اند نیز دیده شده است.
اگر چه آالینده های پتروشیمی مرودشت به 
علت نزدیکی به تخت جمشید می تواند عامل 
مهمی در تخریب و فرسودگی زیستی سنگهای 
این بنای تاریخی باشد اما نباید این اتفاق را تنها 

منحصر به این مسأله بدانیم. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه الزهرا با اشاره 
به س��یال و متحرک بودن این آالینده ها اظهار 
داش��ت: مطمئن��اً آالینده های تولید ش��ده در 
مناطق نفت خیز ایران در خوزس��تان و ماهشهر 
و همچنین آن بخش��ی که توسط وسایل نقلیه 
ایجاد می ش��ود نیز در تخریبهای مشاهده شده 

در تخت جمشید بی اثر نیست.
محمدی در ادامه گفتگو با مهر در رابطه با 
راهکارهای مقابله با این مسأله تخریبی برای این 
آثار باستانی تأکید کرد: باتوجه به اینکه محفوظ 
کردن محوطه های باس��تانی در فضاهای بسته 
امکان پذیر نیست مطمئنأ نمی توان به صورت 
کامل جلوی چنین مس��أله را گرفت اما با اتخاذ 

راهکارهایی می شود از شدت آن کم کرد.
وی با تش��ریح راهکارهای کاستن از سطح 
تخری��ب بناهای تاریخی اس��تان ف��ارس که از 
جنس س��نگ ساخته ش��ده اند، گفت : یکی از 
اصل��ی ترین این راهکارها کم ک��ردن از میزان 
رطوب��ت هوای این منطقه اس��ت، در حالی که 
با احداث سد س��یوند رطوبت منطقه به میزان 

زیادی افزایش می یابد.
محم��دی اف��زود: بای��د توجه ک��رد همه 
مخالفتهای صورت گرفته با احداث سد سیوند 
مربوط به زیر آب رفتن آثار باس��تانی نبود بلکه 
باید توجه داش��ت ک��ه با راه اندازی این س��د 
اکوسیس��تم منطقه تغییر پی��دا می کند و تغییر 
اکوسیس��تم خطر تخریب و فرسودگی زیستی 

آثار را باال می برد.
عضو هیأت علمی دانش��گاه الزهرا از دیگر 
راهکارهای کاستن از تأثیر آالینده های مخرب 
را توجه به مس��ائل زیست محیطی کارخانه ها 
دانست: رعایت مسائل زیست محیطی صنایع و 
به ویژه کارخانه های نزدیک به محوطه باستانی 
و نصب فیلتره��ای مورد نیاز برای کم کردن از 
حج��م گازهای گوگردی و مخرب می تواند تا 

حدی از شدت تخریب این آثار کم کند. 

اثر تخریبی آالینده های شیمیایی بر آثار باستانی 
ثابت شده است 

کوهرنگ – خبرنگار زاینده رود: شورای 
اس��امی و مردم روس��تای »چی��ن« از توابع 
شهرس��تان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری با 
ارس��ال نامه ای خطاب به مسئوالن نوشته اند 

ارتباطی  راه  احداث  از 
برای این روس��تا برای 
قط��ع  از  جلوگی��ری 
درختان ارزشمند بلوط 
جلوگیری کنید. در این 
نامه که رونوشت آن به 
زاینده رود ارسال شده 
آمده است: احداث این 
راه ارتباطی خس��ارات 
طبیعت  به  چشمگیری 
وارد ک��رده و ادامه آن 
باع��ث تخری��ب منابع 
بکر منطقه و نیز افزایش 
ناامن��ی برای اهالی این 
ش��د.  خواهد  روس��تا 
اهالی روستای چین و 

ش��ورای اس��امی آن بر ضرورت احداث راه 
برای این روس��تا از مس��یر »خویه« - اصفهان 
تأکید ش��ده است. احداث راه ارتباطی موسوم 
به دهناش مسیر چین به بزنوید بخش بشارت 
الیگودرز در حالی است  که در بخشی از این 
جاده حدود س��ه هزار اصله درخت بلوط در 
سالهای گذشته در مسیر راهسازی قلع و قمع 
شده اس��ت. بسیاری از کارشناس��ان معتقدند 
تخریب این میزان جنگل ارزش��مند در حالی 
اس��ت که این جاده با این میزان تخریب الزم 
نب��ود و بدتر از آنکه اهالی روس��تا نیز با نامه 
نگاری خواستار جلوگیری از اجرای این طرح 
ش��ده اند. یک مقام مسئول در اداره کل منابع 
طبیعی چهارمحال و بختیاری قطع س��ه هزار 
اصله درخت در جریان اح��داث 20 کیلومتر  
جاده مس��یر چین به برنوید در سال گذشته را 
تأیید کرد و افزود: این اقدام بدون اخذ مجوز 
منابع طبیعی صورت گرفت. وی گفت: حدود 
چه��ار کیلومتر از احداث این جاده باقی مانده 
اس��ت و پرونده آن به دس��تگاه قضایی ارسال 
ش��ده اس��ت. با این حال مردم روستای چین 
معتقدند احداث جاده باعث مشکات نا امنی 
برای این روس��تا و از آن مهمتر باعث تعرض 
مردم به منابع جنگلی و گیاهی ارزش��مند این 
منطقه خواهد شد. یک کارشناس منابع طبیعی 
گف��ت: بخش زیادی از محل رویش��گاه گونه 
ارزش��مند کرفس در کوههای مجاور روستای 
چین اس��ت و احداث جاده در این مسیر یک 
نوع بدخدمتی به طبیعت بکر و گیاهانی نادر در 

این منطقه محسوب خواهد شد. این کارشناس 
ک��ه از ذک��ر نامش خ��ودداری ک��رد، افزود: 
خسارات زیادی در قالب این جاده به طبیعت 
وارد ش��ده، تکمیل آن در بردارنده خس��ارات 
دیگری  ناپذی��ر  جبران 
بود. س�رپرست  خواهد 
اداره کل منابع طبیعی و 
چهارمحال  آبخیزداری 
و بختی��اری در این باره 
بهانه  ب��ه  نباید  گف��ت: 
اج��رای ارزان طرحه��ا 
خس��ارت  طبیعت  ب��ه 
در  بلک��ه  ک��رد  وارد 
روند اج��رای طرحهای 
جمل��ه  از  عمران��ی 
راهسازی باید خسارات 
به طبیعت را به حداقل 
رساند. سبزعلی کاویانی 
در گفتگو با زاینده رود 
اف��زود: در بخ��ش اول 
جاده دهناش- چین- بزنوید س��ه هزار اصله 
درخت قطع ش��ده که پرونده ای در این زمینه 
در دادگستری تشکیل شده و در حال رسیدگی 
اس��ت. وی گفت: حفاظت از جنگلها و مراتع 
به عنوان رس��الت مهم ای��ن اداره کل نیازمند 
همکاری بین بخش��ی و همگانی اس��ت. وی 
تصریح کرد: حس��ب دستور رئیس جمهوری 
از وارد کردن هرگون��ه تجاوز به منابع طبیعی 
بای��د با جدی��ت جلوگیری ش��ود و متخلفان 
را در ه��ر س��متی و عنوانی به م��ردم معرفی 
کنید، با ایجاد خس��ارات به این بخش قاطعانه 
برخ��ورد می کنیم. رئیس روابط عمومی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری نیز در این باره گفت: طبق مصوبات 
دولت در س��ال 82 و تصوی��ب طرح صیانت 
از جنگله��ا اجرای هرگون��ه طرحی که باعث 
کاهش سطوح جنگلها شود ممنوع است. وی 
گفت: سرانه فضای س��بز در دنیا 0/8 هکتار، 
کش��ور 0/2 و در چهارمح��ال و بختیاری 0/4 
هکتار اس��ت که با ای��ن وضعیت باید بیش از 
پیش از جنگلها صیانت کرد. بر اساس گزارش 
معاون راه روس��ت�ایی اداره ک�ل راه و تراب�ری 
چهارمحال و بختیاری این جاده با هدف ایجاد 
ارتباط برای 15 روس��تای کوهرنگ س��ال 86 
عملیات اجرایی آن آغاز ش��د. پیش��ت�ر اداره 
ک�ل راه و تراب��ری چهارمحال و بختیاری ب�ا 
رد قطع س���ه ه���زار اص�له درخ���ت، آم�ار 
درخت���ان قط�ع ش���ده را 800 اص�ل�ه اعام 

ک�رده ب�ود.

شورای روستای چین کوهرنگ:
راه نمی خواهیم، جنگلها را قطع نکنید

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 579/88
دادنامه: 872-88/9/18

مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: احمد طاهری فر به نشانی: اصفهان ملک شهر خ مطهری کوچه شهید ضیایی دوم بن بست توحید 

آخر کوچه سمت راست
خوانده: جال الماسی نشانی: مجهول المکان

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید:
» رأی قاضی شورا «

دعوی احمد طاهری فر
بطرفیت جال الماسی

بخواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بیست میلیون ریال وجه چک شماره 525182- 87/5/23 عهده 
بانک تجارت ش��عبه زینبیه به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواه��ان و گواه��ی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید 87/5/23 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اس��اس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
14314/ م الف

 قاضی شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/9

شماره: 880499ک 111
چون خانم طاهره رضایی فرزند محمد علی شکایتی علیه سلطان حسین براتی مبنی بر ایراد ضرب عمدی 
مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880499 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 88/11/12 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 
115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.14250/م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/10

شماره: 923/88 ح 1
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: 88-923 ح1
وقت رسیدگی: 88/11/28 ساعت 11 صبح

خواهان: عزیزاهلل عبادت، سلطنت- حمید- عزت شمسی همگی عبادتی و سایرین 
خوانده: 1- مهدی بناکار2- رحیم عبادت 3- اصغر عبادت 4- فاطمه عبادت 5- همدم عبادت 6- ابراهیم 

عبادت 7- حاج علی ترکی
خواسته: ابطال تقسیم نامه

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار محلی آگهی 
میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند.14238/ م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/12

شماره: 880612 ک 111
چ��ون خانم بتول حاج فرزند یداله ش��کایتی علیه غامرضا افش��اری مبنی بر مداخل��ه در امر وکالت و 
تحصی��ل مال نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 880612 ک 111 ای��ن دادگاه ثبت و وقت 
رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 88/12/24 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده، نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتش��ار طبع و نش��ر میش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.14251/م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/14

شماره: 880842 ک 121
چون آقای علیرضا پاژنگ فرزند محمود شکایتی علیه آقای افروز امیر بختیاروند فرزند سعید مبنی بر صدور 
دو فقره چک بامحل مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 880842 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 88/12/4 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 14257/م الف    
توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/13

شماره: 881086ک103
چون آقای علی آقا بیگی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای صادق محمود صالحی مبنی بر مش��ارکت در 
سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 881086 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/11/27 
س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.14260/م الف
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/16
شماره: 1251/88ش33

در خصوص پرونده کاس��ه 1251/88 خواهان ابراهیم نادی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 1200/000 
ریال واریز شده به حساب وی به علت انجام ندادن تعهدات و خدمات به طرفیت فردین شهریاری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 88/12/4 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14382/م الف
مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/14
شماره:1022/88 ش 39

در خصوص پرونده کاس��ه 1022/88 خواهان محمد حسین اسماعیلی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 

به طرفیت علیرضا ابتهاج تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/12 ساعت 5:15 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.14286/م الف
مدیر دفتر 39 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده:
 880754 ح15-8809980351500754 ح 15
وقت رسیدگی: 88/11/27 ساعت 8:45 صبح

خواهان: علی پژوه نیا فرزند اسداله با وکالت فرامرز آقا حسنی مهابادی
خوانده: منصور کردانی فرزند رحمان )مجهول المکان(

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 14363/م الف
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی اباغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 1388/9/29
شماره: 880837 ب 16

بدینوسیله اعام می گردد آقای نوید شریف آرا فرزند علی اصغر شکایتی علیه آقای سعید شریف آرا فرزند علی 
اصغر دائر بر تخریب اتومبیل و تهدید و قدرت نمایی با چاقو و تهدید به قتل مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم 
که به کاسه شماره 880837 / ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله اباغ در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود.13994/م الف
شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/12
شماره: 880205

چون آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدعلی شفا شکایتی علیه آقای محسن مهدوی مبنی بر اخاذی مطرح نموده 
که پرونده آن به کاسه 880205 ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 88/11/28 ساعت 9صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 14256/ م الف
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ 
تاریخ: 88/10/8

شماره: 1555/88 ح /18
خانم فاطمه س��عادت فرزند مصطفی دادخواس��تی به طرفیت آقای صفرعلی بذرافشان فرزند عباس )مجهول 
المکان( به خواسته طاق به این دادگاه تقدیم نموده که به کاسه 8809980351801463 و شماره ردیف بایگانی 
1555/88 ح /18 ثبت شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و بر اساس ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی اباغ می گردد در تاریخ 88/12/15 ساعت 8:30 صبح جهت رسیدگی در 
شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود و در همین فرصت جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

به دفتر دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 14253/ م الف
صیرفیان پور - مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان

منهای فوتبال مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان:

سرانه ورزشی استان اصفهان 42 سانتیمتر است
مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان گفت: 
س��رانه ورزش��ی اس��تان اصفهان تا چندی پیش 
16 س��انتیمتر مربع ب��ود که در حال حاضر به 42 

سانتیمتر مربع افزایش یافته است.
غامرضا ش��یران در گفتگو ب��ا فارس اظهار 
داش��ت: ما در طول این مدت ی��ک برنامه چهار 
س��اله مدون را برای ش��کوفایی ورزش اس��تان 
ترس��یم کردیم که درصدد هس��تیم طی دو سال 

آینده آن را به استانداردهای جهانی برسانیم.
وی افزود: این اس��تان در حال حاضر دارای 
146 تیم دسته اولی در رشته های مختلف ورزشی 
و 62 تیم در لیگ های برتر اس��ت که این خود در 

کشور یک رکورد محسوب می شود.
وی اف��زود: اس��تان اصفه��ان با این ش��رایط 
حداقل نباید از نظر س��خت افزاری مشکلی داشته 

باشد.
مدی��رکل تربیت بدنی اس��تان اصفه��ان بیان 
داش��ت: با توجه به اه��داف دولت دهم در زمینه 
اخاق م��داری و عدالت مح��وری سیاس��ت های 
اداره کل تربیت بدن��ی اس��تان اصفه��ان بر مبنای 
اخاق مداری و منش پهلوانی ترس��یم ش��ده و ما 
س��عی کردیم این خصوصیات ب��ارز که باید یک 

ورزشکار داشته باشد، را زنده کنیم.
وی ادامه داد: اگر در ورزش اخاق حکمفرما 
باش��د، هیچ مدال و افتخار ورزش��ی ارزش پیدا 
نمی کن��د و ما به دنب��ال پرورش ورزش��کارانی 

هستیم که هم قهرمان و هم پهلوان باشند.
مدی��ر کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان افزود: 
اخی��راً ریاس��ت جمه��ور در جلس��ه ای ک��ه با 
ورزشکاران داشتند، حدود 15 دقیقه از پویایی و 

هدفمند بودن ورزش استان اصفهان سخن گفتند 
که این خود یک افتخار است.

وی در ادام��ه بیان داش��ت: در بخش ورزش 
قهرمان��ی و همگان��ی با توجه به ظرفیت اس��تان 
برگزاری مس��ابقات در رده جوانان را برای تمام 
باش��گاه ها و هیأت های ورزشی الزامی کردیم که 
آثار آن مش��هود اس��ت و امروز در اکثر رشته ها 

حرف اول را می زنیم.
شیران تصریح کرد: در دنیای امروز زیرسازی 
در تمام رش��ته های ورزشی امری مهم و اجتناب 
ناپذیر اس��ت و اگر می بینیم باشگاه هایی همچون 
فوالد مبارکه و ذوب آهن در فوتبال موفق بوده اند، 
نتیجه توجهی بوده که از گذشته به رده های سنی 

پایین داشته اند.
وی همچنی��ن ضم��ن رضای��ت از امکانات 
موج��ود در شهرس��تان های اس��تان اصفهان این 
وضعی��ت را نوید یک حرکت خوب برش��مرد و 

گف��ت: در زمینه ورزش ه��ای همگانی ما تاش 
کردیم، س��بد روزانه هر ش��هروند را به 20 دقیقه 

برسانیم.
شیران با اش��اره به وضعیت ورزشگاه بزرگ 
نق��ش جهان گف��ت: عملیات تملی��ک زمین این 
ورزشگاه از 18 س��ال قبل آغاز شده است که به 
دالیل مختلف تاکنون به طول انجامیده اس��ت و 
مهم ترین علت تأخیر در افتتاح آن مش��کل مالی 
بوده اس��ت، در س��فر اخیر ریاس��ت جمهور به 
اصفه��ان مبلغ 30 میلیارد توم��ان بودجه برای آن 
اختصاص داده شده و مقرر شده برای تمام اماکن 

ورزشی نیمه کاره بودجه اختصاص داده شود.
وی ابراز امیدواری کرد این پروژه تا یک سال 

آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان در مورد 
مسابقات کشورهای اسامی گفت: برگزاری این 
مسابقات دارای اهمیت خاصی است که حدود 2 
هزار نفر از تمام کشورهای اسامی در آن شرکت 
می کنند و تاکنون 57 کشور آمادگی خود را برای 

حضور در این مسابقات اعام کرده اند.
وی افزود: استان اصفهان برگزار کننده چهار 
رشته ورزش��ی هندبال، تکواندو، شمشیربازی و 
کارات��ه خواهران و برادران اس��ت ک��ه به غیر از 
هندبال در تمام رش��ته ها با حض��ور خواهران و 

برادران برگزار می شود.
ش��یران گفت: م��ن از تم��ام پیشکس��وتان، 
خبرن��گاران و جراید ورزش��ی خواس��تارم ما را 
در نیل به اهدافم��ان کمک و یاری کنند، چرا که 
اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اس��ام اس��ت و 

همگی باید در شأن این شهر بزرگ کار کنیم. 

تی��م فوتبال اس��تقال تهران در 
دقیقه 95 از شکست برابر سایپا فرار 

کرد.
فارس،  به گزارش خبرگ��زاری 
این دیدار از ساعت 15 در ورزشگاه 
آزادی و در حض��ور بیش از 3 هزار 
تماشاگر برگزار شد و با تساوی یک 

بر یک خاتمه یافت.
رض��ا خالقی ف��رد در دقیقه 24 
ب��رای س��ایپا گلزنی ک��رد و حنیف 
عمران زاده در دقیقه 95 گل تساوی 

را به ثمر رساند.
یدا... جهانبازی داور مس��ابقه به 
سعید یوس��ف زاده از سایپا و فرهاد 
مجیدی از استقال کارت زرد نشان 

داد.
در این دیدار تماش��اگران بارها 
علیه واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه 
استقال شعار س��ر دادند و خواهان 
جدایی او از این باش��گاه شدند. آنها 
راه حل پایان مشکات این باشگاه را 

جدایی واعظ آشتیانی اعام کردند.

خواسته های من در زمین پیاده نشد
دایی: با یک گل آفساید برد 

را از ما گرفتند 

علی دایی در پایان اولین مس��ابقه با پرسپولیس 
در گفتوگوی تلویزیونی با عادل فردوسی پور، نشان 
داد هنوز همان مربی جدی س��ابق است. او معتقد 
اس��ت زدن یک گل آفس��اید باعث شد پرسپولیس 

برد را با تساوی عوض کند. 
به گزارش خبرگزاری فوتب��ال ایران، دایی که 
در صحن��ه گل ذوب آه��ن اعتراض ش��دیدی به 
محس��ن قهرمانی داور مسابقه داش��ت، در این باره 
می گوید:» برخی اش��تباهات داوری هستند که کًا 
شرایط مسابقه را تغییر می دهند. شما مطمئن باشید 
درصحنه گل ذوب آهن آقای کاسترو که پاس گل 
را داد در موقعی��ت آفس��اید قرار داش��ت و با این 

اشتباه برد را از ما گرفتند..«
او درب��اره پنالتی پرس��پولیس هم گفت:»من از 
صحنه دور بودم و نمی توانم در این زمینه اظهارنظر 
کنم.« دایی در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از گل 

ذوب آهن اینقدر اعتراض کرد نیز گفت: 
» فش��ار زیادی روی مربی ها است و بعضی از 
صحنه ها طبیعتاً  پیش می آید. این یک واکنش خیلی 
عادی بود.« سرمربی پرسپولیس درباره اینکه چقدر 
به قهرمانی امیدوار است نیز چنین گفت: »بازیکنان 
م��ن آن چیزی که از آنها می خواس��تم را در زمین 
اجرا نکردند. ما خوب بازی نکردیم. این سه امتیاز 
را نباید از دس��ت می دادیم، ب��ازی اول بود و باید 
می بردیم اما خب فوتبال است. با این حال ما تاش 

خودمان را برای قهرمانی انجام می دهیم.«

اصفهان در رقابت های کشتی پهلوانی کشور 
قهرمان شد

سرمربی بسکتبال ذوب آهن:
 افت تیم بسکتبال ذوب آهن در نیم فصل دوم 

درحال برطرف شدن است  

رقابت های مهارت های ف��ردی زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی کشور با قهرمانی تیم اصفهان پایان 

یافت.
به گزارش فارس، در این مسابقات که در سالن 
شهید آیت اهلل دستغیب شیراز برگزار شد، اصفهان به 
مقام نخست دست یافت و تیم های همدان و لرستان 

دوم و سوم شدند.
در رش��ته سنگ ابوالفضل کاووسی از اصفهان 
اول شد، فرشاد حیدر رضایی و حمیدرضا ترابی به 

ترتیب از همدان و کرمان دوم و سوم شدند.
در رش��ته دو میل، زین العابدینی از اصفهان به 
مقام قهرمانی رسید، رسول رهنما از فارس در جای 
دوم قرار گرفت و رضا یداللهی از همدان سوم شد.

در رشته میل سنگین، سلمان خبیری از اصفهان 
بر س��کوی نخس��ت ایس��تاد، علی خداوردی از 
چهارمحال و بختیاری دوم و احمد رضا پیریانی از 

همدان سوم شد.
در چ��رخ چمنی پس از اینکه احمد علی بیگ 
از اصفهان اول ش��د، روح اهلل سواد کوهی و توحید 
فتحی به ترتیب از اصفهان و گلس��تان دوم و سوم 

شدند.
در کشتی پهلوانی وزن 70 تا 80 کیلوگرم، فریبرز 
نقدی از لرستان عنوان نخست را به خود اختصاص 
داد، حام��د رضایی از کرج دوم ش��د و فوالد طاهر 

نژادیان از کردستان به مقام سوم دست یافت.
و در وزن 80 ت��ا 90 کیلوگرم، حمید کمروند 
از همدان اول ش��د، مهدی یکه از خراسان رضوی 
بر سکوی دوم ایستاد و پیمان محمدی از کردستان 

هم سوم شد.
در رقابت ه��ای مهارت های فردی و کش��تی 
پهلوانی کشور که به مدت سه روز در شیراز به طول 

انجامید 24 استان با هم به رقابت پرداختند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
این تیم در دور برگشت رقابت های لیگ برتر دچار 
افت شده بود اما، در دو دیدار گذشته خود نشان داد 
به آمادگی مطلوب گذشته خود نردیک می شود.    

ف�رزاد کوهی�ان در گفتگ�و با ای�رنا اف�زود: در 
نیم فص��ل دوم بازیکنان ما به خاط��ر آنکه در نیم 
فصل، دوم شدیم احساس امنیت کردند و حریفان 
خود را در دیدارهای ابتدایی دور برگشت دست کم 

گرفتند. 
وی افزود: این موضوع آنها را تحت تأثیر قرار 
داد اما اکنون وضعیت س��خت رقابت ه��ا در دور 
برگشت را درک کرده اند و به شرایط آمادگی خوبی 

نزدیک شده اند. 
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با ابراز رضایت 
از عملکرد بازیکنانش در دیدار گذش��ته مقابل تیم 
پاسارگاد شیراز اظهار داشت:  در این دیدار نیز تیم ما 
در نیمه اول دچار نوسان شد اما در نیمه دوم توانستیم 

بر بازی مسلط شویم. 
وی از تیم شهرکرد به عنوان حریف تیمش در 
هفته پانزدهم لیگ برتر نامبرد و اظهارداشت: این هفته 
باید به ش��هرکرد برویم و دیدار سختی در این شهر 
پیش رو داریم زیرا آمادگی تیم شهرکرد افزایش یافته 
اس��ت و شکست شهرداری گرگان نیز در شهرکرد 

این مطلب را تأیید می کند.   
کوهیان درباره برند رایت بازیکن امریکایی که به 

تازگی جایگزین توماس ناگیش در پست سنتر شده 
اس��ت، گفت: این بازیکن از سوابق خوبی در لیگ 
اروپا برخوردار اس��ت و مقابل تیم پاسارگاد شیراز 

بازی بهتری را نسبت به دو دیدار قبلی انجام داد. 
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن درباره میزبانی 
مسابقات غرب آسیا توسط تیمش گفت: دیدار هفته 
گذشت�ه مش��ح�ون با دلیل�ی م�دیرعام�ل ب�اشگاه 
ذوب آهن برای قبول میزبانی مسابقات غرب آسیا 
بس��یار خوب و مثب��ت بود و به احتم��ال زیاد این 

مسابقات در اصفهان برگزار خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه در س��الهای گذشته در 
اصفهان مسابقات بین المللی بسکتبال برگزار نشده 
اس��ت، افزود: برگزاری مس��ابقات غرب آس��یا در 
اصفهان، اتفاق خوبی برای بسکتبال این استان است و 
به ارتقای سطح این رشته در اصفهان کمک می کند. 
وی اف��زود: لذا به دیدارهای لیگ برتر متمرکز 
شده ام و چند روز قبل از شروع مسابقات غرب آسیا 
کارم را برای شناس��ایی حریفان در مسابقات غرب 

آسیا آغاز می کنم. 
س��رمربی تیم ذوب آهن درب�اره ح�ذف تی�م 
ذوب آه��ن در مس��ابقات غرب آس��یا درصورت 
میزبانی تیم مهرام تهران اظهارداشت: بعید می دانم 
کنفدراس��یون غرب آسیا این تصمیم را بپذیرد زیرا 
در ص��ورت پذیرفت��ن این تصمیم اس��تقال این 

کنفدراسیون زیر سؤال می رود.

کشتن دلفین ها  امری غیراخالقی است

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

استقالل در دقیقه 95 از شکست فرار کرد
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در آستانه جشنواره فیلم فجر؛

آیین بزرگداشت با رعایت اصول حرفه ای معنا پیدا می کند

پورتال اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان به عنوان پورتال نمونه کش��وری توسط 
نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور بین 30 استان 

کشوری انتخاب شد.
در این رده بندی استان اصفهان با دریافت 18 

امتیاز رتبه اول و مازندران و قزوین با احتس��اب 
امتیاز 17 به ترتیب دوم و س��وم کشوری شدند. 
محتوای به روز، گرافیک مناس��ب و اس��تفاده از 
خدمات پورتال و امکانات آن به کاربران از دالیل 

این انتخاب بود.

ب��ا تاش و پیگیری کارشناس��ان اداره امور 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان و به منظور 
گسترش فعالیت های متنوع در این اداره و نیز به 
منظور دسترسی آسان نابینایان گرامی به خدمات 
و فعالیت های کتابخانه های عمومی، صندوق 
صوت��ی در کتابخانه نابینایان ولی عصر اصفهان 
راه اندازی ش��د. با راه اندازی این سیستم که به 
صورت 24 ساعته فعال اس��ت نابینایان گرامی 
می توانن��د در طول ش��بانه روز با تماس با این 

صندوق با 10 جلد کتاب در طول هفته آش��نا و 
از خاصه مت��ن و موضوع کتب مورد نظر آگاه 

شوند.
الزم به ذکر اس��ت با پایان هر هفته کتابهای 
معرفی ش��ده قبلی در یک ش��ماره جدا و یک 
باک��س مجزا ب��رای اس��تفاده احتمالی آرش��یو 
می شوند. همچنین نابینایان گرامی می توانند در 
صورت عاقه کتب درخواس��تی خود را جهت 

تهیه و معرفی، به این سیستم اعام کنند.

همزمان با موفقیت کم سابقه فیلم »آواتار« در 
اکران جهانی، جیمز کام��رون کارگردان فیلم در 

تدارک ساخت فیلم بعدی خود است.
به گزارش مهر از پره میر جیمز کامرون این 
روز ه��ا در صدد خرید حق��وق معنوی اقتباس 
از کتاب��ی درب��اره حمل��ه اتمی امریکا به ش��هر 
هیروش��یمای ژاپن در خال جنگ جهانی دوم 

است.
این کتاب که هنوز به طور رس��می منتش��ر 
نش��ده »آخرین قطار از هیروش��یما: بازماندگان 
می گریزند« نام دارد که توس��ط چارلز پلگرینو 
نوش��ته شده است. این کتاب که به زودی انتشار 

می یابد داستان دو روز پس از وقوع انفجار اتمی در 
هیروشیما را بازگو و از دو زاویه نگاه بازماندگان 
ژاپنی حادثه و خلبانان امریکایی  روایت می کند. 
او ماه گذشته در جریان سفر به ژاپن برای شرکت 
در مراس��م افتتاحیه فیلم جدید خود »آواتار« به 
دیدار تس��وتومو یاماگوچی یکی از بازماندگان 
انفجار اتمی هیروش��یما که پس از انفجار از این 
شهر گریخت، رفت. یاماگوچی از هیروشیما به 
ناکازاکی گریخت و چند روز بعد این ش��هر هم 
مورد حمله اتمی قرار گرفت، اما او باز هم از این 
حادثه جان سالم به در برد. دوشنبه هفته گذشته 

یاماگوچی در سن 93 سالگی درگذشت.

پیش فروش نمایش های ش��رکت کننده در 
بخش های 14 گانه بیست وهشتمین جشنواره بین 

المللی تئاتر فجر از دیروز آغاز شد.
به گزارش ایرنا، عاقه مندان به تماشای این آثار 
می توانند تا روز چهارشنبه 23 دی ماه با مراجعه به 
سامانه اینترنت�ی  www.gishetheater.ir  اقدام 

به تهیه بلیت کنند. 
بر اساس مقررات اعام شده از سوی دبیرخانه 
بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، هر 
متقاضی می تواند حداکثر سه قطعه بلیت برای هر 

نمایش را از طریق این سامانه خریداری کند.  
همچنی��ن خرید بلیت فقط ب��ا ارائه کد ملی 
امکان پذیر اس��ت.  متقاضیانی که از پیش فروش 
اینترنتی بلیت های جشنواره استفاده می کنند باید 

برای تحویل بلیت های  خریداری ش��ده از 27 تا 
30 دی  ماه و با در دس��ت داش��تن کارت ملی و 
کد رهگیری س��امانه از ساعت 10 تا   15 به گیشه 

مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.   
در ص��ورت تغییر در زم��ان برنامه یا نمایش 
انتخابی از طریق گیشه تاالر مورد نظر بلیت معادل 

به متقاضیان ارائه می شود.  
در صورت بروز مش��کل در خرید اینترنتی 
مراجعان   می توانن��د از طریق بخش »ارتباط با ما« 
سایت مذکور  طرح مسأله کنند تا در اسرع وقت 

به مشکل مورد نظر رسیدگی شود.  
بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
با دبیری حس��ین پارسایی از 2 تا 11 بهمن ماه در 

تهران برگزار  می شود. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: ش��اعران جوان و انجمن های 
شعر و ادب استان های مختلف کشور 
توانایی و اس��تعداد زی��ادی در زمینه 
ش��عر دارند و برقراری ارتباط آنها با 
پیشکسوتان و ش��اعران برجسته در 
جشنواره های ش��عر فجر به رشد و 

شکوفایی شعر جوان کمک می کند.
به گ��زارش فارس، س��ید علی 
حس��ینی عضو کمیس��یون فرهنگی 
مجلس شورای اسامی افزود: حضور 
شاعران جوان در جشنواره های شعر 
فجر فرصت رش��د و شکوفایی آنان 
را در عرصه شعر ادبیات کهن فارسی 

ایجاد می کند.
وی با ش��اره به اینکه جشنواره 
شعر فجر باید به حالت رقابت درآید 
تا به کیفیت مطلوب برس��د، گفت: 
گنجاندن بخش مسابقه در جشنواره 
ش��عر فجر ب��ا محوری��ت توجه به 
موضوع و محتوای تأثیرگذار ش��عر 
بر غن��ای آن کمک می کند و از آنجا 
که ممکن اس��ت شاعران برجسته و 
پیشکسوت کشور در بخش مسابقه 

ش��رکت نکنن��د، قطع��اً باید بخش 
ویژه ای برای شاعران پیشکسوت در 

نظر گرفته شود.
سیدعلی حسینی خاطرنشان کرد: 
جشنواره شعر فجر یک رویداد ملی و 
فراملی است که 3 دوره آن با مشارکت 
شاعران برجسته سایر کشورها برگزار 
ش��ده است و امس��ال هم که متقارن 
شده با ایام پیروزی انقاب اسامی، 
باید رایزنی های بیشتری انجام شود 
تا تعداد شعرای صاحب نام بیشتری 
در عرصه ادبیات و زبان های مختلف 
از کش��ورهای مختل��ف در بخ��ش 

بین المللی جشنواره حضور یابند.
وی با مه��م ش��مردن تولیدات 
جشنواره بین المللی شعر فجر افزود: 
شاعرانی که آثار خود را در جشنواره 
ارائه کرده اند باید مجموعه ای از اشعار 
آن���ان در کت�اب�ی چ�اپ ش���ود ت�ا 
عاق��ه مندانی که نتوانس��تند در این 
جش��نواره حضور یابند از آن استفاده 
کنند.چهارمین جش��نواره بین المللی 
ش��عر فجر بهمن ماه سال جاری در 

سراسر کشور برگزار می شود.

 به دلیل نبود حمایت های مالی ، انتشار 7 آلبوم 
موسیقی آماده انتشار از شرکت پارپیرار معطل مانده 

است. 
به گزارش ایلنا، فرهود جالی کندلوسی، رئیس 
مؤسس��ه فرهنگی هنری پارپیرار گفت: دین آلبوم 
موسیقی شرکت ما شامل: موسیقی قشقایی )5 سی 
دی(، موسیقی کردی، موسیقی آذربایجانی، رقص 
چوب بختیاری، موس��یقی گیان  موسیقی بوشهر 
)کتاب و س��ی دی( و موسیقی بختیاری )کتاب و 
سی دی(، ضبط ش��ده و آماده انتشار هستند اما به 
دلیل نبود حمایت های مالی نمی توانیم این آثار را 

به بازار بفرستیم.
کندلوس��ی گفت: »ما می توانی��م این آثار را در 
هر زمانی به بازار بفرس��تیم اما اگر این کار را انجام 
دهی��م مجبور هس��تیم 3 برابر هزین��ه جمع آوری، 
ضبط و تدوینی که صرف تکمیل کار ش��ده، برای 
انتشار آن هزینه کنیم. بدون آنکه این پول برگردد. 
روال معمول این اس��ت که نهادهای دولتی بخشی 

از کااله��ای فرهنگی را خریداری کنند تا ناش��ران 
این حوزه دست کم رغبت داشته باشند آثارشان را 

روانه بازار کنند.

جالی ادامه داد: خوش��بختانه به نس��بت 15- 
10 س��اله قبل توجه به آثار موسیقی محلی افزایش 

زیادی پیدا کرده اس��ت و مشکلی از بابت مخاطب 
وجود ندارد. مس��أله اینجاست که تمام کسانی که 
عاقه مند به شنیدن این موسیقی ها هستند، خود این 
آلبوم ها را خریداری نمی کنند تا بخشی از پول هم 
نصی��ب هنرمند و فعاالن این حوزه ش��ود. زیرا از 
یک ط��رف به بازار فروش دسترس��ی ندارند و از 
ط��رف دیگر و مهمتر آنکه بیش��تر این آلبوم ها را 

کپی می کنن�د. 
معموالً به این ترتیب اس��ت که اگر ناشران 10 
آلبوم بفروشند، از هر آلبوم 50 نسخه کپی می شود، 
بدون آنکه ای��ن عاقه مندان بدانند با این کار خود 
ضرری به حوزه نش��ر موس��یقی می زنند. به گفته 
رئیس مؤسس��ه فرهنگی هنری پارپیرار، نهادهای 
دولتی می توانند برای کمک به حوزه نشر موسیقی 
کاالهای صوتی را هم به سبد هدای�ای خ�ود اض�افه 
کنند تا به ای�ن ترتیب ه�م وظایف قان�ونی خ�ود را 
انج�ام دهند و هم کمکی به اقتصاد موسیقی کرده 

باشند.

هیأت انتخاب بیست و پنجمین 
بین المللی موسیقی فجر  جش��نواره 
این روزها در حال انتخاب آثار برای 

راه یابی به جشنواره هستند.
ب�ی�ست و پنجم�ی�ن جشن�واره 
بین المللی موسیقی فجر که از هفتم 
تا چهاردهم دی ماه برگزار می شود، 
با اس��تقبال 251 گروه موس��یقی از 
سراس��ر کش��ور برای ش��رکت در 

جشنواره روبه رو شد.
به گزارش خبرآناین، این روزها 
هیأت انتخ��اب بیس��ت و پنجمین 
بین المللی موسیقی فجر  جش��نواره 
در حال انتخاب آثار برای راه یابی به 

جشنواره هستند.
گروه هایی که برای ش��رکت در 
جش��نواره بیس��ت و پنجم ثبت نام 
کرده اند، ش��امل 83 گروه سنتی، 20 
گروه کاس��یک، 57 گروه موسیقی 
نواح��ی، 36 گروه پ��اپ، 17 گروه 
ارکس��ترال، 10 گ��روه آواز جمعی 
و 29 اثر آهنگس��ازی می شود. البته 
این آمار به گروه های داخلی مربوط 

می ش��ود و تعداد دقی��ق گروه های 
خارجی هنوز اعام نشده است.

بیش��تر کش��ورهای عض��و اکو 
گروه هایی را برای ش��رکت در این 
دوره از جشنواره اعزام خواهند کرد. 
چندی پیش مدیرکل دفتر موس��یقی 
درب��اره حض��ور کش��ورهای عضو 
اکو در بیس��ت و پنجمین جشنواره 
موس��یقی فجر گفته بود: شناساندن 
امکانات و هنر موس��یقی کشورهای 
عضو اک��و همچنین ایجاد تعامل در 

این ح��وزه موجب نزدیکی بیش��تر 
این کش��ورها در حوزه های مختلف 
فرهنگ و هنر خواهد ش��د. حضور 
کش��ورها  این  موس��یقی  گروه های 
در جش��نواره فجر زمینه های تعامل 
دیگ��ر  و  ای��ران  بی��ن  س��ازنده ای 
کش��ورهای عضو اکو و گسترش و 
تقویت اش��تراکات میان این ملت ها 
به خصوص در حوزه هنر را در پی 

خواهد داشت.
البته به غیر از گروه های موسیقی 

کش��ورهای عضو اکو دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد در حال رایزنی با چند 
کشور دیگر نیز هست که در صورت 
آثارشان  موس��یقی  توافق گروه های 
را ب��ه این دفتر ارائ��ه می کنند تا در 
صورت پذیرش از سوی کارشناسان 
و هی��أت انتخاب به جش��نواره راه 

یابند.
روابط عمومی بیست و پنجمین 
درباره  فج��ر  موس��یقی  جش��نواره 
انصراف گروه های موسیقی از شرکت 
در جش��نواره موسیقی فجر گفت: تا 
ب��ه حال هیچ ی��ک از گروه هایی که 
نداده اند،  انص��راف  کرده اند  ثبت نام 
ممک��ن اس��ت برخ��ی گروه ها در 
جشنواره ش��رکت نکنند اما در همه 
دوره ها عده ای از هنرمندان موسیقی 
در جشنواره ش��رکت نمی کنند. این 
اتفاق مختص این دوره نمی ش��ود. 
ضمن اینکه ما در این دوره درصدد 
هس��تیم از تع��دادی از ب��زرگان و 
پیشکس��وتان موس��یقی کشور برای 

حضور در جشنواره دعوت کنیم.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، 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
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
حضرت علی)ع(:

ــه همانند آن  ــگاری که خود ب ــت ان ــب آن بود که چیزی را زش ــن عی بزرگتری
گرفتاری.

روی خط فرهنگ

امکان حضور پیشکسوتان موسیقی در 
جشنواره موسیقی فجر

قیمت طال )تومان(
27350هر گرم طالی 18 عیار
126010هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
271000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011003دالر امریکا
970980دالر کانادا

14421445یورو
16101620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

9 °

12 °

-6 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

کاریکاتور

نگین نقیه

روزی بود...
امیر سرتیپ شهید 

کریم بیاتی 

تاریخ تولد: 1342، محل تولد: شهرکرد، 
تاریخ شهادت: 1364/11/20، محل شهادت: 
شلمچه، مس��ئولیت: فرمانده گردان شهادت 

لشکر 77 خراسان.

دل نوشته های شهید
... خدایا تو می دانی که من در این لحظه 
خالصان��ه و مخلصانه قدم در این راه نهادم و 
از همه چیز زندگی گذشتم و همه مادیات و 

معنویات را نادیده گرفتم.
خدایا تو به من کمک کن که با قلبی پاک 
بتوانم این راه را ادامه دهم. ای خدای بزرگ 
و خ��وب می دانی ک��ه در این دنیا خیلی کم 
انسانها پیدا می شوند که به فکر هم نوع خود 
باش��ند. خدایا ما را از اسارت دنیا برهان و به 
سعادت آخرت برسان، جامعه ای که هر کس 
فکر خویشتن و فکر دنیاداری خود باشد، در 
آن هیچ پیش��رفتی خاصل نمی ش��ود و بشر 
را به منجاب یأس می کش��اند و انس��ان را 
در گردابهای نیستی و باتاقهای پستی مفقود 

می سازد...

پورتال اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان نمونه کشوری شد

صندوق صوتی کتابخانه نابینایان ولی عصر 
اصفهان شروع به کار کرد

جیمز کامرون درباره فاجعه هیروشیما فیلم می سازد

پیش فروش بلیت نمایش های جشنواره تئاتر فجر 
آغاز شد  

حسینی: توجه به شاعران شهرستان ها 
بر غنای جشنواره می افزاید

به دلیل نبود حمایت مالی 
7 اثر موسیقایی محلی امکان انتشار ندارند

ارش��اد  و  فرهنگ  وزی��ر 
اس���ام�ی گف�ت: روز نه�م 
دی ماه به عن��وان روز تجلی 
م��ردم و پای��داری احس��اس 
مس��ئولیت و تعه��د ملت در 
تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

ب���ه گ���زارش ای�رن���ا، 
سیدمحمد حسینی در گردهمایی دبیران اقامه 

نماز دس��تگاه های اجرایی کش��ور 
و فع��االن عرصه نم��از در وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی افزود: 
طرح ثب��ت نهم دی م��اه در تقویم 
رس��می کش��ور در اولین جلس��ه 
ش��ورای فرهن��گ عمومی کش��ور 
مطرح خواهد ش��د ت��ا این روز در 

تاریخ ماندگار شود.

وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی: 
روز نهم دی در تقویم کشور ثبت می شود

عکس روز

اجرای گروه چهل دف در جشنواره 
موسیقی فجر

دف  چه��ل  موس��یقی  گ��روه 
به سرپرس��تی فرش��ید غریب نژاد 
قطعاتی از موسیقی کردی و فارسی 
را در جشنواره بین المللی موسیقی 

فجر اج��را خواهد 
کرد.

س�رپ�رس��ت 
چه�����ل  گ��روه 
دف در گفتگ��و با 
مهر گفت: ما برای 
حضور در جشنواره 
بین المللی موسیقی 
فج���ر 6 قطع���ه 
فارس��ی و 6 قطعه 
اج��را  را  ک��ردی 

خواهی��م کرد که قالب اکثر این آثار 
بر اساس مضامین عرفانی قرار داده 

شده است.
فرش��ید غری��ب ن��ژاد در ادامه 
اف��زود: از جمل��ه برنامه های گروه 
چهل دف برای اجرا در جش��نواره 
موسیقی فجر می توان به قطعات »بیا 
بیا«، »خواب آشفته« و »معنی عشق« 
اش��اره کرد. ما در قطعات کردی نیز 

از لهجه اورامی زبان کردی که کمتر 
در قطعات گذشته مان استفاده شده، 

بهره می بریم.
وی همچنین تصریح کرد: یکی 
از قطعات منحصر 
به فردی که در این 
اج��را روی صحنه 
خواهیم برد مربوط 
»بش��نو  قطعه  ب��ه 
از  جه��ان بش��نو، 
ایران بش��نو« است 
که در آن از اشعار 
ب��زرگ  ش��اعر   6
ایرانی مانند حافظ، 
و  س��عدی  موالنا، 
سهراب سپهری استفاده شده است.

غریب نژاد درباره قطعه»بش��نو 
جهان بش��نو، از ایران بشنو« گفت: 
در ای��ن قطعه از ریتم های مختلفی 
استفاده شده اس��ت و برای اجرای 
هر کدام از اش��عار داخل این قطعه 
از دستگاه و یا آواز خاصی استفاده 
ک��رده ایم ک��ه به ص��ورت مرکب 

خوانی اجرا خواهد شد.
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