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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه صفـحه

رئیس قوه قضائیه:
تضعیف قانون موجب هرج و مرج 
می شود 

در مراسم نواختن زنگ هوای پاک
انعقاد تفاهمنامه زیست  محیطی 
آموزش و پرورش با محیط زیست

کمکهای بشر دوستانه ایران به 
زلزله زدگان هائیتی

به گزارش واحد مرکزی خبر 30 
تن اقالم غذایی، دارویی و بهداشتی 
جمهوری اسالمی ایران برای مردم 
زلزله زده هائیتی ارس��ال می شود. 
رئی��س س��ازمان ام��داد و نج��ات 

جمعیت هالل احمر گفت . . .
سراسری / ادامه در  صفحه 2

وزیر مسکن و شهرسازی:
30 میلیارد ریال اعتبار برای 

بیمارستان کلیشاد و سودرجان 
اختصاص یافت

وزیر مس��کن و شهرس��ازی 
گف��ت: 30 میلیارد ری��ال اعتبار در 
سال 89 برای تکمیل بیمارستان شهر 
»کلیشاد و سودرجان« در شهرستان 
فالورجان از س��وی این وزارتخانه 

اختصاص یافت . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

شهردار اصفهان:
زمان پرداختن به پروژه های نرم 

افزاری فرا رسیده است
شه�ردار  ش��ه�ر اصفهان دکتر 
سیدمرتضی س��قائیان نژاد، بودجه 
س��ال 89  تومان��ی  میلی��ارد   410
شهرداری را برای بررسی و تصویب 

تقدیم شورای اسالمی شهر کرد.
س��قائیان نژاد در جلسه ش��هرداری با اعضای ش��ورای شهر اولویت 
ب��ه اتمام رس��اندن پروژه های نیمه تم��ام، توجه ویژه به مح��الت و . . .

ادامه در  صفحه 8

علل گرایش مردم به فال 
و فالگیری

ام��روز صورته��ای گوناگون��ی از فال چون: 
فالگوش)ف��ال ش��ب چهارش��نبه س��وری(، فال 
تخ��م مرغ، فال نخود، فال آتش، فال ش��انه، فال 
س��نجاق، فال قهوه، فال بلور، فال ورق، فال آب، 
فال ش��مع، فال حافظ، و انواع دیگر در بین عامه 

موجود است . . .

            جامعه / ادامه در  صفحه   

با تأکید ایران برعدم حذف نام 
خلیج فارس از روی مدال ها

دومین دوره   بازی های 
کشور های اسالمی با 
میزبانی ایران رسماً

 لغو شد
اص��رار کش��ورهای عربی و اعض��ای هیأت 
اجرای��ی issf ب��ر ح��ذف ن��ام خلیج ف��ارس و 
پافشاری نمایندگان اعزامی ایران بر درج این نام، 
در نهایت به لغو میزبانی کشورمان از این دوره از 

پیکارها انجامید . . .

          ورزشی / ادامه در  صفحه   

در سومین نشست هنر و اندیشه حوزه 
هنری استان اصفهان مطرح شد:

تحول معانی، عامل تحول 
تاریخ است

شرکت کنندگان در سلسله نشست های فلسفه 
و مبانی هنر و زیبایی، در خانه هنرمندان پای سخنان 
دکتر محمدجواد صافیان پیرامون نسبت هنر و حقیقت 

نشستند . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

مطالعه راه آهـن برقی 
اهوازـ  چهارمحال  و بختیاریـ  اصفهان 

به اتمام رسید
وزی��ر راه و تراب��ری گف��ت: مطالع��ه پ��روژه راه آهن 
اهواز � چهارمحال  و بختیاری � اصفهان که از شهرستان ایذه 

در استان خوزستان عبور می کند، به اتمام رسیده است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت راه و تراب��ری، 

حمید بهبهانی طی س��فر خود به اس��تان خوزس��تان، اظهار 
داشت: مهمترین کار در منطقه خوزستان عبور راه آهن برقی 
اهواز � ایذه � چهارمحال و بختیاری � اصفهان است که هم 
اکنون با اتمام مرحله مطالعه، برای اجرا به کمیسیون ماده 32 

ارس��ال شده است. وی ادامه داد: با گشوده شدن شدن مسیر 
ایذه به چهارمحال و بختیاری این شهرستان از بن بست خارج 
ش��ده و امید است با چهار بانده ش��دن مسیر، روند کاهش 

ترافیک مطلوب شود.



سراسری
چه خبر از پایتختایران

افزایش 30 درصدی ظرفیت نیروگاه های ایران

اعالم تغییر در سهمیه بندی و قیمت بنزین؛  به زودی

تضعیف قانون موجب هرج و مرج می شود 

عناوین مهمترین رویدادهای یکشنبه اروپا و 
آفریقا از نگاه خبرگزاری فرانسه

  اختالف نظر میان اعضای دائم شورای امنیت 
بر سر تحریم های جدید علیه ایران  

کمکهای بشر دوستانه ایران به زلزله زدگان 
هائیتی

تصاویر دوربین های مدار بسته مسکو 
برگزاری نوزدهمین همایشدستکاری می شد

 بین المللی خلیج فارس
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: 

تجهیز نمازخانه مدارس برای 
دانش آموزان معلول

شمار کاریابی های غرب 
استان تهران به 25 مورد 

افزایش یافت 
رئی��س اداره کل کار و ام��ور اجتماع��ی غرب 
استان تهران گفت: شمار کاریابی های این منطقه با 
صدور مجوزهای الزم امس��ال از 15 به 25 کاریابی 

افزایش یافت. 
میراحد حس��ینی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: این 
کاریابی ها به منظور تسریع و تسهیل ارائه خدمات 

مشاوره در بخش اشتغال راه اندازی شده اند.
وی اظهار داش��ت: مؤسسه های کاریابی ضمن 
رقابت با یکدیگر می توانند خدمات س��ودمندی به 

بیکاران، جویندگان کار و کارفرمایان ارائه دهند.
وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای سال جاری 44 
هزار نفر در این 25 کاریابی خصوصی نام نویس��ی 
کرده اند و از طریق همین کاریابی ها، زمینه اشتغال 

دو هزار و 500 نفر در منطقه فراهم شد.
رئی��س اداره کل کار و ام��ور اجتماع��ی غرب 
استان تهران گفت: در مجموع 10 هزار درخواست 
ش��غلی جویندگان کار وج��ود دارد که با همکاری 
انجمن صنف��ی کاریابی و مؤسس��ه های کاریابی، 
س��اماندهی، رس��یدگی و به تدریج پاسخ الزم داده 

می شود.
حس��ینی افزود: عالوه بر ای��ن، 12 هزار مورد 
تقاضای رس��یده به رئیس جمهور در سفر ایشان به 

کرج، در کاریابی های منطقه توزیع شده است.
وی ی��ادآور ش��د: با تش��کیل انجم��ن صنفی 
کاریابی ه��ای غیردولت��ی غ��رب اس��تان ته��ران، 
کاریابی های خصوصی س��اماندهی شده اند و 14 
کاریابی غیرمجاز نیز شناسایی و توقیف شده است. 
حس��ینی گفت: همچنین هر م��اه یک بار با انجمن 
صنفی و مؤسس��ه های کاریابی، جلس��ه هماهنگی 
تش��کیل و مش��کالت آنان م��ورد رس��یدگی قرار 

می گیرد. 

درگیری فیزیکی نماینده 
مجلس و بخشدار

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی 
و بخش��دار جواد آباد قبل از آغاز جلسه رسیدگی 
به مش��کالت مردم یکی از روس��تاهای این بخش، 
با یکدیگر درگیر ش��دند. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، پیش از ش��روع جلسه رسیدگی به مشکالت 
مردم روس��تای خاوه، غالم تاجیک عضو ش��ورای 
اس��المی این روس��تا از اینکه بخش��دار وی را به 

رسمیت نمی شناسد نزد نماینده انتقاد کرد.
س��ید حس��ین نقوی نماینده م��ردم ورامین از 
حس��ن بختیاری بخشدار جواد آباد وقتی علت این 
رفتار نامناس��ب را پرسید، بخشدار در پاسخ گفت: 
»تاجیک را به عنوان عضو روس��تا به رسمیت نمی 
شناس��د« و ش��روع به فحاش��ی کرد. در این میان 
نماینده مردم ورامین که از این رفتار ناراحت شد به 

گوش  بخشدار سیلی زد.
ماج��را به همین جا ختم نش��د و بخش��دار با 
حض��ور در اس��تانداری و دخالت تمدن اس��تاندار 
تهران با مراجعه به دادسرای جرائم کارکنان دولت 

از نماینده مردم ورامین شکایت کرد.
س��ید حس��ین نقوی نماینده م��ردم ورامین در 
مجلس شورای اسالمی و حسن بختیاری بخشدار 
جواد آباد از اصول گرایان هس��تند. روستای خاوه 
ب��ا بی��ش از هزار و پانص��د نفر جمعی��ت یکی از 

روستاهای بخش جواد آباد ورامین است. 

شهردار منطقه 20 تهران:
بودجه اختصاص یافته 
به جنوب شهر تهران 
افزایش یافته است 

ش��هردار منطق��ه 20 ته��ران گف��ت: بودج��ه 
اختص��اص یافته به این منطقه طی س��ال های اخیر 
همواره افزایش یافته اس��ت. مجتب��ی عبداللهی در 
گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه بودجه شهرداری 
منطقه 20 طی چهار سال اخیر پنج برابر شده است 
و هیچ تناس��بی با درآمد آن ندارد، خاطر نشان کرد: 
بودجه ش��هرداری منطقه 20 در س��ال جاری 180 
میلیارد تومان بود در حالی که درآمد این منطقه تنها 

35 میلیارد تومان بوده است.
ش��هردار منطقه 20 در ادامه ای��ن امر را نتیجه 
توج��ه ش��هرداری تهران به مناطق جنوبی ش��هر و 
پیگی��ری مجدان��ه اعضای انجمن های ش��ورایاری 
محالت این منطقه عنوان و افزود: با تأکید قالیباف 
ش��هردار تهران برای کاس��تن از فاصله و امکانات 
جنوب با شمال شهر، اعتبارات خوبی به این منطقه 

اعطا شده است.
وی با بیان اینکه در س��ال جاری بیش از 110 
پ��روژه عمرانی، خدمات��ی، ترافیکی و اجتماعی در 
این منطقه در حال اجرا بوده که بخش��ی از آنها به 
بهره برداری رسیده اس��ت، تصریح کرد: منطقه 20 
تهران از نظر کثرت و حجم پروژه ها در میان مناطق 
ش��هر تهران جایگاه ممت��ازی را به خود اختصاص 

داده است.
عبدالله��ی در ادامه با ابراز امی��دواری از اینکه 
بتوانیم خواسته های بحق مردم شهر ری را برطرف 
کنیم، افزود: در س��ال های اخیر س��عی شده همان 
امکاناتی که در ش��مال ش��هر وجود دارد با کیفیت 
باالتر و بهتر در اختیار ش��هروندان س��اکن در این 
منطق��ه جنوبی قرار گیرد که ورزش��گاه س��وریان، 
معاین��ه فن��ی و 42 قطع��ه زمین چم��ن مصنوعی، 
مجموع��ه س��ینمایی راگا، س��اختمان راهنمایی و 
رانندگی و مجموعه ورزشی جانبازان از جمله آنها 

است.

مش��اور رئیس جمه��ور و رئیس 
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کش��ور از برگ��زاری جلس��ه س��تاد 
هدفمندس��ازی یارانه ها به ریاس��ت 
رئیس جمه��ور خب��ر داد. به گزارش 
واحد مرک��زی خبر محمد رویانیان با 
بیان اینکه جلسات ستاد هدفمندسازی 
یارانه ها در روزهای آینده هم برگزار 
می ش��ود، گفت: در این جلسه درباره 
تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و همچنین انتخاب سخنگو برای این 

سازمان بحث شد.
وی درباره قانون هدفمند س��ازی 
یارانه ها و اینکه در حال حاضر دولت 
در چه مرحله ای از کارهای مقدماتی 
برای اجرای این قانون اس��ت، گفت: 
کاره��ا باید قدم به قدم جل��و رود. در 
حال حاضر مرکز آمار باید اصالحات 

آماری را انجام دهد، بخش های دیگر 
نیز به صورت ضرب االجل مش��غول 
کارن��د. رئیس س��تاد مدیریت حمل 
و نقل و س��وخت کشور با بیان اینکه 
رئیس جمهور ش��خصاً هدایت ستاد 

هدفمندس��ازی یارانه ه��ا را بر عهده 
گرفته اس��ت، اف��زود: تصمیم گیری 
درباره سوخت، سهمیه بندی و قیمت 
بنزین از ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کش��ور گرفته شده و به ستاد 

هدفمند س��ازی یارانه ها سپرده شده 
است که من نیز عضو این ستاد هستم.

رویانیان هیچ کدام از اظهار نظرهای 
اخیر درباره سهمیه بندی و قیمت بنزین 
را در س��ال آینده تأیید نکرد و گفت: 
مسأله بر سر این است که ببینیم از هفت 
انرژی که مردم به صورت مس��تقیم با 
آنها سروکار دارند کدام یک اثر بخشی 
بیش��تری دارد که باید درب���اره آنه�ا 
تصمیم گیری شود. وی افزود: هر گونه 
تغییری در بحث س��وخت چه از نظر 
قیمت و چه از نظر اصل سهمیه بندی 
در ستاد هدفمندسازی یارانه ها تصمیم 

گیری می شود.
مش��اور رئیس جمهور در پاسخ 
به اینکه تصمیمات این س��تاد درباره 
س��وخت چه زمانی اعالم می ش��ود، 

گفت: به زودی اعالم می شود. 

نوزدهمین همای��ش بین المللی 
خلیج فارس با عنوان چالش ها و ساز 
و کاره��ای منطقه ای امروز و فردا در 
دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی 
وزارت امورخارجه برگزار می شود. 
معاون آم��وزش و پ��رورش وزارت 
امورخارجه در نشستی خبری هدف 
از برگ��زاری این همایش را بررس��ی 
مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه خلیج 

فارس بیان کرد. 
محمدباقر خرمشاد گفت: حفاظت 
از محی��ط زیس��ت مح��وری ب��رای 
همکاری های منطق��ه ای، جمهوری 
اسالمی ایران و شورای همکاری خلیج 
فارس و امنیت خلیج فارس، ایده ها، 
راهبردها و ساز و کارها از محور های 
این همایش است. وی افزود: همچنین 

گسترش نظامیگری تهدیدی برای ثبات 
خلیج فارس، آثار بحران مالی جهان و 
تأثیر آن بر کشورهای منطقه و ثبات در 
عراق، محور همکاری های منطقه ای 
از دیگر محورهای این همایش است.

خرمشاد افزود: حدود 70 مقاله از 
محققان داخلی و 25 مقاله از محققان 
خارجی به دبیرخانه این همایش رسیده 
که از این تعداد حدود 50 مقاله داخلی 
و 23 مقاله خارجی مورد پذیرش قرار 

گرفته است.
وی گف��ت: در ای��ن همای��ش، 
محققانی از کشورهای آلمان، رومانی، 
فرانس��ه، ژاپن، کویت، بحرین، قطر، 
عمان، س��وریه، لبنان، مصر، سودان، 
چین، روسیه، هند و پاکستان حضور 

دارند. 

و  آم��وزش  س��ازمان  رئی��س 
پرورش اس��تثنایی گفت: نماز خانه 
مدارس ویژه دان��ش آموزان معلول 
متناسب با نوع معلولیت های دانش 
آم��وزان تجهیز و مناس��ب س��ازی 
می ش��ود. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، سوسن کش��اورز افزود: ستاد 
اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش 
15 میلی��ارد ریال اعتبار برای تجهیز 
نماز خان��ه مدارس دان��ش آموزان 
اس��تثنایی اختصاص داده است. وی 
اضافه کرد: تهیه فرش س��جاده ای، 
تأمین ام�ک�ان�ات ب�رای پخش اذان 
و رنگ آمیزی نمازخانه ها، مناسب 
س��ازی مح��ل وض��و و نمازخانه 

متناس��ب با ن��وع معلولی��ت دانش 
آموزان هر آموزشگاه از اولویت های 
این طرح است. کشاورز گفت: تهیه 
رساله برای پاسخ به سؤاالت شرعی 
ویژه معلوالن و قرآن به خط بریل و 
درش��ت خط برای نابینایان از دیگر 
بخش های این طرح اس��ت. رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
گف��ت: مدیران آم��وزش و پرورش 
استثنایی اس��تان های کشور پس از 
دیدار از نمازخانه آموزش��گاه های 
دان��ش آم��وزان معل��ول و تکمیل 
می توانند  ش��ده،  تهی��ه  برگ های 
اعتب��ار مورد نیاز را برای تجهیز این 

نمازخانه ها هزینه کنند. 

رئیس ق��وه قضائیه گف��ت: اگر 
حاکمیت قانون تضعیف شود، هرج و 

مرج و تندروی حاکم می شود.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر 
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی در دیدار 
نمایندگان فراکس��یون اقلیت مجلس 
شورای اسالمی گفت:  اگر حاکمیت 
قان��ون و رس��یدگی بی طرفان��ه ب��ر 
پرونده ه��ای قضایی تضعیف ش��ود 
هرج و مرج و تندروی  حاکم می شود 
و این از خواسته های دیرین دشمنان 
نظام اسالمی اس��ت که نمی خواهند 

کشور در آسایش و آرامش باشد.
وی وظای��ف نماین��دگان را در 
جای��گاه نمایندگی مجلس ش��ورای 
ارزن��ده  و  مه��م  بس��یار  اس��المی، 
برش��مرد وگفت:  نمایندگان مجلس 
از برجس��تگان نظام اسالمی هستند 
و الزم اس��ت هم��واره در گفته های 
خود مصال��ح و منافع ملی را در نظر 

بگیرند. 
رئیس ق��وه قضائی��ه تأکید کرد: 

اقتض��ای منافع ملی این اس��ت که از 
برخی اقدام��ات تخریبی که موجب 
خشنودی دشمنان نظام اسالمی است، 

پرهیز کنیم. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در همه 
کش��ورها و جوام��ع، آرای قض��ات 
خصومات  فصل الخطاب  دادگستری 
و مرافع��ات اس��ت، اف��زود: قاضی 

دادگس��تری در عین داش��تن گرایش 
سیاس��ی، بای��د از هر گون��ه دخالت 
سیاست در قضاوت و حکم اجتناب 
کن��د و ق��وه قضائی��ه مس��تقل، باید 
خواست همه اقش��ار جامعه به ویژه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 

هر نوع گرایش سیاسی باشد. 
رئیس قوه قضائیه افزود: چنانچه 

فض��ای سیاس��ی جامع��ه آل��وده به 
ناهنجاری ها و برخی ساختار شکنی ها 
ش��ود، قوه قضائی��ه نمی توان��د کار 
رس��یدگی به پرونده ه��ا را در فضای 

مناسب انجام دهد.
آملی الریجانی تعامل و گسترش 
هم��کاری  ق��وه قضائیه ب��ا دیگر قوا 
ب��ه وی��ژه ق��وه قانونگ��ذاری را از 
قضایی  دستگاه  اصولی  سیاست های 
دانست و افزود: در مدت کوتاه تصدی 
در قوه قضائیه، با بسیاری از مجامع و 
فراکسیون های مجلس شورای اسالمی 
با هر گرایش سیاس��ی دیدار داشته ام 
و معتقدم اینگونه جلس�ات در جهت 
هم اندیش��ی و تبادل اف��کار، موجب 

تقویت ارکان نظام خواهد بود.
در ابت��دای این دیدار، تعدادی از 
نمایندگان فراکس��یون اقلیت مجلس 
شورای اسالمی به نمایندگی از جمع 
ح�اض�ر، نظ�رات خ���ود را درب�اره 
ق��وه قضائی��ه و ح��وزه نمایندگی و 

مسائل جاری کشور بیان کردند. 

وزی��ر نیرو، 4 س��ال تالش برای 
توس��عه صنعت ح��وزه آب، برق و 
فاضالب کش��ور را ارزشمند دانست 
و گف��ت: در این مدت ش��دیدترین 
خشکسالی در 80 سال اخیر مدیریت 
ش��د. به گزارش واحد مرکز ی خبر، 
مجی��د نامجو اف��زود: در این مدت با 
اختصاص منابع مالی ویژه به صنعت 
برق کش��ور، ظرفی��ت نیروگاه ها که 
در 10 س��ال منتهی به 1384، ظرفیت 
نیروگاه های کش��ور 16 هزار و 800 
مگاوات رش��د داشت، از آغاز به کار 
دول��ت نهم بیش از 15 ه��زار و 644 

مگاوات )30 درصد( افزایش یافت.
نامجو گفت: صنع��ت آب، برق 
و فاضالب کش��ور توانسته است در 
هر بخ��ش جایگاهی منطقه ای و گاه 
جهان��ی را به خ��ود اختصاص دهد. 
وی تأکید کرد: اس��تحصال منابع آب 
مرزی در کنترل اس��ت، روند رش��د 
ظرفیت نیروگاهی کشور و نیز توسعه 
خطوط انتقال جهش چشمگیری نشان 
می دهد و ب��ا راه درازی که خدمات 
بخش فاضالب برای پوش��ش کامل 
جمعیت ش��هری و روس��تایی کشور 
دارد، دیگر نمی تواند جایگاه مشترکین 
را در کمک به توس��عه این بخش ها 
نادی��ده گرف��ت. وزیر نی��رو گفت: 
مدیریت مص��رف می تواند فرصتی 
برای صنایع آب و برق کش��ور ایجاد 
کند تا به جای برنامه ریزی متناس��ب 
با رفت��ار منحنی مصرف، تالش ها را 
به سمت نیازهای آتی و ارتقای صنایع 
نیروگاهی معط��وف کنیم. وی افزود: 
در حال حاضر اصالح الگوی مصرف 

ش��هروندان بزرگ ترین چالش پیش 
روی توسعه صنایع آب و برق کشور 
است. نامجو تأکید کرد: 30 سال تالش 
و همت صنعتگ��ران آب و برق ایران 
اسالمی، کشور را در مسیری قرار داده 
است که می توان امیدوارانه چشم به 
تحقق اهداف بلند باالتری چون »سند 
چش��م انداز 1404« داش��ت. وی در 
ادامه گفت: محدودیت اعتبارات مالی، 
منابع محدود و دانش بومی مرزهایی 
هستند که آهنگ توسعه صنایع را رقم 
می زنند و در شرایطی که صنایع آب، 
برق و فاضالب کشور در محدوده این 
مرزها به باالترین آهنگ رش��د خود 
رس��یده، ادامه این روند در سال های 
آت��ی به مدیری��ت در دو حوزه منابع 
و مصارف وابسته اس��ت. وی اظهار 
داشت: ایران با برخورداری از شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی خاص، کشوری 
کم آب محس��وب می شود و تجربه 
خشکسالی این سالها واقعیت سخت 
سال های پیش رو و دشواری رسالت 
مردم و مس��ئوالن را نشان داد. نامجو 
گفت: حجم ذخایر آب کشور محدود 
است و توان مهندسی برای استحصال 
این منابع در نهایت امکان عملی برای 
اس��تخراج آب، قرار دارد. وی افزود: 
در این سال ها، توان داخلی نیز برای 
کنترل منابع آب کشور رشد محسوسی 
داش��ت و ایران به یکی از سدسازان 
بزرگ جهان تبدیل شده است اما کم 
آبی، همچنان واقعیت��ی برای ایران ما 

است و خواهد بود.
مدیریت  کرد:  نامجو خاطرنشان 
برق کش��ور در این س��الها، توس��عه 

صنع��ت ب��رق را زی��ر بار س��نگین 
مشکالتی چون قیمت های غیر واقعی 
برق، رشد سرسام آور مصرف و منابع 
محدود مالی برده اس��ت. وی گفت: 
ایران با ارتقای توان مهندسان داخلی 
در س��اخت نیروگاه ه��ای بزرگ در 
میان برترین کشورهای صنعتی سازنده 
نیروگاه قرار گرفته اس��ت و توس��عه 
شبکه های برق فشار قوی و متوسط، 
دسترس��ی به برق را در کوچک ترین 
روس��تاهای کش��ور امکان پذیر کرده 
اس��ت. وزیر نیرو گف��ت: تحقیقات 
کاربردی ب��رای تنوع منابع تولید برق 
کش��ور، فناوری های استحصال برق 
از مناب��ع آب، گاز، بخار، خورش��ید، 
باد، موج، زمین گرمایی و زیست توده 
باعث ش��ده است صنعت برق چشم 
انداز خوبی داشته باش��د. وی افزود: 
البت��ه در این س��الها رش��د جمعیت 
شهری و افزایش نیاز صنایع، مدیران 
برق کش��ور را در رقابتی س��خت با 
شاخص های باالرونده مصرف قرار 
داده اس��ت. نامجو گفت: در شرایطی 
که کشورهای توس��عه یافته، به دلیل 
مص��رف بهین��ه و نرخ پایین رش��د 
جمعیت، دغدغه افزایش ظرفیت های 
اولوی��ت  از  را  نیروگاه��ی  تولی��د 
خ��ود خارج ک��رده و ب��ه جایگزینی 
منابع تولید ب��رق و نی�روگ�اه ه�ای 
در  ان���د؛  آورده  روی  ن�اک�ارآم���د 
ای��ران، رق��اب��ت نفس گیر صنعت 
نیروگاهی برای افزایش ظرفیت تولید 
و مصرف کنندگان برای افزایش میزان 
مصرف، هر گون��ه امکان جایگزینی 
ای��ن  از  را  فرس��وده  نیروگاه ه��ای 

بخ��ش گرفته اس��ت. وی گف��ت: در 
دولت نهم، نهضت سدس��ازی کشور 
ب��ا هدف کنترل آبهای س��طحی و نیز 
تأمین برق ادامه یافت، به گونه ای که 
90 س��د نیمه تمام در آغاز کار دولت 
تحویل گرفته ش��د و ساخت 43 سد 
جدید نی��ز در ای��ن دوره آغاز ش��د. 
نامجو اظهار داشت: طرح های بزرگ 
انتقال آب مانند کوثر، غدیر، گاوش��ان 
و س��د دوستی نیز از دستاوردهای این 
دوره است و نتیجه تالش های دولت 
نهم احداث 17 س��د با حجم مخزن 6 
میلی��ارد و 211 میلیون مترمکعب بود. 
وی گف��ت: توجه به الزامات توس��عه 
پایدار، توسعه صنعت فاضالب کشور 
در شهرها و روستاها، توجه به سالمت 
حوزه ه��ای آب زیرزمین��ی و حفظ 
محیط زیست ش��هروندان ایرانی هم 
در اولویت بوده اما کمبود اعتبارات و 
رشد سریع شهرنش��ینی موجب شده 
اس��ت تا راه درازی پیش روی مدیران 
این حوزه باشد. نامجو گفت: در چهار 
سال گذشته، خشکسالی عالوه بر تأثیر 
مستقیمی که بر بخش های آب و برق 
داش��ت، م�وجب ش���د تا اعتب�ارات 
پیش بینی ش��ده برای بخش فاضالب 
نیز به طور کامل تحقق نیابد اما موفقیت 
بخش فاضالب کشور درتوسعه شبکه 
فاضالب شهری و روستایی، آینده این 
صنعت را نیز روش��ن تر کرده است. 
وزیر نیرو گفت: افتتاح طرح فاضالب 
تهران به عنوان بزرگ ترین طرح زیست 
محیطی کش��ور یکی از دستاوردهای 
بزرگ این بخش اس��ت ک��ه به مدتها 

انتظار کالنشهر تهران پایان داد. 

80 ه��زار دوربین امنیتی در مناطق مختلف 
مسکو پایتخت روسیه نصب شده است.

ش��بکه تلویزیونی راش��اتودی با اعالم این 
خبر افزود: پلیس مسکو اخیراً متوجه شده است 
بخش عم��ده ای از تصاویری که توس��ط این 
دوربین ها به مراکز پلیس این شهر ارسال شده 

تصاویر تقلبی بوده است.
براس��اس این گزارش، پلیس مس��کو هفته 
گذش��ته جزئیاتی را درباره تقلب شرکت نصب 
کننده این دوربین ها در مس��کو منتشر و اعالم 
کرد: این ش��رکت در حالی ک��ه میلیون ها دالر 
بابت نص��ب این دوربین ها و ارس��ال تصاویر 
گرفته شده توس��ط آنها به مراکز پلیس دریافت 
می کند اما در موارد زیادی با دستکاری تصاویر، 
تصاویر نادرست یا تصاویر تقلبی به پلیس ارائه 

کرده است.
خبرنگار راش��اتودی هم با بیان اینکه نصب 
ای��ن دوربین ها ب��ه عنوان یکی از ش��یوه های 

جلوگی��ری از جرائ��م در مناطق ش��هری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، گفت: تحقیقات پلیس 
مسکو نش��ان داد ش��رکتی که مس��ئول نصب 
دروبین های امنیتی در این ش��هر بوده به جای 
ارائه تصاویر لحظه ب��ه لحظه این دوربین ها به 
مراکز پلیس در موارد بس��یاری تصاویری که از 
قبل توس��ط این دروبین ها گرفته شده به مراکز 

پلیس ارسال کرده است.
مدیر ش��رکت نصب کنن��ده دوربین های 
امنیتی در مس��کو به اتهام ارسال تصاویر تقلبی 
یا دس��تکاری در تصاویر این دوربین ها اکنون 

بازداشت شده و تحت بازجویی است.
خبرنگار راش��اتودی گفت می��زان تصاویر 
تقلبی ارسال ش��ده توسط این شرکت به مراکز 
پلیس مسکو بسیار گس��ترده است و گفته شده 
تصاویر گرفته ش��ده توس��ط ه��زاران دوربین 
در مناطق مختلف مس��کو یا با تصاویر گذشته 

جایگزین شده یا دستکاری شده اند. 

به گزارش واحد مرک��زی خبر 30 تن اقالم 
غذایی، دارویی و بهداش��تی جمهوری اس��المی 
ایران برای مردم زلزله زده هائیتی ارسال می شود. 
رئی��س س��ازمان امداد و نج��ات جمعیت هالل 
احم��ر گفت: این محموله باید از خط هوایی 10 
کشور عبور داده می شد که مسئوالن وزارت امور 
خارجه با تالش خود مجوز عبور را گرفتند. احمد 
اسفندیاری افزود: آسیب دیدگی فرودگاه هائیت�ی 
بر اثر زلزله و وجود ترافیک هوایی در این کشور، 
از دیگر دالیل ارسال نشدن محموله تا کنون بوده 

است. وی گفت: این کمکها پس از24ساعت به 
کشور هائیتی می رسد. اسفندیاری افزود: جمعیت 
هالل احمر، آمادگ��ی اعزام گروه های امدادی را 
برای برپایی اردوگاه در هائیتی دارد. رئیس سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر با اش��اره به 
روحیه بش��ر دوستانه مردم مس��لمان ایران برای 
کمک به ه��م نوع خود افزود: م��ردم می توانند 
کمکهای مالی خود را به ش��ماره حس��اب ارزی 
702070 و حساب ریالی 99999 بانک ملی ایران 

جمعیت هالل احمر واریز کنند. 

ک��ی ی��ف: برگ��زاری انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در اوکرای��ن ب��ا نام��زدی ویکتور 

یانوکوویچ نامزد طرفدار روسیه.
آن��کارا: مذاکره ایهود ب��اراک وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی با وزرای امور خارجه و دفاع 
ترکیه در پی مناقش��ه دیپلماتیک ایجاد شده بین 

دو طرف.
آتن: ادامه مأموریت صندوق بین المللی پول 
درباره طرحهای احتمالی کمک به اقتصاد بحران 

زده یونان.
آغاز دیدار سه روزه دمیتریس کریستوفیاس 

رئیس جمهور قبرس از یونان.
برلین: دی��دار آنجال مرکل صدراعظم آلمان 
با گیدو وس��تروله و هورست سیهوفر دو تن از 

رهبران ائتالف حاکم.
س��ویل )اس��پانیا(: آخری��ن روز نشس��ت 
غیررس��می وزیران محیط زیست اروپا. وزیران 
محی��ط زیس��ت اروپ��ا از ی��ک مرک��ز انرژی 

خورشیدی نیز بازدید خواهند کرد.
کارکن�ان  اعت�ص��اب  ادام���ه  الج�زی��ره: 

ارسلورمیتال.
ژوهانس��بورگ: دومین روز س��فر راما یادا 
وزیر مشاور فرانسه در امور ورزشی به آفریقای 

جنوبی در آستانه مسابقات جام جهانی.
اگادوگو/کوناک��ری: ادامه بحثه��ا در زمینه 

انتخاب نخست وزیر موقت جدید گینه.
تونس: آخرین روز سفر فرانکو فراتینی وزیر 

خارجه ایتالیا به تونس.

مقام های ارش��د پنج عضو دائم ش��ورای 
امنیت س��ازمان مل��ل و آلم��ان در نیویورک 
ب��رای تحمیل تحریم های جدی��د علیه ایران 
در حالی مذاکره می کنند که به نظر می رس��د 
اختالف ه��ای جدی می��ان آن��ان در جریان 

است.    
به نوش��ته روزنامه نیوی��ورک تایمز، چین 
خواس��تار زم��ان و صبر بیش��تر ب��رای اعمال 
تحریم ه��ای اقتص��ادی جدید بر س��ر برنامه 
هس��ته ای ایران اس��ت و به دفع��ات تحمیل 
تحریم های اقتصادی را زمان مناسبی ندانسته 

است. 
ویتال��ی چورکین نماینده دائم روس��یه در 
ش��ورای امنیت نیز از امری��کا و متحدان این 
کشور خواسته اس��ت که احساساتی نباشند و 

صبر و شکیبایی پیشه کنند. 
عالوه بر مخالفت تلویحی چین و روسیه 
برای اعم��ال تحریم های اقتصادی ش��دیدتر 
علیه ایران که بس��یاری از آنان رأی ممتنع این 
کشور را در شورای امنیت پیش بینی می کنند، 
ترکیب شورای 15 نفره شورای امنیت متشکل 
از پن��ج عض��و دائم و ده عضو غی��ر دائم این 
ش��ورا  نیز به خ��ودی خود مان��ع بزرگی در 
تصویب قطعنامه جدید تحریم اقتصادی علیه 

ایران به شمار می رود. 
ب��رای تصویب یک قطعنامه در ش��ورای 
امنی��ت – در صورت��ی ک��ه ای��ن قطعنامه از 
س��وی یکی از اعض��ای دائم ش��ورای امنیت 
وتو نش��ود - 9 کش��ور عضو ش��ورای امنیت 
باید ب��ا آن موافقت کنند که با توجه به وجود 
کشورهایی چون ترکیه، لبنان، نیجریه، برزیل، 

در کن��ار چین و روس��یه، به دس��ت آوردن 9 
رأی موافق در شورای امنیت برای کشورهای 
حامی تحریم های با مشکل روبه رو می کند. 
اندونزی نماینده وقت ش��ورای امنیت به 
هنگام رأی گی��ری در تحمیل دومین قطعنامه 
تحریم اقتصادی علیه ایران رأی ممتنع داد که 
با توجه به ترکیب شورای امنیت – که اعضای 
غیردائم آن هر دو سال یک بار تغییر می کنند  
این ب��ار طرفداران برنامه هس��ته ای ایران که 
صرفًا مقاصدی مسالمت آمیز را دنبال می کند، 

بیش از گذشته است. 
این مشکالت هنگامی دامن زده می شود 
که روس��یه ب��ا تحریم های اقتصادی ش��دید 
برخالف امریکا و دیگر متحدان این کشور در 

شورای امنیت مخالف است. 
حت��ی در ص��ورت وض��ع تحریم ه��ای 
اقتصادی شدیدتری علیه ایران بسیاری ناظران 
سیاسی – از جمله صاحب نظران امریکایی – 
ک�ارآم�دی و تأثی�ر آن را زیر سؤال برده ان�د 
تا حدی که برخی از آنان با پیش بینی شکست 
ای��ن تحریم ها آن را فاجع��ه آمیز خوانده اند 
و روزنام��ه نیویورک تایم��ز نیز عقالیی بودن 
اعمال این تحریم ها را به نقل از دیپلمات ها 

زیر سؤال برده است. 
با توج��ه به اختالف نظ��ر اعضای دائمی 
ش��ورای امنیت و همچنین حضور نمایندگان 
کشورهای موافق برنامه های صلح آمیز ایران 
در می��ان اعض��ای غیر دائم، دس��تیابی به یک 
اجم��اع در رأی گی��ری ش��ورای امنیت برای 
وضع تحریم های اقتصادی امری بعید به نظر 

می رسد.

جهان نما

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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علم و صنعت
اشاره ضریب جینی چیست؟

بیماری هلندی چیست ؟

تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی

سازمان بین المللی انرژی گزارش داد:
کاهش تقاضای نفت کشورهای صنعتی در سال 2010

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:
تدوین الیحه بودجه 89 براساس نفت 40 دالری

فاصله
فاصله های ایران با کشورهای توسعه یافته 
دنیا زیاد اس��ت. یکی از وظایف مهم دولت ها، 
توزی��ع عادالن��ه درآمد در میان اف��راد مختلف 
جامعه است. البته توزیع درآمد در دنیای واقعی 
به طور عادالنه قابل بحث است، اما می توان در 
مسیر رس��یدن به آن- در کنار بهره وری - گام 
برداشت. اقتصاددانان برای محاسبه میزان برابری 
و عدالت در توزیع درآمد، از ش��اخصی به نام 
»ضریب جینی« استفاده می کنند. ضریب جینی 
هم��واره بین صفر و یک قرار دارد و هرچه این 
شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد 
عادالنه ت��ر بوده و به براب��ری کامل نزدیک تر 
اس��ت و برعکس، هر چق��در ضریب جینی به 
یک نزدیک تر باشد، بیانگر نابرابری در توزیع 
درآمد و مصرف اس��ت. با توج��ه به آمار های 
مقایس��ه ای که از گزارش توسعه انسانی سال 
2005 سازمان ملل تهیه و استخراج شده است، 
باالترین ضریب جینی متعلق به کش�ور برزیل 
با 0/593  اس��ت. ای�ن ع�دد نشان دهنده عدم 
تحق��ق اهداف ای��ن کش��ور در جهت کاهش 
فاصله طبقاتی و توزیع عادالنه درآمد میان افراد 
مختلف این کش��ور نس��بت به دیگر کشور ها 
اس��ت. پایین ترین میزان ضریب جینی هم بین 
کش��ور های مقایس��ه ش��ده، با 0/25 متعلق به 
کشور س��وئد است که از توزیع درآمدی بسیار 
عادالنه برخوردار است. در ایران ضریب جینی 
معادل 0/43 اس��ت. نکته جالب آنکه، کش��ور 
مصر که رتبه شاخص توسعه انسانی پایین تری 
نسبت به کش��ورمان دارد، دارای ضریب جینی 
0/344 اس��ت که از توزیع عادالنه تر درآمد در 

این کشور نسبت به ایران خبر می دهد.
یکی از موضوعاتی که در گزارش توس��عه 
 ) UN( انسانی سال 2005 س��ازمان ملل متحد

بر اس��اس گزارش��ات دولت های عضو مورد 
بررس��ی قرار می گی��رد، مقایس��ه نابرابری در 
درآمد و مصرف در میان جوامع و کش��ور های 
مختلف جهان است. براساس گزارش یاد شده، 
در کشور نروژ که رتبه نخست شاخص توسعه 
انسانی)HDI( را به خود اختصاص داده است، 
س��هم 10 درصد فقیرترین اف��راد از کل درآمد 
کش��ور معادل 3/9 درصد و س��ه�م 10 درصد 
ثروتمندترین افراد جامعه از کل درآمد کش��ور 
مع��ادل 23/4 درصد اس��ت. به عب��ارت دیگر، 
درآم��د 10 درص��د ثروتمندترین ش��هروندان 
ن��روژی، 6/1 برابر 10 درص��د فقیرترین افراد 
این کش��ور اس��ت. ولی براس��اس تحقیق�ات 
UN، 10 درص���د فقی�رت�رین اف�راد ج�امع�ه 
ای��ران تن�ه�ا 2 درص��د از درآمد یا مصرف کل 
کشور را به خود اختصاص می دهند. در مقابل، 
33/7 درصد از درآمد و مص�رف کل کشورم�ان 
مت�عل�ق به 10 درصد ثروتمندترین شهروندان 
ایرانی اس��ت. بنابراین10 درصد ثروتمندترین 
اف��راد جامع��ه ای��ران 17/2 براب��ر 10 درص��د 
فقیرترین اف��راد جامعه، درآمد و مصرف دارند. 
این در حالی اس��ت که در پاکستان با رتبه 135 
شاخص توسعه انسانی، 10 درصد ثروتمندترین 
افراد 7/6 برابر10 درصد فقیرترین افراد، درآمد 
دارند. بدتر آنکه در برزیل که رتبه 63 شاخص 
توس��عه انسانی UN را به خود اختصاص داده 
است، تنه�ا 0/7 درصد از درآم�د ک�ل این کشور 
ب�ه 10 درصد فقیرترین افراد آن تعلق دارد. در 
مقابل، سهم 10 درصد ثروتمندترین برزیلی ها 
ح��دود 46/9 درصد از کل درآمد کشورش���ان 
است. ب�دین ت�رتیب، 10 درصد ثروتمندترین 
برزیلی ها 68 براب��ر 10 درصد فقیرترین آنها، 

درآمد و مصرف دارند.

س��ازمان بین المللی ان��رژی در تازه ترین 
گزارش خود پیش بینی ک��رد، تقاضای جهانی 
نفت کش��ورهای صنعتی در سال 2010 میالدی 
کاه��ش خواه��د یافت. ب��ه گ��زارش فارس، 
تقاض��ای نفت در کش��ورهای توس��عه یافته و 
صنعتی طی س��ال 2010 کاه��ش خواهد یافت 
و تنها کش��ورهای در حال توسعه و نوظهور با 
افزای��ش تقاضا و مصرف نفت روبه رو خواهند 
شد. س��ازمان بین المللی انرژی پیش بینی کرد، 
تقاضای نفت در س��ال 2010 تنها روزانه 1/44 
میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. این رقم در 
گزارش قبلی این س��ازمان بیش از 1/47 میلیون 
بش��که اعالم شده بود این س��ازمان در ادامه به 
تأثی��رات منفی بحران اقتصادی و مالی جهان بر 
رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان 
توس��عه و همکاری های اقتصادی هشدار داد و 
افزود، تقاضای نفت در این کشورها روند نزولی 
خواهد داشت. هر گونه افزایش تقاضای نفت در 
سال 2010 مربوط به کشورهای خارج از سازمان 

توسعه و همکاری های اقتصادی خواهد بود.

تقاضای نفت در سال 2010 با 1/7 درصد 
افزایش نسبت به 2009 به 86/3 میلیون بشکه 
در روز خواهد رسید. بخش زیادی از افزایش 
تقاض��ای جهانی نفت در س��ال 2010 مربوط 
به بازارهای آسیا، امریکای التین و کشورهای 

شوروی سابق خواهد بود. 
بر اس��اس این گزارش ش��رایط اقتصادی 
امریکا به شدت ش��کننده و بی ثبات است و 
تقاضای نفت این کشور به هیچ وجه افزایش 
نخواهد داش��ت. کامرز بانک آلم��ان نیز طی 
گزارشی نوشت، به نظر می رسد سازمان بین 
الملل��ی انرژی همچنان خوش��بین تر از اداره 
اطالعات انرژی امریکا اس��ت. اداره اطالعات 
انرژی امریکا رش��د تقاض��ای جهانی نفت در 
س��ال 2010 را کمت��ر از 1/08 میلیون بش��که 
اعالم کرده اس��ت. تولید کنندگان بزرگ نفت 
جه��ان یعنی عربس��تان و روس��یه نیز ترجیح 
می دهن��د به ج��ای افزایش عرض��ه نفت به 
بازاره��ای امری��کا و اروپا توجه بیش��تری به 

بازارهای آسیایی داشته باشند. 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه با اشاره 
به تدوین الیحه بودجه 89 با نفت 40 دالری، 
گفت: قیمت بنزین نیز در این الیحه باید به نحوی 
تعیین ش��ود که تا پایان اجرای هدفمند کردن 
یارانه ه��ا، بنزی��ن با قیمت لیت��ری 600 تومان 
عرضه ش��ود. جبار کوچکی نژاد در گفتگو با 
فارس، اظهار داشت: البته قیمت بنزین وابسته 
ب��ه قیمت فوب خلیج فارس اس��ت و با تغییر 
قیمت نفت، قیمت بنزین نیز تغییرخواهد کرد.
وی تصریح کرد: دولت هفته گذشته برنامه 
پنجم را به مجلس ارائه داد که این برنامه دارای 
حدود 266 ماده اس��ت و البته بر خالف برنامه 
چهارم جداول مالی و اعتباری در برنامه پنجم 

جایگاهی ندارد.
ای��ن عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه با 
اش��اره به تقس��یم بندی بودجه دولت، گفت: 
دول��ت بودج��ه را ب��ه دو بخ��ش درآمدها و 
هزینه های دولتی تقسیم می کند که مجلس نیز 
به طور دقیق این دو بخش را مورد بازنگری و 

تصویب قرار می دهد.

وی افزود: واگذاری بنگاه های اقتصادی به 
بخش خصوصی یک��ی از منابع مهم درآمدی 

دولت در سال 89 است.
کوچک��ی ن��ژاد در خص��وص هزینه های 
مصرف��ی دولت گف��ت: با توجه به س��فرهای 
اس��تانی دولت در دوره سوم، دولت به بخش 
فرهنگ��ی اهمیت زی��ادی داده اس��ت که باید 
بودجه کافی نیز به این بخش اختصاص یابد تا 

تمامی برنامه ها محقق شود.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبن��ی بر امکان 
تطابق الیح��ه بودجه 89 با برنامه پنجم گفت: 
یکی از مش��کالت موجود همین بحث است، 
وقت��ی بودج��ه و برنامه پنجم هم زم��ان ارائه 
می ش��ود، این دو با یکدیگر هماهنگی الزم را 

ندارند.
نماینده مردم رش��ت راهکار خود در این 
زمینه را ارائه داد و گف��ت: برای اینکه بودجه 
89 با برنامه پنجم تطبیق یابد، الزم است برنامه 
چهارم یک ماه تمدید ش��ود و یک کمیس��یون 
تطبیق برای بررسی برنامه پنجم تشکیل شود. 

اولین ش��واهد ورود بیماری هلن��دی به اقتصاد 
ایران به سال 1353 هجری شمسی برمی گردد.دراین 
سال تحت تأثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه 
عمومی کش��ور به دو برابر افزای��ش یافت و دولت 
پهلوی درآن زمان با طرح ش��عار آموزش رایگان و 
کاه��ش قیمت کاال های اساس��ی انتظارات عمومی 
را افزای��ش داد. اما به دلیل رش��د واردات و کاهش 
سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی 
در آمدهای نفتی در فاصله س��الهای 1355 تا 1357 
دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش 
نقدینگی نرخ ت�ورم ساالنه کشور تا سال 1357 به طور 
متوس��ط به 35 درصد رس��ید. ای��ن درحالی بود که 
دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های 
هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی 
به دلی��ل کاهش قیمت نفت س��بب کاهش توانایی 
عملی دولت در پاس��خ به مطالبات عمومی شد. بعد 
از انقالب اس��المی و در بحبوح��ه زمانی امروز نیز 
نش��انه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده 
می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری 
بودج��ه ای که  دولت هر س��ال با آن مواجه اس��ت 
باعث شده دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از 
حس��اب ذخیره ارزی روی آورد. به هر حال اتکا به 
در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست. 
چرا که بی ثباتی و نوس��ان ش��دید در آمدهای نفتی 
تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو 
دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی 
تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از 
مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری 
هلندی اس��ت. در واقع با ارزان ش��دن قیمت نفت، 
موجودی حس��اب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد 
رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های 
نفتی وجود نخواهد داش��ت. دولت نباید درآمدهای 
آتی خود را  بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی 
محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را 
در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کند. در شرایطی 
که درآمدهای نفتی کشورهای  صادر کننده با شوک 
مثبت روبه رو ش��ود هزینه ک��ردن کامل آن در یک 
س��ال در میان مدت آثار معک��وس از خود به جای 
می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی 

مکانیزمهای معیوب اقتصاد منجر می شود. 
آیا بیماری هلندی فقط دراثر صادرات منابع 
نفت و گاز ایجاد می شود؟ این بیماری معموالً با 
کشف منابع طبیعی همراه است اما می تواند ناشی از 
هرگونه پیش��رفتی که جریان ورودی عمده ارز را به 
دنبال آورد، ایجاد ش��ود و لزومی ندارد این بیماری 
هن��گام تغیی��ر ناگهانی و یا صدور بس��یار زیاد یک 
کاالی صادرات��ی مانند نفت و گاز اتفاق بیفتد، بلکه 
هردرآم��د ارزی ناگهانی می تواند این اثر را داش��ته 
باش��د. برای مثال، جریان ورودی س��رمایه خارجی 
در ش��کل واردات طال و نقره از قاره امریکا ممکن 
است به رکود صنعتی شدن اسپانیا در سده شانزدهم 
منجرشده باشد و موج سرمایه گذاری به سوی ایاالت 

متحده، احتماالً به کمتر رقابتی کردن صنایع اسپانیا در 
دهه 80 کمک کرده باش��د. تجربه کشور سوئیس در 
دهه 70 به واسطه باال رفتن قیمت اوراق بهادار و ارز 
این کشور نمونه ای از این بیماری است. این بیماری 
ممکن است حتی در اثر پیشرفت ناگهانی تکنولوژی 

در یک بخش صنعتی باش��د. به عنوان مثال در دهه 
70 و اوایل دهه 80 پیش��رفت س��ریع تکنولوژی در 
صنایع اتومبیل س��ازی ژاپن موجب شد بسیاری از 
صنایع سنتی از قبیل پارچه و ابریشم تضعیف شوند. 
درسال 75-1966 نیز در استرالیا به واسطه باال رفتن 

صادرات   ) )دوبرابرشدن 
ذغال س��نگ و درس��ال 
1975 در انگلس��تان ب��ه 
واس��طه اس��تخراج نفت 
دریای ش��مال این پدیده 
اتف��اق افت��اد. در اواخ��ر 
ده��ه 70، بع��د از آن�که 
محصوالت  زدگ��ی،  یخ 
قهوه برزیل را ضایع کرد، 
افزایش قیمت قهوه باعث 
شکوفایی بخش صادرات 
قه��وه درکش��ور های��ی 
مانند کلمبیا شد. این کار 
منجر به بروز خس��اراتی 

در بخش صادرات س��نتی ش��د، به طوری که هزینه 
و مناب��ع به بخش کاالهای مبادله نش��دنی )غیرقابل 

تجارت( انتقال داده شد.  
کاالهای قابل تجارت عبارتند از:

کااله��ای صادراتی مانند: نف��ت در خاورمیانه، 
منسوجات و لوازم الکتریکی در آسیای شرقی، قهوه 
در کنی��ا و کلمبیا، برنج در تایلند، گوش��ت گاو در 
آرژانتین، گله گاو در آفریقای غربی، روغن نخل در 

مالزی و اندونزی، مس در پرو  و زامبیا.
کاالهای وارداتی مانند: نف��ت در برزیل یا کره، 
برنج در آفریقا غربی، مواد ش��یمیایی واس��طه ای و 
ماشین آالت در بسیاری از کشورهای رو به توسعه. 
ــارت )مبادله  ــف کاالهای غیرقابل تج تعری

نشدنی(
کااله��ای غیرقابل تجارت اش��اره ب��ه کاالها و 
خدماتی نظیر حمل و نقل، س��اختمان، برق و دیگر 
تأسیس��ات عام المنفعه، خدم��ات خانوارها و دیگر 
خدم��ات ش��خصی، مصنوع��ات ی��ا فرآورده های 
کش��اورزی دارد ک��ه به 
آسانی یا به طور سنتی در 
داخل یا خارج از کش��ور 
خری��د و ف��روش نم��ی 
ش��وند. چرا ک��ه معموالً 
هزینه ه��ای حمل و نقل 
آنها ازکش��وری به کشور 
دیگر کمرش��کن است و 
یا اینکه گمرک محلی از 
خدمات  اینگونه  تجارت 
می کن��د.  جلوگی��ری 
بنابرای��ن قیمت کاالهای 
غیرقابل تج��ارت )مبادله 
نیروه��ای  را  نش��دنی( 
بازار درون اقتصاد تعیین می کنند. هرنوع انتقالی در 
عرضه و تقاضا قیم��ت کاالهای غیرقابل تجارت را 
تغییر خواه��د داد. بنابراین، قیمت کاالهای غیرقابل 
تجارت نسبت به مدل درون زا )تعیین شده در درون 
مدل( هستند. قیمت کاالهای غیرقابل تجارت همانند 
قیمت جهانی کاالهای قابل تجارت میانگین موزون 
یا مرکب اس��ت که تمامی قیمت ه��ای خدمات و 

کاالهای غیرقابل تجارت را شامل می شود.

اثر بیماری هلندی در اقتصاد چگونه است؟
به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصادی را 
در س��ه بخش در نظر می گیریم. یک بخش پر رونق 
)مثاًل نفت( که تمام تولیداتش صادر می شود، بخش 
صنعت��ی و تولید کنن��ده و نهایتاً بخ��ش تولید کننده 
کاالهای غیرقابل تجارت در س��طح بین الملل. پس 
ما با 2 بخش که ش��امل کاالهای قابل تجارت و یک 
بخش که ش��امل کاالهای غیرتجارت است روبه رو 

می باشیم.
اگر در بخش صادرات��ی رونقی به وجود آید اثر 
اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجر به 
افزایش تقاضای داخلی برای کاالهای قابل تجارت و 
غیر قابل تجارت می شود است. تقاضای اضافی برای 
کاالهای قابل تجارت از طریق باالبردن واردات تأمین 
می ش��ود. برای کاالهای غیرقابل تج��ارت، افزایش 
تقاضا موجب باال رفتن قیمت آنها می ش��ود، دراین 
حالت قیمت نسبی کاالهای غیر قابل تجارت نسبت 
به کاالهای قابل تجارت افزایش می یابد. این مسأله 
موجب می ش��ود منابع از کااله��ای قابل تجارت به 
سمت کاالهای غیرقابل تجارت انتقال یابند. افزایش 
در قیم��ت کاالهای غیرقابل تجارت منجر به افزایش 
ارزش و از دس��ت رفتن رقابت پذیری درنرخ واقعی 

ارز می شود.
این مسأله همچنین قیمت نسبی کاالهای وارداتی 
را نیز پایین می آورد، در حالی که قیمتهای صادراتی 
برای مصرف کنندگان خارجی باال می رود. این مسأله 
انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی 
به بخش غیرقابل تجارت را تشدید می کند. چرا که 
منابع��ی چون س��رمایه و کار برای برآورده س��اختن 
افزای��ش تقاض��ای داخلی به بخش تولی��د کاالهای 
غیرقابل تجارت )مبادله نش��دنی( داخلی و همچنین 
به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می یابد هر دوی 
این انتقاالت میزان تولید را در بخش صادرات سنتی 
که اکنون دچار وقفه شده کاهش می دهند و منجر به 
فرآیندی می ش��ود  که در اقتصاد کشورهای صنعتی 
 )Deindustrialisation( ش��ده به صنعت زدایی
مرس��وم شده اس��ت و کل این فرآیند با عنوان »تأثیر 

انتقال منابع« شناخته شده است.
اینگونه تأثیرات تا انتهای دهه 70 درکش��ورهای 
دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوس��ت که در آنها 
قیمتهای نفت ناگهان باال رف��ت و افزایش صادرات 
نفتی به زیان بخشهای تولیدی و صنعتی تمام شد. البته 
بخشی که تولیدات آن پایین می آید ضروری نیست 
که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثاًل در 
کش��ورهای در حال توسعه و تولید کننده نفت، مثل 
نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کش��اورزی تولید 
کننده کاالهای قابل تجارت )مبادله ش��دنی( است و 
بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل 

می شود.
مطالب اشاره شده درتشریح بیماری هلندی همان 
نقش تغییرات نرخ ارز در تسهیل حرکت منابع داخلی 

بین کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت است. 

ش��اخص جینی همان ضریب جینی اس��ت که 
به صورت درصد بیان ش��ده و مسلمًا قابل فهم تر 
اس��ت. ضری��ب جینی ی��ک واحد ان��دازه گیری 
پراکندگی آماری اس��ت که معموالً برای س��نجش 
می��زان نابرابری در توزی��ع درآمد یا ثروت در یک 
جامعه آماری اس��تفاده می ش��ود. ای��ن ضریب با 
نس��بتی تعریف می ش��ود که ارزش��ی بین صفر و 
یک دارد. یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در 
توزیع درآمد یا ثروت را نش��ان می دهد در حالی 
ک��ه ضریب جینی باالتر توزیع نابرابر را مش��خص 
می کن��د. صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکس��ان 
دارن��د )برابری مطلق( و عدد ی��ک یعنی نابرابری 
مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دس��ت یک نفر 
اس��ت و مابقی هیچ درآمدی ن��دارد. درآمد جینی 
مش��روط بر این است که هیچ کس دارای درآمد و 
ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب 
جین��ی بین 0/230 در س��وئد ت��ا 0/707 در نامیبیا 
متغیر اس��ت. البته تمامی کش��ورها در این ارزیابی 
وارد نشده اند. شاخص جینی همان ضریب جینی 
است که به صورت درصد بیان شده و مسلمًا قابل 
فهم تر اس��ت. برای مثال شاخص جینی سوئد 23 

درصد خواهد بود.

ضریب جینی توس��ط متخصص آمار ایتالیایی 
به نام کورادو جینی توس��عه یافت و در سال 1912 
اعالم ش��د. این مفه��وم همچنین ب��رای مطالعه بر 
مفهوم تراکم زیس��تی قابل استفاده است به طوری 

که در نموداری نسبت تراکم انواع گونه ها در برابر 
نس��بت تراکم هر فرد ی��ا هرگونه قرار می گیرد در 
حالی که بیشتر ملتهای توسعه یافته اروپایی و کانادا 
دارای ش��اخص جینی بین 24 و 36 درصد هستند، 

ایاالت متح��ده امریکا و مکزیک ش��اخص جینی 
ب��االی 40 درصد دارند که نش��ان می دهد این دو 
کش��ور دارای نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد 
هس��تند )در حالی که ش��اخص جینی در کشور ما 
طبق آمار ویکی پدیا 42 درصد اس��ت(. با استفاده 
از جینی می توان تف��اوت در کمیت خدمات رفاه 
اجتماعی و سیاس��تهای حقوق و دس��تمزد را بهتر 
درک کرد. البته باید دانست که جینی گاهی اوقات 
ممکن اس��ت گمراه کننده باشد به خصوص زمانی 
که می خواهیم مقایسه های سیاسی بین کشورهای 

بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.
یک��ی از مزایای نم��ودار جینی این اس��ت که 
ب��رای اس��تان های مختلف یک کش��ور نی��ز قابل 
استفاده اس��ت یا برای مقایس��ه بین شهرنشینان و 
روستانش��ینان. جینی اص��ول مخصوص به خود را 
دارد؛ مث��اًل در آن نامی از اش��خاص پ�ردرآم�د یا 
کم درآمد برده نمی شود. بستگی به میزان جمعیت 
یک کش��ور نیز ندارد. از معایب آن؛ اقتصادهایی با 
درآمد مشابه و شاخص جینی مشابه باز هم ممکن 
است که درآمدهای بسیار متنوع داشته باشند و این 
به دلیل نوع طراحی سیس��تم جینی است که گاهی 

یک ایراد به حساب می آید.

ــری- عدال��ت اقتصادی ب��ه دلیل  ــن دلی حس
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکار خود 
همواره دغدغه دولت ها و نظام های اقتصادی بوده و 
مکاتب فکری مختلف هر یک به سهم خود تالش 
کرده ان��د، رویکرد ها و راه حل های مختلفی را برای 
دستیابی به سطح قابل قبولی از آن ارائه دهند. همین 
اهمیت باال س��بب شده اس��ت که عدالت و توزیع 
درآمد به عنوان یک هدف اقتصادی و سیاسی بسیار 
مهم برای دولت ها تبدیل شود. توزیع درآمد نه تنها 
از نظ�ر اقتص�ادی و از آن جهت که ن�رخ پس انداز و 
در نتیجه سرمایه گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف 
و دیگر عوامل اقتصادی را متأثر می کند حائز اهمیت 
اس��ت بلکه از نقطه نظر سیاسی نیز از آن جهت که 
برای جلب نظر رأی دهن��د گان اهمیت دارد، برای 
حکومت ها قابل توجه اس��ت. اما مفهوم عدالت و 
به خصوص عدالت اقتص��ادی و اجتماعی یکی از 
مباحث بس��یار مه�م در علم اقتص�اد ام�روز است، 
به گونه ای که بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی تنها 
برای بی��ان معنا و مفهوم عدال��ت، کتب و مقاالت 
متعددی نوشته اند و با یکدیگر به مباحثه پرداخته اند. 
برای مثال نظریه های تساوی طلبی، قرارداد اجتماعی 
و مارکسیس��م، برابری و نیاز را معیار قرار می دهند. 
نوزی��ک با طرفداری از اصل انصاف و اس��تحقاق، 
عدالت��ی را تعری��ف می کند ک��ه  الزاماً ب��ه برابری 
نخواه��د انجامید. فایده گرایان با اعتقاد به اصالت و 

آزادی فرد، حداکثر شدن فایده و مطلوبیت فردی را 
عدالت می دانند. این تفاوت های عمده در نظریات، 
خود نش��ان می دهد که هنوز ه��م نظریه پردازان به 
معن��ا و مفهوم کامل و همه جانب��ه ای برای معرفی 
عدالت نرس��یده اند. اما بنا ب��ه اهمیت باالی عدالت 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دولت ها ناگزیرند، 
ای��ن مفهوم مبه��م را اندازه گیری کنن��د. کما اینکه 
همین ابهام در مفهوم سبب شد دولت های مختلف 
ب��ه فراخور نیاز خ��ود از ش��اخص های گوناگونی 
به��ره ببرند که از آن جمله می توان به معیار حداکثر 
مطلوبی��ت جامعه یا برابری مطلوبیت نهایی حاصل 
از درآمد، معیار برابری مطلوبیت کل افراد و... اشاره 
کرد. اما ش��اید معروف ترین شاخصی که برای این 
منظور استفاده می شود، استفاده از شاخص ضریب 
جینی باشد، ش��اخصی که بسیاری از سیاستگذاران 
از آن برای بیان مفهوم عدالت اس��تفاده می کنند. آیا 
واقعاً می ت��وان ادعا کرد که با کاهش ضریب جینی 
عدالت اقتصادی در جامعه بهتر می ش��ود؟ متأسفانه 
اینگونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضیح داده 
شده، ضریب جینی میزان پراکندگی تساوی درآمد 
را ان��دازه می گیرد و نه میزان عدالت را. پس زمانی 
با کاهش ضریب جین��ی میزان عدالت بهتر خواهد 
ش��د که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مس��اوات 
ق��رار دهیم، اما هم��ه می دانیم ک��ه عدالت به هیچ 
وجه به معنای مساوات نیس��ت؛ یعنی دلیلی ندارد 

که درآمدهای همه افراد جامعه با یکدیگر مس��اوی 
باشد، کما اینکه اگر جامعه ای این وضع در آن حاکم 
باش��د، عین بی عدالتی بر مردمش خواهد گذشت. 
بهتر است برای روشن شدن بحث به این مثال توجه 
کنید. فرض کنید جامعه ای متشکل از دو نفر است، 
یک فرد بیکار و یک دانشمند بزرگ و صاحب نام. 
حال اگر ضریب جینی را برای این جامعه در حالت 
نرمال محاس��به کنیم، عددی نزدیک یک به دس��ت 
خواهد آمد که نشان دهنده این است که درآمدها در 
جامعه به طور مساوی تقسیم نشده و اگر با توسل به 
ضریب جینی بخواهیم سیاستگذاری داشته باشیم، 
مجبور هستیم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد 
بی��کار پول نقدی و اعانه بدهیم  تا این دو حقوق و 
دس��تمزد برابری کسب کنند. در این حالت ضریب 
جینی کم ش��ده و نش��ان دهنده مساوات در تقسیم 
درآمد خواهد بود. حال خود قضاوت کنید، عدالت 
در کدام حالت رخ داده اس��ت؟ حالت اول یا دوم؟ 
حتماً حالت اول تقسیم عادالنه تری وجود خواهد 
داشت کما اینکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت 
اقتصادی حکم نمی کند که افراد درآمد های مساوی 
داشته باش��ند بلکه عدالت حکم می کند که افراد با 
توجه به سرمایه های انباشت شده در درون خود – 
سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی- منفعت کسب 
کنند. همین ضعف بارز در ضریب جینی سبب شده 
است که اقتصاددانان دنیا دیگر از این ضریب برای 

بیان مفهوم عدالت بهره نبرده و بیشتر به بهره گیری 
از ش��اخص های معتبرتری هم��ت گمارند. یکی از 
این راهکارها اس��تفاده از میزان توزیع درآمد مبتنی 
بر عوامل تولید اس��ت. این نظری��ه به جای در نظر 
گرفتن اف��راد به عنوان واحده��ای جداگانه  درصد 
درآم��دی را که نی��روی کار در مجم��وع دریافت 
می کن��د با کل  درصد درآمدی که به ش��کل اجاره، 
به��ره و س��ود )یعنی ب��ازده زمین و بازده س��رمایه 
مادی و مالی ( توزیع می ش��ود مقایس��ه می کند. در 
این نظریه س��عی بر آن اس��ت که درآمد یک عامل 
تولید به وس��یله سهمی که این عامل در تولید دارد، 
توضیح داده ش��ود. بنابراین این نظریه حکم می کند 
هر فرد در جامعه به  اندازه سهمی که در تولید ملی 
دارد از ث��روت جامعه بهره بب��رد. اگر به مثال خود 
برگردیم، این نظریه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت 
دانش��مند باید به همان اندازه ای که او در تولید اثر 
دارد ب��وده و حقوق فرد بیکار نیز به همان اندازه که 
کار و تالش می کند. بنابراین انتظار می رود که برای 
استفاده از ش��اخص ضریب جینی برای نشان دادن 
عدالت اقتصادی، تأمل بیش��تری از طرف مسئوالن 
مربوطه در نهادهای مختلف کشور مبذول شود. کما 
اینکه در بس��یاری از موارد ات��کای صددرصدی به 
این ضریب می تواند کشور را از سیاست بهینه دور 
کرده و حتی اتکای صرف به این شاخص، به جای 

برقراری عدالت، به بی عدالتی دامن زنند.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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خمینی شهر

شهرکرد

وزی��ر مس��کن وشهرس��ازی گف��ت: 45 
میلیارد ریال اعتبار ازس��وی این وزارتخانه به 
پروژه بیمارس��تان نیمه کاره شهرک »منظریه« 

در شهرستان خمینی شهر اختصاص یافت.
مهندس عل��ی نیکزاد در جری��ان بازدید 
از طرح های درحال س���اخت شه�رس��ت�ان 
خمینی ش��هر در گفتگو با ایرن��ا افزود: مقرر 
ش��د تعداد تختخواب های این بیمارس��تان با 
همکاری مس��ئوالن کش��وری و استانی از 96 

به 160 تخت افزایش یابد.
وی با اش��اره ب��ه اجرای پروژه مس��کن 
مهر در شهرس��تان خمینی شهر اظهار داشت: 

وزارت مس��کن متعهد اس��ت عالوه بر تأمین 
زم�ی�ن م�رحل�ه دوم مس���ک�ن مه�ر، مبل�غ 
12 میلیارد ریال تعهدات معوقه این وزارتخانه 

به شهرداری خمینی شهر را بپردازد.
نیکزاد همچنی��ن از پرداخت یک میلیارد 
ری��ال اعتبار جه��ت تکمی��ل و تحویل مرکز 
درمان��ی ش��هر »درچ��ه« از توابع شهرس��تان 
خمینی ش��هر و راه ان��دازی آن در دهه فجر 

خبر داد.
شهرس��تان خمینی ش��هر با 300 هزار نفر 
جمعیت در 16 کیلومتری غرب اصفهان قرار 

دارد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری توس��عه 
برنام��ه محور را موف��ق ارزیابی کرد و گفت: 
دستگاههای اجرایی شاخصهای توسعه استان 

را برای تدوین برنامه پنجم تدوین کنند.
ب��ه گزارش زاین��ده رود رجبعلی صادقی 
در ش��ورای برنام��ه ریزی این اس��تان افزود: 
طرح بررس��ی ش��اخصها باید با اس��تفاده از 
اس��ناد برنامه چهارم توسعه، سند ملی توسعه 
و شاخص های مصوب شورای برنامه ریزی 
در قالب 400 ش��اخص توس��ط دستگاههای 
اجرایی برای تدوین برنامه پنجم مورد بررسی 

قرار گیرد.
صادقی اظهار داش��ت: هدف از این طرح 
معرف��ی مزیته��ا، قابلیت ها، نیازهای اس��تان، 
چه�ارم،  ب�رن�امه  ش���اخصه�ای  ب�ررس���ی 
هدف گذاری و تدوین جایگاه استان در برنامه 
پنجم اس��ت، زیرا در برنامه چهارم توسعه که 
دو ماه به پایان آن مانده اس��ت، بخش استانی 

مشخص نبود.

وی تصریح کرد: با تدوین برنامه اس��تانی 
مشخص می کنیم در پایان برنامه پنجم توسعه 
هر روستا و شهرستان چه شاخص توسعه ای 

را باید داشته باشد.
به گفته وی، با بررسی این طرح مشخص 
می شود تاکنون در بخش��های مختلف استان 
چ��ه فعالیته�ای��ی صورت گرفته اس��ت و در 
آین��ده در چه فصل��ی و در چه بخش��ی چه 

فعالیت هایی باید صورت گیرد.

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، 
شهرداری منطقه 12 این کالنشهر را در زمینه 
خدمات رسانی و جذب درآمد موفق دانست 
و گفت: تاکنون در ای���ن منطق�ه پروژه های 

مهمی به اجرا و بهره برداری رسیده است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، مهندس 
عباس حاج رسولیها در مسجد انصار الحسین 
ملک شهر با بیان این مطلب افزود: راه اندازی 
خیابان های رباط سوم، نگارستان، محمودآباد 
و امین آباد از جمله طرح های شاخصی است 
که در اختیار شهروندان این منطقه قرار گرفته 

است.
ان��دازی  راه  و  معاب��ر  س��اماندهی  وی 
پارک ه��ای محل��ی را در منطق��ه 12 مثبت 
ارزیاب��ی ک��رد و افزود: تا پایان س��ال جاری 
تقاطع غیرهمس��طح امیرکبیر و فاز س��وم پل 
روگ��ذر ام��ام خمین���ی در مح���دوده ای�ن 

من�ط�ق�ه به بهره برداری خواهد رسید.
وی از مصوب ش��دن خط مت��رو از کاوه 
به ملک ش��هر از سوی ش��ورای اسالمی شهر 
خب��ر داد و اعالم کرد: این مصوبه جهت رفاه 
حال اه�ال�ی شم�ال اصفه�ان ب�ه خص�وص 

منطقه 12 است.
حاج رس��ولیها با بیان اینکه احداث مترو 
ش��مال – جنوب هزار میلیارد توم�ان هزین�ه 
در ب��ر دارد اظه��ار کرد: با خری��داری واگن 
متروی ش��هر اصفهان تا دو س��ال دیگر آماده 

بهره برداری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به هزینه 400 میلیارد تومانی در شهر اصفهان 

تصریح کرد: امور خدمات شهری و ساماندهی 
معابر از مهمترین وظایف شهرداری است که 
خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی 

در شهر اصفهان شده است.
ش��هردار منطقه 12 شهر اصفهان در ادامه 
از طرح ه��ای آین��ده این ش��هرداری در این 
منطقه س��خن به میان آورد و افزود: 10 پروژه 
شاخص از جمله احداث خیابان امیرالمؤمنین 
)ملک ش��هر(، توس��عه فضای س��بز و ایجاد 
پارک های محلی بهاران و رس��الت، ساخت 
کتابخان��ه در ش��هرک نگی��ن و نصب ادوات 
ورزش��ی و حرکت درمانی در بوس��تان های 

این منطقه به اجرا درخواهد آمد.
حمید عص��ار زادگان همچنین گفت: هر 
ساله ش��هرداری 5 تا 10 میلیون تومان به 52 

مسجد در این منطقه مساعدت می کند.

مدی��ر کل میراث فرهنگی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان گفت: در دوسال آینده، شاهد 
افتت��اح بزرگ تری��ن و اس��تانداردترین موزه  

کشور در اصفهان خواهیم بود. 
اس��فندیار حیدری پور در گفتگو با ایسنا، 
با اش��اره به دور س��وم س��فر هیأت دولت به 
این شهر، اظهار داش��ت: در سفر اخیر هیأت 
دولت، اعتبار خوبی برای س��اخت چند موزه 

در اصفهان به تصویب رسید. 
وی در پاسخ به سؤالی درباره دلیل تأخیر 
در س��اخت مخزن ام��ن اصفهان، بی��ان کرد: 
س��اخت مخزن امن اصفهان در حال پیگیری 
اس��ت و طب��ق مصوب��ات دولت، بخش��ی از 

اعتبارات آن ابالغ شده است. 
مدی��ر کل میراث فرهنگی و گردش��گری 
اصفهان اعتبار پیش بینی ش��ده را برای اجرای 
طرح مخ��زن امن مع��ادل هفت میلیارد تومان 
دانس��ت و گفت: از این مق��دار تاکنون 300 
میلی��ون تومان برای مطالع��ه اختصاص یافته 
اس��ت و در چند روز آین��ده، طرح با انتخاب 

مشاور به مرحله  اجرایی وارد خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینک��ه برای ایجاد مخزن 
امن به س��اخت و ساز نیاز نیست و بیشتر کار 
آن شامل مرمت و طراحی داخلی است، ادامه 

داد: این پ��روژه از جمله مواردی خواهد بود 
که در دو سال آینده به بهره برداری می رسد. 

حیدری پور درب��اره  دلیل تأخیر در پخش 
زنده  تصاویر میدان نقش جهان روی س��ایت 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان، توضی��ح داد: اکن��ون بخش هایی از 
ای��ن طرح انج��ام ش��ده و تصاوی��ر پاناروما 
مربوط ب��ه 100 بنای تاریخ��ی اصفهان آماده 
ش��ده اند. همچنین دوربین های 360 درجه در 
می��دان نقش جهان نصب ش��ده اند و در دهه  
فجر امس��ال این طرح به بهره برداری می رسد 
و گردش��گران ق��ادر خواهند ب��ود، از طریق 
اینترنت تصاویر زنده  میدان نقش جهان را در 

سایت این سازمان ببینند. 

برگزاری مسابقه نامه ای 
کوتاه به حرمت شکنان 
عاشورای 1388 ه.ش در 

ناحیه یک شهرکرد
س��تاد احکام و معارف دبستان حاج یدا... کیانی 2 
آموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرد با هدف تقویت 
اعتقادات دینی، ایجاد حس عالقه بیشتر به ائمه و امامان، 
آشنایی دانش آموزان با فلسفه عاش��ورا، آماده س�ازی 
دان��ش آموزان جهت مقابله با اهداف پوچ دش��منان و 
آشنایی آنها با آرمانهای انقالب اسالمی اقدام به برگزاری 
مسابقه نامه ای کوتاه به حرمت شکنان عاشورای 1388 
ه.ش کرده است. عزیزالهی مدیر دبستان حاج یدا... کیانی 
با اعالم این خبر افزود: دانش آموزان جهت شرکت در 
این مسابقه می توانند تا تاریخ 1388/10/30 آثار خود 
را به واحد فرهنگی و هن��ری اداره آموزش و پرورش 
ناحیه یک تحویل دهند. الزم به ذکر است به 72 نفر از 

برگزیدگان جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود. 

کسب رتبه سوم مسابقات 
سازه های ماکارونی دانشگاه 

علمیـ  کاربردی نجف آباد
کس��ب رتبه سوم مسابقات س��ازه های ماکارونی 
توسط دانشجویان دانش��گاه جامع علمی � کاربردی، 
برگزاری کارگاه کارآفرینی و اشتغال در دانشگاه علمی 
و کارب��ردی و... از جمل��ه  مهمترین اخب��ار کوتاه این 

اصفهان است.
به گزارش فارس دانش��جویان دانشگ�اه ج��امع 
علمی -کاربردی نجف آباد موفق به کس��ب رتبه سوم 
مس��ابقات س��ازه های ماکارونی دانش��جویان سراسر 
کشور ش��دند. رئیس دانشگاه جامع علمی � کاربردی 
نجف آباد بیان داش��ت: این مسابقات با حضور 45 تیم 
از دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و دانشگ�اه جامع علمی 
� کاربردی در دو رش��ته سازه های س��نگین و آزاد در 
دانشگاه جامع علمی � کاربردی شهر محمدیه قزوین 
برگزار شد. وی با بیان اینکه در این دوره از م�س�ابقات 
15 ت�ی�م از دان�شگ�اه ه�ای ج�ام�ع علمی � کاربردی 
کشور حضور داشتند و تنها این تیم موفق به کسب مقام 
شده است، ادامه داد: اعضای این تیم از دانشجویان این 
مرکز بوده که به ترتیب شامل محسن اصطهباناتی، علی 
موسوی نهجی�ری، ابراهیم سلطانپور و یاسمن مهمیدی 

مجد است. 

دیدار مسئوالن دانشگاه های 
جامع  علمیـ  کاربردی اصفهان 
با معاون برنامه ریزی استاندار

 
به منظور پیگیری مس��ائل مختلف دانشگاه جامع 
علمی � کاربردی اصفهان جلس��ه تبادل نظر با معاون 

برنامه ریزی استاندار اصفهان برگزار شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی � کاربردی اصفهان با 
طرح انتظارات دانشگاه از مسئوالن استان، بیان داشت: 
این دانشگاه با توجه به تعدد مراکز و تعداد دانشجویان 
در حال تحصیل در این دانشگاه به تأمین منابع مالی نیاز 

داشته که از مسئوالن مربوطه تأمین منابع مالی شد.
سید حسین سقاییان نژاد خواستار تسریع مساعدت های 
استاندار در بازسازی ساختمان واحد استانی و تشکیل 
جلسه خیران برای آغاز ساخت ساختمان مرکز مبارکه 
شد و ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت این دانشگاه، 
که  است  گلپایگان  مرکز  ساختمان  مالکیت  مشکل 
به  گلپایگان  و شهرستان  استان  مسئوالن  پیگیری  با 
اختصاص  عدم  به  اشاره  با  می شود.وی  رفع  زودی 
اعتبارات فرهنگی به هشت مرکز وابسته به دانشگاه 
کرد:  خاطرنشان  اصفهان  کاربردی   � علمی  جامع 
اختصاص اعتباری از محل اعتبارات دور سوم سفر 
می شود. مشکالت  این  رفع  سبب  جمهور  ریاست 
 

راه اندازی توزیع پست ویژه 
به طور متمرکز در اصفهان

جهت سرعت بخشیدن به توزیع مرسوالت ویژه 
و همچنی��ن با توج��ه به اهمیت توزیع ب��ه موقع این 
مرس��والت، اداره کل پست استان اصفهان برای اولین 
بار واحدی مستقل برای این منظور در نظر گرفته است 
ک��ه با راه ان��دازی این واحد کلیه مرس��والت ویژه به 
محض وصول توسط موزعین این سرویس به آدرس 
گیرندگان رهس��پار می شوند، گفتنی است این واحد 
کاماًل مس��تقل از سایر واحدهای توزیع بوده و از کلیه 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز و استاندارد مانند خودرو، 

موتورسیکلت، مکان جداگانه و... بهره می برد.

توزیع مدارک ثبت نام 
دوره های کاردانی و 

کارشناسی و کارشناسی 
ناپیوسته دانشگاه جامع علمی 

– کاربردی 1388
توزی��ع مدارک ثبت ن��ام دوره ه��ای کاردانی و 
کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی 
– کارب��ردی 1388 از تاری��خ 1388/10/27 لغای��ت 
1388/11/3 در نواحی پس��تی نشاط، فیض، مسجد 
س��ید، پارک الله، ملک شهر، غدیر )خیابان قائمیه( و 
خوراسگان و ادارات پست شهرستانهای تابعه انجام 

خواهد شد.

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان 
اصفهان گفت: 39 ایستگاه CNG در 

استان اصفهان راه اندازی می شود.
مرتض��ی طغیان��ی در گفتگو با 
فارس در اصفهان با اش��اره به اینکه 
از ابت��دای راه اندازی ش��رکت گاز 
اس��تان اصفهان تاکن��ون 17 هزار و 
800 کیلومت��ر خط انتقال و ش��بکه 
توزیع گاز در این شرکت اجرا شده، 
افزود: تا قبل از دولت نهم 12 هزار 
و 75 کیلومت��ر و از ابت��دای دولت 
نه��م 5 هزار و 725 کیلومتر خطوط 
انتقال و شبکه توزیع گاز داشته ایم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه احداث و نصب 
792 ه��زار و 500 مورد انش��عاب 
فوالدی و پلی اتیلن در س��طح استان 
اصفهان انجام ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: قب��ل از دولت نه��م 643 
هزار و 970 کیلومتر احداث ش��ده 
و از دول��ت نهم تاکن��ون 148 هزار 
و 530 کیلومت��ر اح��داث و نصب 
انش��عاب های ف��والدی و پلی اتیلنی 

داش��ته ایم. مدیرعامل  اصفه��ان  در 
شرکت گاز اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: در حال حاض��ر یک میلیون و 
104 ه��زار و 300 مش��ترک واحد 
روس��تایی،  و  ش��هری  مس��کونی 
صنعت��ی - تجاری و تج��اری ویژه 
اس��ت. وی با بیان اینک��ه تاکنون به 
87 شهرس��تان اصفهان گازرس��انی 
شده اس��ت، گفت: تا قبل از دولت 
نه��م 79 شهرس��تان و از دولت نهم 
تاکنون هشت شهرستان زیرپوشش 

گازرسانی رفته است. طغیانی با اشاره 
به اینکه گازرس��انی به 689 روستا نیز 
انجام ش��ده، بیان داشت: قبل از دولت 
نهم 157 روس��تا و بعد از دولت نهم 
532 روستا زیرپوشش گازرسانی رفته 
است. وی به گازرس��انی به 3 هزار و 
650 مرکز صنعتی در س��طح اس��تان 
اصفهان اش��اره ک��رد و ادام��ه داد: در 
دولت نهم 2 هزار و 321 مرکز صنعتی 

زیرپوشش گاز استان اصفهان رفته اند.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان 

اصفهان با بیان اینکه 566 ایستگاه تقلیل 
فش��ار و حفاظت از زنگ س��اخت و 
راه اندازی شده، افزود: همچنین عملیات 
گازرس��انی به 84 جایگاه CNG در 
سطح استان اصفهان از دیگر اقدامات 

شرکت گاز اصفهان است.
وی با اش��اره به اینک��ه 3 هزار و 
508 کیلومت��ر ش��بکه از پروژه های 
در دست اجرای ش��رکت گاز استان 
اصفهان است، اظهار داشت: یک هزار 
و 537 ش��بکه ف��والدی و یک هزار و 
971 شبکه پلی اتیلن از 177 پروژه در 
دست اجرا در این زمینه است. طغیانی 
گف��ت: 91 هزار و 114 انش��عاب در 

استان اصفهان در دست اقدام است.
وی ب��ا بیان اینکه 39 ایس��تگاه 
در  اصفه��ان  اس��تان  در   CNG
دس��ت اج��را اس��ت، اضاف��ه کرد: 
ایس��تگاه   59 ،CGS ایس��تگاه   18
TBS، 36 ایس��تگاه CPS و پن��ج 
ایستگاه CGS&TBS نیز از دیگر 

پروژه های در دست اقدام است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: 
30 میلی��ارد ریال اعتبار در س��ال 89 
برای تکمیل بیمارستان شهر »کلیشاد و 
سودرجان« در شهرستان فالورجان از 

سوی این وزارتخانه اختصاص یافت.
مهن��دس علی نیک��زاد در جریان 
بازدید از چند طرح در حال ساخت در 
شهرستان فالورجان در گفتگو با ایرنا 
افزود: تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی 
کلیشاد و سودرجان نیازمند 60 میلیارد 

ریال اعتبار است.
وی ادام��ه داد: مابقی بودجه مورد 
نیاز این پروژه نی��ز از محل اعتبارات 
ردیفی دیگر ک��ه در اختی��ار وزارت 
مسکن است تخصیص خواهد یافت 
و امید است این بیمارستان تا پایان سال 

1389 به بهره برداری برسد.
وزی��ر مس��کن و ش��هر س��ازی 
یادآور شد: دولت جهت اجرای طرح 
بیمارستان 96 تختخوابی شهر کلیشاد و 

سودرجان در سال های 86 و 87 اعتبار 
20 میلی��ارد ریال اختص��اص داد که 
تاکن��ون مبلغ 14 میلیارد ریال آن برای 

مقاوم سازی هزینه شده است.
نیکزاد با اشاره به پروژه بیمارستان 
شهرس��تان  در  »قهدریج��ان«  ش��هر 
فالورجان گفت: تاکنون حدود چهار 
میلی��ارد ریال اعتبار ب��رای این پروژه 
تخصیص یافته ام��ا نواقصی در آن به 

وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه برای رفع این 
نواقص و تکمیل بیمارستان حدود 900 
میلیون ریال اعتبار نیاز است، افزود: این 
مبلغ به حس��اب س��ازمان مس��کن و 
شهرسازی استان اصفهان جهت تکمیل 

پروژه واریز می شود.
نیک��زاد اظه��ار امی��دواری کرد: 
بیمارستان شهر قهدریجان تا پایان سال 

جاری به بهره برداری برسد و جمعیت 
32 هزار نفری این شهر از خدمات آن 

بهره مند شوند.
به گ��زارش ایرنا، بیمارس��تان 96 
تختخوابی کلیش��اد و س��ودرجان با 
پیشرفت فیزیکی 60 درصد به م�دت 
16 س�ال بالت�کلی�ف ره�ا شده ب�ود 
ک�ه ه�م�زمان ب�ا دور اول س���ف��ر 
ریاس��ت جمهوری به استان اصفهان 
مبلغ ی��ک میلیارد جه��ت تکمیل آن 
اختصاص داده و مقرر شد بیمارستان 
مذکور تا پایان سال 89 تکمیل و تحویل 

وزارت بهداشت و درمان شود.
ش��هر کلیش��اد و س��ودرجان در 
500 متری ش��رق فالورجان و ش��هر 
قهدریج��ان در دو کیلومت��ری غرب 

فالورجان قرار دارد.
شهرستان فالورجان با 240 هزار 
نفر جمعی��ت در 10 کیلومتری غرب 

اصفهان قرار دارد.

مع��اون برنامه ریزی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: تولید 
ناخالص داخلی در استان طبق آمار 
83 بی��ش از 882 میلی��ارد تومان و 
در س��ال 87 به یک میلیارد و 723 
میلیارد تومان رس��یده که رشد بیش 

از 2 برابری را نشان می دهد.
به گزارش ایس��نا دکتر ش��هرام 
محم��دی در نشس��ت خب��ری ب��ا 
اصحاب رس��انه و مطبوعات افزود: 
برمبنای عدد مندرج در سند توسعه، 

میزان بیکاری اس��تان در س��ال 83، 
17/6 درصد، در س��ال 86 به 12/3، 
در س��ال 87 ب��ه 14/1 و در فص��ل 
پاییز س��ال ج��اری ب��ه 14 درصد 

رسیده است.
ن���رخ  ب�االت��ری��ن  وی ورود 
زاد و ول��د در دهه 60 و70 به بازار 
کار، افزایش ظرفیت دانشگاه ها در 
س��ال 82 با طرح دانشجوی شبانه، 
سیاست های انقباضی بانک مرکزی 
و افزای��ش متقاضی ب��ازار کار را از 

عم��ده تری��ن دالیل افزای��ش نرخ 
بیکاری استان دانست. 

دکت��ر محم��دی ب��ا اش��اره ب��ه 
درآمده��ای مالیاتی اس��تان گفت: در 
س��ال 83 درآمدهای مالیاتی اس��تان 
21 میلیارد تومان، در س��ال 87، 57/1 
میلیارد تومان و برمبنای اطالعات، در 
8 ماهه سال جاری پیش بینی می شود 

به 62 میلیارد تومان برسد.
متوس��ط  خص��وص  در  وی 
درآمدهای خانوار شهری و روستایی 

افزود: متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 
شهری در سال 83، 3/9 میلیون تومان، 
در س��ال 86، 6/4 میلیون تومان و این 
آم��ار در س��ال های  87 و 88 هن��وز 
توسط مرکز آمار استخراج نشده است.

وی خاطر نش��ان کرد: س��پرده 
مردم نزد بانک های اس��تان در سال 
83، 458/7 میلیارد تومان، در پایان 
س��ال 87، 932/6 میلی��ارد توم��ان 
و طب��ق آمار تا خ��رداد 88، 942/5 

میلیارد تومان بوده است. 

مدی��ر ام��ور آب و فاض��الب 
روستایی شهرس��تان بروجن گفت: 
پ��س از نمون��ه ب��رداری و انج��ام 
آزمایش��ات میکروب��ی ب��ه صورت 
روتی��ن و ماهیانه از آب آش��امیدنی 
آب  مطلوبیت  روس��تاها ش��اخص 
شرب روس��تاییان این شهرستان به 

99 درصد رسیده است. 
غالم ایدر آموزش مداوم، نظارت 
همیشگی، کلرینه کردن آب، الیروبی 
و شستش��وی مخازن ذخیره، رعایت 
حریم منابع آب و تعمیر، س��رویس و 
بازدیده��ای دوره ای تأسیس��ات آب 

ش��رب روس��تاها را از علل دستیابی 
به این ش��اخص اعالم ک��رد و افزود: 
برای رفع 307 مورد حوادث ناشی از 
شکستگی شبکه های لوله کشی آب 
آشامیدنی روس��تاییان در سال جاری 
1563 قطعه اتصاالت گوناگون به کار 

رفته است.
ای��در تهی��ه و نص��ب 28 عدد 
والو ب��زرگ قطع و وصل و کنترلی، 
بازس��ازی، نوسازی و توسعه 2188 
متر شبکه لوله کشی، احداث چهار 
ب��اب حوضچه ش��یرآالت به همراه 
تعویض 6 عدد الکتروپمپ ش��ناور 

در روس��تای آقبالغ، معموره، گدار 
کب��ک، کن��ارک س��فلی و همچنین 
تعوی��ض430 متر کابل الکتروپمپ، 
تعویض 57 متر لول��ه فلبجدار چاه 
روس��تای کنرک و تعوی��ض چهار 
دس��تگاه تابلو برق تأسیسات پمپاژ 
روستاها را از جمله تالشهای بخش 
نگهداری این شهرستان عنوان کرد.

شهرس��تان  آبف��ار  ام��ور  مدیر 
ب�روج�ن الی�روب�ی، شست�ش���و و 
گندزدایی 20 باب مخزن ذخیره آب 
با گنجایش 4100 مترمکعب، انجام 
8500 تس��ت کل��ر باقیمان��ده را با 

مطلوبیت 98 درصد، 57 نمونه برداری 
ش��یمیایی با مطلوبی��ت 98 درصد 
و همچنی��ن 115 نمون��ه برداری و 
آزمایش میکروبی ب��ا مطلوبیت 99 
درص��د را ب��رای حص��ول اطمینان 
از سالمت آب آش��امیدنی جمعیت 
15500 نفری ساکن در 19 روستای 

این شهرستان اعالم کرد.
یادآور می شود هزینه نگهداری 
از ش��ب�ک�ه ه�ای آب آشامی��دن�ی 
روس��تاهای شهرس��تان بروجن در 
سال جاری تاکنون دو میلیارد ریال 

بوده است.

به گ��زارش ایس��نا محمد صادق 
اسالمی افزود: طرح مطالعه و طراحی 
شبکه آبرس��انی و آبیاری فضای سبز 
ب��ا آب خام فارس��ان به عن��وان طرح 
برتر پژوهش های ش��هری کشور در 
پژوهش های  جش��نواره  چهارمی��ن 
شهری و روستایی س��ال 88 انتخاب 
ش��د.وی با تأکید بر ضرورت تدوین 
دس��تورالعمل های فنی در راس��تای 
تنظی��م و توزی��ع مص��رف بهینه آب 
اظهار داش��ت: انجام مطالعه و طراحی 
شبکه آب رسانی و آبیاری فضای سبز 
فارسان با اعتباری بالغ بر 480 میلیون 
ریال به اتمام رسید.اسالمی با بیان اینکه 
آبیاری مناسب و مدیریت مصرف آب 
در فضای س��بز ش��هری نقش بسیار 

مهم��ی در افزایش راندمان کاربرد آب 
دارد، افزود: ش��ناخت و امکان سنجی 
اجرای طرح آبرسانی، تعیین و انتخاب 
مبانی طرح و بررسی گزینه ها، طراحی 
شبکه های آبرس��انی و فضای سبز از 
مهمترین اهداف اج��رای این طرح با 

آب خام است. 
وی ادام��ه داد: این طرح ش��امل 
دس��تورالعمل های به��ره ب��رداری و 
نگهداری از سیس��تم های آبرسانی و 
آبیاری فضای س��بز ش��هر فارسان و 
نمونه اس��ناد مناقصه عملیات اجرایی 
ش��بکه های توزیع آب و احداث ابنیه 
مورد نیاز است. اسالمی مساحت کل 
فضای س��بز موجود دای��ر و احداثی 
شهر فارسان را 26/1 هکتار عنوان کرد 

و گفت: در طرح جامع ش��هر فارسان 
فضای س��بز پیشنهادی افزون بر 12/4 
هکتار در نظر گرفته ش��ده است که با 
احتساب فضای سبز موجود مجموع 
مس��احت فضای سبز شهر فارسان به 
43/6 خواه��د رسید.اس��المی با بیان 
اینکه منبع پیشنهادی تأمین آب مورد 
نیاز برای آبرسانی به فضای سبز شهر، 
س��فره آب زیرزمینی فارس��ان است، 
اف��زود: حداکثر نیاز آبی روزانه فضای 
س��بز این ش��هر 38/23 لیتر ب��ر ثانیه 
اس��ت که با توجه به افزایش تقاضای 
آب برای آبیاری فضای سبز ضرورت 
طراحی شبکه آبرسانی و آبیاری فضای 
سبز بیش��تر احساس می شود.شهردار 
فارسان تصریح کرد: آب مورد نیاز از 6 

حلقه چاه در محدوده شهر که سه حلقه 
آن موجود و سه حلقه دیگر پیشنهادی 
در افق مطرح اس��ت تأمین می شود.
اسالمی سرانه فضای سبز شهر فارسان 
را در اف��ق طرح 15 مت��ر مربع عنوان 
کرد و گفت: اس��تفاده از گیاهان مقاوم 
به خشکی و گونه های بومی سازگار 
ش��ده با ش��رایط هر منطقه می تواند 
ب��ه طور قاب��ل توجه��ی هزینه های 
نگهداری را کاهش دهد. ش��هرداری 
فارسان طرح نهضت آس��فالت را از 
سال 88 شروع کرده که در اجرای این 
طرح نسبت به آسفالت معابر اصلی و 
فرعی سطح شهر به مساحت 70 هزار 
مت��ر مربع و با هزین��ه 5 میلیارد ریال 

اقدام شده است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

اصفهان

راه اندازی 39 ایستگاه CNG در اصفهان

وزیر مسکن و شهرسازی:
30 میلیارد ریال اعتبار برای بیمارستان کلیشاد و سودرجان اختصاص یافت

وزیر مسکن:
 45 میلیارد ریال به پروژه بیمارستان منظریه 

خمینی شهر اختصاص یافت

استاندار چهارمحال و بختیاری: 
سازمانها شاخصهای توسعه را مشخص کنند

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری:
تولید ناخالص داخلی استان در سال گذشته از رشد ۲ برابری 

برخوردار بوده است

شاخص مطلوبیت آب آشامیدنی روستاییان شهرستان بروجن
 99 درصد است

طرح مطالعه و طراحی شبکه آب رسانی و آبیاری فضای سبز 
شهر فارسان رتبه برتر کشور را کسب کرد 

برنامه های ویژه شهرداری برای 
منطقه 12 در سال آینده 

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان:
مخزن امن اصفهان در دو سال آینده به 

بهره برداری می رسد

اصفهان
اصفهان

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی:
1 – اتمس��فر – نفت س��یاه – اس��تان مقدس و 

پربرکت ایران
2 – س��ریال سیروس مقدم – پایتخت عربستان – 

سند ملک
3 – چنین آدمی اگر دنیا را آب ببرد او را خواب 
می ب��رد – کاش��ف میک��روب حصب��ه – موزه 

معروف فرانسه
4 – اس��لحه ای گرم اختراع گولد از فرانس��ه – 

اکنون میانمار می نامند – تازه 
5 – پودر شستشوی وطنی – فلز – شکلک

6 – پیمانه – حافظ گوید پاره مکن – سرخ رنگ
7 – طایف��ه – وس��یله عکس��برداری – بازیکن 

برزیلی رئال مادرید
8 – زعفران – شب پیش – پول ژاپن – تسخیر 

شده
9 – پاسخگو – پایتخت زامبیا – در نوردیدن 

10 – از گلها – خورشتی خوشمزه با گوشت و سیب 
زمینی و لپه – نیمه راضی

11 – گله – آدم آهنی – دوباره 
12 – یازده – فصل گل و بلبل – سلوک و مماشات 

13 – پنهان – دینداری – ظلمت شکن 
14 – کشور فالسفه و علم – راهنما – هدیه کردن

15 – حمل و نقل – تیم فوتبال بندر انزلی – گالبی.
عمودی:

1 – جانی و رمان آنتوان چخوف – سنگ خارا
2 – مهار شتر – استانی در ایران – دستگاهی در 

موسیقی اصیل ایرانی 
3 – میمون آدم نما – رودی در عراق – از مارها

4 – بن بست – عروس هزار داماد – شهر ایرانی 
5 – دانه خوش��بو – درخت انگور – کیس��ه زر 

– ماده نیست
6 – بر سر فوالد نهی نرم شود – کتاب فالکنر و 

فیلم مارسل لربیه – گیاه
7 – ه��وس زن حامل��ه – ابروی ل��ب مردان – 

نوعی حلوا 
8 – تحم��ل آوردن – ناس��یونال – می گوین��د 

طالست – اسب قاصد
9 – فیلم ساموئل خاچیکیان – خوبی – کاشف 

قانون وراثت
10 – مهتابی – مرد نیست – شمای خارجی

11 – برده – پادشاهان – نصف کاسه – مخفف اگر 
اکی��رو  فیل��م  کت��اب داستایوفس��کی و   –  12
کوروساوا – خدای هندو – خلیفه ای که با امام 

سجاد)ع( هم عصر بود 
13 – مالیات – اشعه مجهول – جوجه تیغی 

14 – کارگردان فیلم یکبار برای همیشه – رمان 
یوجین اونیل یا اولتیماتوم – پشیمانی 

15 – جنگی در صدر اس��الم – پسر بچه رشتی 
– شاهانه و سلطنتی.
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به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، سرهنگ 
سید ابراهیم اجاقی رئیس پلیس فرودگاه اصفهان ضمن 
بیان این خبر گفت: با تیزهوشی مأموران این پلیس طی 
بازرسی از وس��ایل دو نفر از مسافران خطوط هوایی 
مقدار 6 کیلو و 525 گرم ماده مخدر شیشه که به شکل 

ماهرانه ای جاسازی شده بود، به دست آمد.
وی اف��زود: 2 کیلو و 997 گرم از این ماده مخدر 
صنعتی از وسایل یکی از این مسافران و 3 کیلو و 
528 گرم از وس��ایل مسافر دیگر که هر دو جوان 

26 ساله بودند، کشف و ضبط شده است.
این مقام مسئول گفت: متهمان که »اسماعیل -ک« 
و »مه��دی - س« ن��ام دارند دس��تگیر و به همراه 
مواد مخدر کش��ف شده جهت تحقیقات تکمیلی 
و سیر مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد 

مخدر استان شدند.
س��رهنگ اجاقی ب��ا ابراز نگران��ی از افزایش 
توزیع شیش��ه بین جوانان خاطرنشان کرد: پلیس 
فرودگاه با اس��تفاده از تجیهزات فنی پیش��رفته در 

کشف مواد مخدر جدی بوده و مأموران این پلیس 
با تیزهوشی کامل قاچاقچیان مواد مخدر را به دام 

قانون می اندازند.
این مق��ام انتظام��ی در پایان تأکی��د کرد: هر 
مس��افری چ��ه در پروازه��ای داخل��ی و چه در 
پروازه��ای خارجی اقدام به حمل مواد مخدر کند 
مطاب��ق قانون با آنان رفتار خواهد ش��د و یقینًا از 

پرواز خود باز خواهد ماند.

ــده رود:  ــی – خبرنگاه زاین ــر خیراله هاج
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان از دستگیری 
عباس ک 28 س��اله، سابقه دار که اخیراً با حضور 
فعال در صحنه های اغتشاش��ات اخیر مبادرت به 
شعارنویسی علیه مقدسات نظام با انگیزه استفاده از 
بحرانها و مشکالت موجود و نا آرامی در راستای 
ارتکاب جرائم می کرد و همچنین از دس��تگیری 
زن بزهکار دارای سوابق متعدد، در حالی که سعی 
به وارد شدن به اغتشاشات موجود و سوء استفاده 

از این اغتشاشات را داشت، خبر داد.
سرهنگ حس��ین زاده از شناسایی و متالشی 
ش��دن بزرگترین باند س��ارقان اتومبی��ل پراید به 
سرپرس��تی اردش��یر الف 37 س��اله اهل یکی از 
اس��تان های غربی س��اکن اصفهان و دس��تگیری 
مجرمی که ب��ا خوراندن مواد بیهوش��ی به راننده 
خ��ودرو مبادرت به س��رقت وج��وه نقدی، تلفن 
هم��راه و اس��ناد و مدارک هم��راه راننده می کرد 

ظرف کمتر از 6 روز خبر داد.
وی همچنین از حادثه آفرین شدن سالح سرد 
و ب��روز حوادث��ی در این زمینه خبر داد. حس��ین 
ب 18 س��اله زمان��ی که از جلوی منزل مس��عود 
18 س��اله )مقتول( رد می شد و در حال صحبت 
ب��ا تلفن همراه خود بود به مس��عود برخورد کرد 
و این موضوع باعث مش��اجره و به قتل رس��یدن 
مس��عود توسط حسین با چاقو ش��د که بالفاصله 
قاتل متواری و ظرف مدت 48 ساعت در مرزهای 

غربی دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاه��ی اصفهان از درگیری بین 
علی 18 س��اله با شخصی به نام محمد در ساعت 
20 م��ورخ 88/9/26 خب��ر داد که منج��ر به قتل 
محمد ش��د. در این مورد نیز قاتل ظرف مدت 5 

ساعت دستگیر شد. 
حسین زاده از شناسایی موتورسوارانی که در 
س��اعات 8 تا 12 ش��ب به صورت دس��ته جمعی 
و چند نف��ره در حوزه مرکزی اس��تان اصفهان با 
تعرض به عابران و سرقت وجوه نقدی، طالجات، 

تلفن همراه و تعلقات آنها موجبات قانون ش��کنی 
را فراهم می کردند خبر داد.

رئیس پلی��س آگاهی اصفهان یک��ی دیگر از 
اقدام��ات نهاد متب��وع خود در روزه��ای اخیر را 
شناس��ایی یک��ی از فعال تری��ن و پرتحرک ترین 
باندهای سرقت در اس��تان اعالم و اضافه کرد: 2 
نف��ر از اعضای ای��ن باند دس��تگیر و 5 نفر دیگر 
از اتباع غیرمجاز افغانی هس��تند و در ش��هرهای 
مختلف اس��تان اصفهان و فارس فعالیت می کنند 

که شناسایی شده اند.
رئی��س پلیس آگاه��ی اصفهان از رش��د 15 
درصدی کش��ف کاالهای قاچاق در 9 ماهه اخیر 
خب��ر داد و اضافه کرد در این راس��تا 1464 فقره 
پرون��ده کاالی قاچاق در س��طح اس��تان اصفهان 
تشکیل شده که ارزش ریالی 30 پرونده عمده در 

این زمینه یکصد میلیون تومان بوده است.
سرهنگ حسین زاده از برنامه های ویژه پلیس 
برای کنترل مجرمان در روزهای پایانی س��ال خبر 
داد و اع��الم کرد: با اجرای طرح کنترل س��ارقان 
حرف��ه ای و س��ابقه دار که از 16 ت��ا 19 دی ماه 
اجرا ش��د بیش از 30 مجرم حرفه ای و سابقه دار 
احضار و اخطار الزم به آنان صادر ش��د. همچنین 
ب��ا هماهنگی مقامات قضای��ی در خصوص عدم 
اعطای مرخصی به آنان در روزهای پایانی س��ال، 
اقدامات پیش��گیرانه در ای��ن زمینه به مرحله اجرا 

گذاشته خواهد شد. 

علل گرایش مردم به فال و فالگیری
ــه  ــد جامع ــناس ارش ــی، کارش هاجرخیرالله
ــی- امروز صورتهای گوناگونی از فال چون:  شناس
فالگوش)فال ش��ب چهارشنبه س��وری(، فال تخم 
مرغ، فال نخود، فال آتش، فال ش��انه، فال سنجاق، 
فال قهوه، فال بلور، فال ورق، فال آب، فال ش��مع، 
فال حافظ، و انواع دیگر در بین عامه موجود است. 
توج��ه و عالقه من��دی به فال به تدری��ج حرفه و 
پیشینه »فال بینی« و »فال گیری« را به وجود آورده 
است. فالگیران و فال بینان را معموالً زنان با تجربه 
تش��کیل می دهند، در قصه و افس��انه نمونه های 
زی��ادی از زنان فالگیر را س��راغ داری��م که نه تنها 
پیش��گویی می کردن��د بلک��ه برای درس��ت آمدن 
پیشگویی ورد هم می خواندند و طلسم می دادند.

علم پیش��گویی یک��ی از علوم بس��یار قدیمی 
و ابتدایی اس��ت که بش��ر درصدد تدوی��ن قوانین 
و قواع��د این علم بوده اس��ت. پی بردن به اس��رار 
زندگ��ی و آرزوی کش��ف این معما در گذش��ته و 
زمان حاضر و در آینده همیش��ه مورد عالقه بش��ر 
بوده اس��ت. این کاوش و تحقیق درباره اعتقادات 
ع��وام نه تنه��ا از لحاظ علمی و روانشناس��ی قابل 
توجه اس��ت بلکه نکات تاریک فلسفی و تاریخی 
را برایمان روش��ن خواهد ک��رد، پس اصل و مبداء 
و ریش��ه پیدایش خرافات را می توان به دو بخش 

تقسیم کرد: 
1- اف��کار و اعتقادات بومی که نتیجه آزمایش 
روزان��ه خانوادگی، مذهبی و ی��ا انفرادی از جمله 
یادگارهای خیلی پیشین نژاد هند و ایرانی است که 

در ایران به جا مانده است.
2- اعتقادات و خرافات که از ملل بیگانه مانند 
سیت ها، پارت ها، یونانی ها، رومیان به خصوص 
ملل س��امی مانن��د کلدانی��ان، بابلی��ان، یهودیان و 
عربها به ایران س��رازیر ش��ده. مانن��د طالع بینی و 

جادوگری.
عالوه بر اینها که ذکر شد دسته ای از خرافات 
در اثر اختراع و تحمیل افس��انه سرا، اخبار نویس، 
منجم و پیش گو، جادوگر و دعانویس که به چشم 
عوام دارای قدرت و منزلت بوده اند برای اس��تفاده 
خودش��ان و گ��ول زدن مردم و نیز برای اس��تفاده 
ش��خص و یا تفریح و یا از جهالت و نادانی وضع 

شده اند.
بیان مسأله

در بیان علل گرایش م��ردم به فال و فالگیری این 
س��ؤال مطرح بوده که چرا مردم به این پدیده اجتماعی 
رجوع می کنند؛ کدام یک از مسائل ذیل باعث گرایش 
اف��راد به فال و فاگیری می ش��ود: فقر، سس��ت بودن 
اعتقادات، مسائل خانوادگی، مشکالت جسمی، کمبود 

محبت، تفنن و سرگرمی، بیکاری و... 
و س��ؤاالت دیگ��ری ک��ه در ای��ن زمینه پیش 

می آید: 
- آیا انس��ان امروز با پیشرفتهایی که در علم و 

تمدن شده تفکر و تعقلش تغییر کرده است؟
- تا چه حد بین تفکر انسان امروزی و انسانی 
که در قدی��م و تمدنهای ب��دوی زندگی می کرده 

فرق است؟ 
- عل��ل گرایش مردم به ای��ن زمینه در قدیم با 

دوران کنونی یکسان است؟
فال راست یا دروغ؟

عمر فال، به قدمت عمر انس��ان ها اس��ت فال 
از روی حرکت س��تارگان، شمردن س��نگریزه ها، 
دانه های گندم و انواع هسته ها.... آدمیزاد، از روی 

احتمال و ش��کل قرار گرفتن ش��اخه های درخت، 
دنبال چه می گردد؟

یکی از روانشناس��ان می گوید »آدمها عالقه مند 
هس��تند از آین��ده خب��ردار ش��وند و در عین حال 
پتانس��یل شنیدن اخبار بد را ندارند. مدام دنبال این 
هس��تند که تأیید به دس��ت بیاورند و با گرفتن این 

تأیید، حالشان خوب می شود.« 
عدم اطمینان نس��بت به آینده حس مش��ترکی 
اس��ت که آدمهای قرنها پی��ش و مردمان این عصر 
و روزگار به یک نس��بت تجرب��ه می کنند. همواره 
ای��ن احتمال وجود دارد که چیزی، بنای امن امروز 
را فرو بریزد، بنابراین باید به هر نحو ممکن امنیت 
فردا را تضمین کرد یا دست کم به آن امید داشت.

فال یک روش است برای آدمهایی که نسبت به 
آینده حس��اس ترند و آسیب پذیری ش�ان آنه�ا را 
به این سمت می کشاند که ب�رای کسب اطمین�ان، 

به دنبال یک عامل خارجی بگردند. 
نظریه تیلور: 

وقتی ما عادات و اعتقادات چادرنشینان وحشی 
را با ممالک متمدن بس��نجیم، تعجب خواهیم کرد 
که چقدر از قس��متهای تمدن پست با تغییر جزئی 
در تمدن عالی دیده و شناخته می شود و گاهی هم 

مشابهت تام دارند. 
نظریه هگل: 

ه��گل فیلس��وف سرش��ناس درب��اره پیدایش 
خراف��ات و افس��انه ها نزد اقوام اولیه بش��ر معتقد 
اس��ت: مبدأ و اصول آنها هم از یک احتیاج طبیعی 
ناشی می ش��ود که به صورت اصل علت و معلول 
در قوانین عقالنی بروز کرده اس��ت و به خصوص 
ای��ن خرافات در اثر حوادث طبیع��ی مانند رعد و 
برق، زمین لرزه، خس��وف، کس��وف و غیره تولید 
ترس یا تهدید خطری را می کند ایجاد می شود. 

احساس ناامنی، زمینه عادت به فال 
هم��ه آنهایی ک��ه به فال گرفتن ع��ادت دارند، 
بع��د از چند وقت نس��بت به آن معتاد می ش��وند. 
گرفت��ن فال، بعد از چند وقت تبدیل به یک عادت 
می شود. در این مورد تفاوت چندانی در جنسیت 

آدمها وجود ندارد.
اگر زمینه های پذیرش فال در فرد وجود داشته 
باشد، یک بار تجربه کافی است تا در آینده نیز این 
تجربه تکرار شود. در مقابل، آن دسته از افرادی که 
باورپذیری ش��ان نسبت به چنین مسائلی کم است، 
معموالً خود را در معرض این تج�ربه قرار نمی دهند 
و در ص��ورت پیش��امد نیز به ط���ور ذهن�ی جبهه 

گیری می کنند.
روانشناس��ان می گویند: »فال برای انس��ان ها 
جنبه تس��کینی دارد. در روانشناس��ی اصلی وجود 
دارد ب��ه نام اصل انتظار که می تواند مثبت یا منفی 
باش��د. آدمهای تس��کین ش��ده دوس��ت دارند این 
اصل در زندگی شان باز ش��ود. این مسأله نشانگر 
زمینه ه��ای ضعیف اعتماد به نفس اس��ت. آنها که 
خود را به قدر کافی دوس��ت داشتنی نمی بینند به 
دنبال چیزی هس��تند که رابطه ش��ان را با خودشان 

خوب کند.« 
گریز از آینده به خرافات

گرایش و عالقه زنان به فال و فالگیری بیش��تر 
از مردان است. به دالیل مختلف اجتماعی و روانی، 
مردان حتی در صورتی که از فقدان اعتماد به نفس 
رنج ببرند، آن را به شکل محسوسی کنترل و پنهان 
می کنند. با این حال هستند مردانی که با شیوه های 
مختل��ف ف��ال و فالگیری مأنوس��ند و کوچکترین 
برنامه ه��ا و کارهای زندگی ش��ان را بر مبنای آنها 
تعریف می کنند اما گرایش زنان به فال و فالگیری، 

گرایش محسوس و برجسته ای است.
به طور کلی زنان نس��بت ب��ه اتفاقات آینده و 
مس��ائل خصوصی حساس��ترند. در نتیجه همواره 
عالقه مند هس��تند مس��ائل تازه ای را تجربه کنند. 
روانشناس��ان، در این رابطه می گویند: »برای زنان، 

فال تا حد زیادی جنبه سرگرمی دارد. 
زندگ��ی برخ��ی از زن��ان، زندگ��ی ای بدون 
س��رگرمی اس��ت و زنان از طریق تجربه فالگیری، 
ع��الوه بر اینکه دور هم جمع می ش��وند و به این 
ترتی��ب وارد گروه می ش��وند، موضوعی نیز برای 
سرگرمی پیدا می کنند. آنها به دنبال این هستند که 

کسی برایشان هدف تعریف کند.« 
ب��ا این ح��ال، باید اذع��ان کرد ای��ن گرایش، 
گرایش خاص زنان متوس��ط و کم س��واد نیست. 
چنین تمایلی، در بس��یاری از زنان تحصیلکرده نیز 
وجود دارد که تأکید می کنند مس��أله کسب امنیت، 
هنوز برای برخی از زنان در قشرهای مختلف حل 
نش��ده است. یکی از روانشناس��ان نیز درباره علت 
گرای��ش زن�ان به این ش��ی�وه ه�ا چنین می گوید: 
»از میان زنان، بیش��تر آن دس��ته گرفتار این روشها 
هس��تند که ابزارهای تعیین کننده محیط زندگی را 

برای پیش بینی آینده کافی نمی دانند. 
گروه دیگر، آنانی هس��تند که اضطراب شدید 
دارند و همواره نگران خطراتی هستند که در آینده 

در کمین آنها است.« 

چهره واقعی فالگیرها
شاید در گذشته های دور، مردان بیشتر به امور 
فال و فالگیری اش��تغال داشتند. با اینکه این روزها 
نسبت مردان فالگیر در مقابل زنان کم شده اما هنوز 

عده زیادی از فالگیران مرد هستند. 
آنها مدعی اند صرفاً با تکیه بر حواس درونی شان 
از آینده و احساس��ات درونی آدمها خبر می دهند. 
حتی مردی هس��ت که از طریق تلفن و البته پس از 
اینکه ش��ماره قبض واریز ش��ده 5 هزار تومانی به 
حسابش، برایش خوانده شد تنها با دانستن نام فرد 
مطالبی را می گوید که مدعی است حوادث گذشته 

و آینده زندگی او است.
با این حال، احتماالً به خاطر گرایش بیش��تر زنان 
به این پدیده و ش��اید برخی دالیل و احتماالت روانی 
و زمینه های مساعد حسی، بیشتر فالگیران زن هستند. 
آنها که عمدتاً در خانه ها و آرایشگاه ها و دیگر مراکز 
تجمع زنان کار می کنند، در مق�ابل هر ف�ال رقمی بی�ن 
2 تا 7 هزار تومان دریافت می کنند. برحسب کیفیت فال 
این رقمها کاهش یا افزایش می یابند و شهرت فالگیر 
نیز عاملی اس��ت که رقم دریافتی را افزایش می دهد و 
برای مالقات با برخی از این فالگیرها، باید از مدتها پیش 

وقت گرفت.
و سرانجام فال...

در روانشناس��ی پدیده ای وج��ود دارد به نام 
»توجه انتخاب��ی«. فرد در این جریان، همه محرکها 
را حذف می کند، ولی آنها را به خاطر می س��پارد. 
از این رو اس��ت که هنگامی که اتفاقات بس��یاری 
می افت��د، برخ��ی از آنها را فرام��وش می کنیم. به 
برخی دیگ��ر تنها زمانی توج��ه می کنیم که اتفاق 
بیفتن��د. ب��ر این اس��اس، وقتی اتفاقی ب��رای افراد 
می افتد، اگر فالگیر آن را گفته باشد، به سرعت آن 

را به یاد می آوریم. 
در عین حال »تلقین پذیری« نیز پدیده دیگری 
در روانشناس��ی اس��ت که فرد براساس آن آمادگی 
این را در خود به وجود می آورد که اتفاقات پیش 
بینی شده برایش پیش بیایند. از آنجا که در بسیاری 
از موارد، وقتی فال ش��کل ع��ادت پیدا می کند و 
منجر به این می ش��ود که فرد اختیار و مس��ئولیت 
خود را به دست عواملی بیرون از خود می سپارد و 

از خود عاری می شود، شکل منفی پیدا می کند. 
ب��ودن  »نامعل��وم  می گوین��د:  روانشناس��ان 
آینده انس��ان، آن ه��م به لحاظ ام��ور خاصی مثل 
موقعیت ه��ای ش��غلی، تحصیل��ی، خانوادگ��ی یا 
مالی از مواردی اس��ت که نگرانی اصلی انس��ان را 
تش��کیل می دهد. زمانی که برای این موارد تعیین 
کننده های مطمئنی در کار باشد، توسل به روشهای 

غیرمعقول کاری بیهوده است.
ای��ن نکته را ه��م نباید از نظر دور داش��ت که 
پیش��گویی های فالگیران، همیش��ه هم خوشایند و 

دلخواه نیست.
خبر از وجود دشمن فرضی، آدمهای بدخواه، وقوع 
مرگ و بحرانهای مالی، از مواردی اس��ت که وقتی در 
پیش��گویی های فالگیران عنوان می ش��ود، آرامش و 
امنیت فرد را کاماًل مختل می کنند و فرد از لحاظ روانی 

تهدید می شود.
راستی، راه شایسته کسب امنیت و آرامش چیست؟ 
روانشناس��ی می گوید: »خدا همه را شایسته شادی و 
خوشبختی و موفقیت آفریده است. اگر این احساس را 
ندارید، از خود بپرسید چرا ؟ انگشت اشاره را به سمت 

عوامل بیرونی نگیرید! شما خود منجی خودتانید!«
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خطر مواد روان گردان جدید

افزایش اعتیاد به مواد روان گردان جدید، 
نگرانی مهمی اس��ت ک��ه باید نس��بت به آن 
توجه داشت از جمله این مواد کراک و شیشه 

است.
شیشه: 

شیش��ه به عنوان یک ماده اعتیادآور صنعتی 
و از خان��واده آمفتامین ها اس��ت که مصرف آن 
به مراتب خطرناک تر از تریاک و مش��تقات آن 
است، مصرف چند بار از آن در درصد بسیاری 
از مص��رف کنن��دگان باعث جن��ون و حاالت 
روانی ش��دید مانند حمله به دیگران، خودکشی 
و فراموش��ی می ش��ود و گرچه در ابتدا ممکن 
اس��ت به علت از بین بردن اش��تها فرد را الغر 
کند اما خیلی زود ای��ن الغری جای خود را به 
پالس��یدگی و چروکی پوس��ت و ضعف بدن 
می دهد. الغر کردن از این طریق مثل این است 
که فرد بخواهد تب کند و بیماری عفونی شدید 
بگیرد تا الغر شود. حاصل چنین کاری این است 
که چش��م ها و صورت فرد هم گود می رود و 
پوس��ت او کاماًل خراب می ش��ود. الزم به ذکر 
است به مصرف کنندگان شیشه، خصوصاً برخی 
دختران و زنان اینگونه القا می شود که این ماده 
خطرناک خطری ن��دارد و تنها منجر به الغری 

زودرس آنها می شود.
کراک: 

کراک از دیگر م��واد خطرناک و مخدر و 
در عین حال روان گردان محس��وب می شود. 
متأس��فانه مصرف کنندگان کراک در کش��ور 
نس��بت به مص��رف کنندگان هروئی��ن دارای 
س��ن کمتر هس��تند و ب��ا توجه به ک��م هزینه 
بودن و در دس��ترس بودن این ماده در سطح 
کشور می توان تصور کرد که کراک رتبه اول 
مصرف مواد را کسب خواهد کرد. از این حیث 
باید فرهنگ سازی الزم در راس��تای مبارزه با 
مصرف این ماده خطرناک صورت گیرد. نکته 
تأسف بار دیگر اینکه کراک مصرفی در ایران 
هروئین فش��رده و خالص اس��ت ح��ال آنکه 
کراک مصرفی در س��ایر کش��ورهای جهان از 
جمله کش��ورهای اروپایی، کوکائین اس��ت و 
همین امر شدت عوارض مصرف کراک ایرانی 
در براب��ر ک��راک خارجی را نش��ان می دهد، 
این در حالی اس��ت که ک���راک خارج�ی نیز 
خود عام�ل مرگ و میر بس��یاری از انس��انها 
و جوانان محسوب می شود. سوداگران مرگ 
سعی دارند مصرف کراک را به صرفه و بدون 
دردس��ر جل��وه داده و از این طری��ق با نابود 
ساختن جوانان سود کالنی به جیب بزنند. بو 
نداش��تن، راحتی مصرف، نئشگی باال و لذت 

مجازی و زمان کمتر ب��رای مصرف از دالیل 
مهم گرایش به مصرف کراک است که باید در 
راس��تای مقابله با آنها تدابیر جدی و ویژه ای 
اندیش��یده ش��ود. به هر حال مص��رف کراک 
عالئم بالینی و ظاهری نی��ز دارد. بی خوابی، 
ضع��ف، کابوس ش��بانه، انواع تی��ک عصبی، 
پرخاش��گری ش��دید، اضط��راب، بی قراری، 
حساسیت به سروصدا، وسوسه مصرف، درد 
بدن، خمیازه های ش��دید، عطسه، آب ریزش 
بینی، تعریق، بی اشتهایی، بی خوابی و افسردگی 
از ش��ایع تری��ن عالئم آغ��از مص��رف کراک 
محسوب می شوند. متأسفانه به دلیل تبلیغات 
و سوء استفاده ش��بکه های ماهواره ای میزان 
مص��رف انواع مواد مخدر صنعتی در کش��ور 
در ح��ال فزونی اس��ت که البت��ه مصرف آنها 
در بی��ن جوانان بیش��تر در راس��تای مقابله با 
این پدیده جدید و مهمترین اقدام هوش��یاری 
و افزای��ش آگاهی خانواده ها برای مراقبت از 
فرزندان خود اس��ت که رس��انه های جمعی 
در ای��ن خصوص می توانند نق��ش اصلی را 
برعهده داش��ته باشند. در حال حاضر مصرف 
تریاک در کشور رتبه اول را در بین انواع مواد 
مخدر دارد اما روند افزایش مصرف کراک نیز 
همچنان ادامه دارد و این ماده مخدر هم اکنون 
رتب��ه دوم مصرف را به خ��ود اختصاص داده 
است. نباید فراموش کرد تالشهای مردمی در 
مقابل��ه با پدیده مصرف م��واد مخدر و اعتیاد 
بس��یار مؤث��ر اس��ت. در ح���ال ح�اض�ر نیز 
آگاهی بخش�ی خانواده ها به جوان�ان خود، به 
کارگیری ابزارهای آم�وزشی الزم در مدارس 
و دبیرستانها و دانش��گاه ها، تشکیل نهادهای 
خیری��ه و از هم��ه مهم ت��ر فرهنگ رس��انی 
عمومی از مهمترین راهکارهای مبارزه با مواد 
مخدر خصوصًا روانگردانهای خطرناکی مانند 

شیشه و کراک محسوب می شود. 
معاون��ت اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی 

استان چهارمحال و بختیاری 

سارق خودروهای مدل باال و جاعل حرفه ای 
اس��ناد دولتی با همکاری م��ردم و تالش مأموران 
فرمانده��ی انتظامی شهرس��تان اصفهان طی یک 

عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ 
محسن عقیلی فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی تماس تلفنی 
یکی از ش��هروندان با مرکز فوریت های پلیس��ی 
110 در خصوص تردد مشکوک خودروهای مدل 
باال در یکی از منازل ش��هر اصفه��ان موضوع در 
دس��تور کار مأموران کالنت��ری 27 این فرماندهی 

ق��رار گرفت.س��رهنگ عقیلی تصریح ک��رد: در 
ای��ن رابطه ف��ردی به نام »علی - ع« 25 س��اله و 
س��اکن یکی از اس��تان های همجوار دس��تگیر و 
طی بازجویی های انجام ش��ده، به دس��ت داشتن 
در س��رقت خودروه��ای مدل باال و جعل اس��ناد 
دولت��ی اعتراف کرد و همچنین تعداد 2 دس��تگاه 
پژو 405 و یک دس��تگاه پژو 206 و یک دستگاه 

زانتیا مسروقه کشف و ضبط شد. 
این مقام انتظامی خاطرنش��ان ک��رد: متهم به 
همراه پرونده تش��کیل ش��ده جهت س��یر مراحل 

قانونی خود تحویل مراجع ذیصالح شده است.

همکاری مردم و تالش پلیس اصفهان نتیجه داد: 
دستگیری سارق خودروهای مدل باال و

 جاعل اسناد دولتی 

برخورد قاطع نیروی انتظامی اصفهان 
با قانون شکنان 

کشف بیش از 6 کیلو شیشه توسط
 پلیس فرودگاه اصفهان

حوادث
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در مراسم نواختن زنگ هوای پاک مطرح شد
انعقاد تفاهمنامه زیست محیطی آموزش و پرورش با محیط زیست

وظیفه ای که در قبال محیط زیست داریم  آسمان آبی

این منطقه در 10 کیلومتری ش��هرکرد و 21600 
هکتار مس��احت دارد و پارک ملی تن��گ صیاد را با 
وس��عتی معادل 5400 هکت��ار در دل خود جای داده 
است. دستیابی به این منطقه از طریق محور مواصالتی 
شهرکرد- اصفهان میسر و نزدیکترین شهر به منطقه 
تن�گ صی�اد نیز ف�رخش��ه�ر است. جنب ایستگ�اه 
پلیس راه و همچنین ایستگاه محیط زیست در ورودی 
شهر ش��هرکرد )مرکز استان چهارمحال و بختیاری(، 
منطقه حفاظت ش��ده تنگ صیاد، چشم انداز زیبایی 
است که توجه مسافران را به خود جلب می کند. گله 
آهویی در بلن��دای تنگ صیاد، نظاره گر اتومبیل هایی 
هس��تند که از چند قدمی آنها در جاده آسفالت عبور 
می کنند. با توقف کوتاهی در این ایس��تگاه، می توان 
منظره شگفت انگیز و زیبای تنگ صیاد با گونه های 
متنوع و منحصر به فرد جانوری و گیاهی را تماشا کرد؛ 

گله های آهو، انواع قوچ، میش،کل و بز که آرام آرام به 
طرف آبخورها حرکت  کرده و مسافرانی که از جاده 

عبور می کنند، به راحتی می  توانند  آنها را نظاره کنند.
 ویژگیهای منطقه:

تن�گ صی�اد به واسط�ه دارا بودن تعداد زیادی 
تپه ماهور زیس��تگاه مناسبی برای گونه قوچ و میش 
است. کوهستانهای جنوبی منطقه دارای صخره های 
صعب العبور اس��ت که زیستگاه پلنگ، آهو، کل، بز 
و پ��ازن با جمعیتی قابل توجه اس��ت. گرگ، روباه، 
ش��غال، کفتار، رودک عس��ل خوار، گربه وحشی و 
پرندگانی همچون کبک دری، کبک چیل، کبک، تیهو، 
عقاب، باقرقره،   قرقی،  سارگپه،  دارکوب، کرکس، دال،  
شاهین و خزندگانی چون انواع مارها و  الک پشت از 
دیگر گونه های مهم جانوری منطقه هس��تند. در این 
منطقه حدود 223 گونه گیاهی نیز شناسایی شده که از 

گون�ه های مهم آن م�ی توان ان�واع گندمی�ان،  گ�ون،  
دم اس�ب�ی�ان، ک�ن�گ�ر،  ری�واس، آویش�ن، ب�اب�ون�ه، 
شاه تره،  بارهنگ، رازیانه، خاکشیر، کاسنی، شیرین بیان، 
داغداغان، بنه، گل گندم، میخک، فرفیون، بادام کوهی، 

مو وحشی، انجیر و آلبالوی کوهی را نام برد.
ضمنًا استان چهارمحال و بختیاری با موقعیت 
ممت��از خ��ود دارای تنوع زیس��تی و منابع طبیعی 
خاصی اس��ت. مناطق حفاظت ش��ده تنگ صیاد، 
س��بز کوه، پارک مل��ی، منطق��ه جنگلی»هلن« و 
تاالب ه��ای زیبایی مانند چغاخور، زیبایی خاصی 
به این اس��تان بخش��یده اس��ت. در مناطق تحت 
پوش��ش محیط زیس��ت این اس��تان انواع پلنگ، 
خرس، کفتار، کبک، ق��وچ، میش، کل، بز، گرگ، 
 روباه، شغال و انواع پرنده های مهاجر وجود دارند 
و در برخی س��ال ها فقط در تاالب چغاخور بیش 

از 50 هزار پرنده مهاجر توقف داشته اند.
در این منطقه امکان شکار با کسب مجوز الزم 

از سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد.
بختی��اری،  و  چهارمح��ال  اس��تان  آدرس: 
ش��هرکرد، فرخشهر، کیلومتر 10 محور مواصالتی 
ش��هرکرد به اصفهان، ایستگاه پلیس راه و ایستگاه 

محیط زیست ورودی شهر شهرکرد.
فاصله تا مرکز استان:  10 کیلومتر

جاده ارتباطی: آسفالت
امکانات و تس��هیالت تفریحی، گردش��گری، 

حمل و نقل، اسکان و...
راه دست�رس��ی آس��ف�ال�ت�ه، آب آش��امیدنی، 
س��رویس بهداشت�ی، فضای سبز، سکوی نشیمن، 
دسترسی به واحدهای پذیرایی و اقامتی شهرکرد، 

پارکینگ.

کارش��ناس  ی��ک  ــا-  وحیدنی ــعیده  س
محیط زیست گفت: در کشور حفاظت اصولی از 
طبیعت وجود نداشته است و همین امر باعث شده 
مس��احت جنگل های شمال کش��ور طی 50 سال 
گذش��ته تا به امروز نصف شده و نصف باقیمانده 
نیز از لحاظ کیفیت بسیار تنزل پیدا کرده است. دکتر 
برهان ریاضی در ادامه افزود: این بدان معنا اس��ت 
که جنگل درجه یک در ایران بس��یار کم داریم و 
به همین ترتیب نیز بقیه جنگل ها هم در وضعیت 
نامناسبی قرار دارند. ریاضی ادامه داد: در واقع منابع 
طبیع��ی، جنگل و علف��زار و تاالب ها در معرض 
تخریب هستند و گونه های گیاهی و جانوری در 
معرض انقراض و تهدید قرار دارند. ریاضی گفت: 

در ایران نزدیک به 10 هزار گونه داریم که حداقل 
نزدیک به هزار گونه آن به  شدت در معرض نابودی 
هستند. این یعنی تنوع گیاهی ما به  شدت در خطر 
نابودی اس��ت. ما در دنیا باالترین میزان فرسایش 
خاک را داریم. وی در پایان افزود: تنوع ژنتیکی نیز 
جزء دیگر تنوع زیستی است که به معنی گوناگونی 
و تفاوت هایی است که بین جمعیت های داخل یک 
گونه وجود دارد که این مورد هم با تخریبی که در 
طبیعت وجود دارد به  ش��دت رو به افزایش است. 
متأسفانه در کشور ابعاد مختلف تنوع زیستی وجود 
دارد که به  دلیل نبود آموزش مناس��ب، شناختی از 
این موضوع وجود ن��دارد و همین جنبه نیز برای 

محیط  زیست مضر خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش در مراس��م 
نواخت��ن زنگ هوای پ��اک از ایجاد یک 
تفاهمنامه زیس��ت محیطی بین آموزش 
و پرورش و س��ازمان محیط زیست خبر 
داد تا اخالق زیس��ت محیطی در جامعه 
تقویت ش��ود. به گزارش ش��هر، مراسم 
نمادین نواخته ش��دن زن��گ هوای پاک 
در دبس��تان پسرانه شاهد کوثر منطقه 19 
آم��وزش و پرورش برگزار ش��د. در این 
مراس��م حمید رضا حاجی بابای��ی وزیر 
آم��وزش و پرورش گفت: ب��ه دلیل این 
ک��ه خ��دا روح و روانی پاک از انس��ان 
می خواه��د، خلقت و طبیعت را نیز زیبا 
آفرید تا انسان زیبا زندگی کند و عاری از 
هرگونه آلودگی باشد، بنابراین انسان هایی 

که زیبا فکر می کنند محیط زندگیشان را 
نیز زیبا نگه می دارن��د. وی با بیان اینکه 
هرگونه پاکی، زیبایی محسوب می شود، 
گفت: فعالیت هایی مانند ورزش و کاشت 
درخت، کارهای زیبا به ش��مار می رود و 
سیگار کش��یدن و قطع درختان از جمله 

امور زشت محسوب می شوند.
وی از امض��ای تفاهمنام��ه ای بی��ن 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و محی��ط 
زیس��ت خبر داد و گفت: براس��اس این 
تفاهمنامه همکاری مشترک و دوجانبه ای 
بین این دو س��ازمان صورت می گیرد و 
هدف از آن تروی��ج محیط زندگی پاک 
و رفتارهای پاک که اخالق انسان را پاک 
می کند، است و در همین راستا کمیته ای 

تشکیل خواهد شد که به مباحث اجرایی 
تفاهمنامه بپردازد. وزیر آموزش و پرورش 
افزود: براس��اس این تفاهمنامه، کمیته ای 
تشکیل می شود تا به صورت اجرایی تفکر 
کرده و برنامه هایی را برای اجرا به مدارس 
ابالغ کند، به همین دلیل در این خصوص 
نظارت الزم صورت خواهد گرفت و این 
کمیته هر س��ه ماه یک بار گزارش کار به 
ما ارائه می دهد. وزیر آموزش و پرورش 

تأکید ک��رد: هرگونه س��رمایه گذاری  در 
هوای پاک و همچنین  تربیت بدنی، هنر 
و فرهنگ و هرگونه کار آموزشی ابتدا باید 
از مدرسه آغاز شود چرا که دانش آموزان 
بیشترین تأثیرگذاران بر خانواده و در نتیجه 
جمع کثیری از افراد جامعه هس��تند لذا 
مقطع ابتدای��ی مهمترین جایگاه آموزش 
و پ��رورش اس��ت و اگ��ر در این بخش 
سرمایه گذاری  ش��ود، قطعاً آینده  خوبی 

برای کشور ترسیم خواهد شد.
حاج بابایی ب��ا تأکید بر اینکه مقطع 
ابتدایی مهمترین جای��گاه در آموزش و 
پرورش است، بیان داش��ت: اگر در پایه 
ابتدایی س��رمایه گذاری مناسبی صورت 
گی��رد، به طور قطع در مس��ائل مختلف 

جامعه می توانیم آینده خوبی را ترس��یم 
کنیم. وی از احداث یک س��الن ورزشی 
استاندارد در دبستان پسرانه شاهد کوثر به 
مناسبت هفته هوای پاک خبر داد و افزود: 
بعد از س��اعات تعطیلی مدارس، اهالی 
محله نیز می توانند از این س��الن استفاده 
کنند. حاجی بابایی ادام��ه داد: امیدواریم 
بتوانیم نوع مدیریت و ساماندهی مدارس 
را ب��ه ش��کلی برنامه ریزی کنی��م که هر 
مدرس��ه در هر محله نماد برنامه ریزی و 
ابتکار عمل باش��د، به همین دلیل سالن 
ورزش��ی در این مدرسه ساخته می شود 
همچنین در صورتی که این مدرسه فاقد 
نمازخانه باشد، به زودی ساخت نمازخانه 

را نیز در آن آغاز می کنیم.

ــری- اس��کیموهای س��اکن  ــرز نصی فرام
قطب شمال تالش گس��ترده ای را برای نشان 
دادن اعتراض ش��ان به تخریب ش��تابان قطب 
توس��ط امریکا و کانادا به بهانه کش��ف نفت و 
گاز، آغاز کرده اند. گروهی از س��اکنان نواحی 
ش��مالی ایالت آالسکای امریکا و گروهی دیگر 
از بومیان قطب ش��مال در کان��ادا به نمایندگی 
از س��وی اس��کیموهای امری��کا و کان��ادا طی 
هفته جاری برای نش��ان دادن اعتراض خود به 
حفاریها برای کش��ف نفت در واش��نگتن گرد 
آمده اند تا بدین ترتی��ب توجه دولت اوباما و 
نماین��دگان مجلس امری��کا را به این امر جلب 
کرده و س��پس از آنان درخواست کمک کنند. 

این گروه ها مخالف حفاری ها به منظور یافتن 
نفت در منطقه قطب ش��مال و نواحی ساحلی 

آالسکا هستند.

ــاییـان- ای�ن روزه�ا بی�ش از   اویـس کس
هر زمان دیگر با مسأله ای خطرناک و چشم انداز 
ش��وم ناشی از آن روبه رو هس��تیم؛ تغییرات آب 
و هوای��ی و گرم ش��دن زمین. ش��تاب روزافزون 
گرمایش، دانش��مندان را غافلگیر کرده و با چنان 
سرعتی هستی بشر ساکن روی کره زمین را تهدید 
می کند که تیم های متعدد پژوهش��ی مشغول کار 
ش��بانه روزی هس��تند تا مگر بتوانند با ماهیت این 
پدیده بیشتر آش��نا شوند و احتماالً راه حلی برای 

پیشگیری یا حداقل کم کردن عواقب آن بیابند.
دریاه��ا باال می آیند، موج بر موج می نش��یند، 
طرح ها و الگوهای از پیش تعیین ش��ده آب و هوا 
به س��رعت تغییر می کند و کارشناسان را به بهت 
وامی دارد و این همه بار مس��ئولیت بشر امروز را 

بیش  از پیش سنگین می سازد.
اولی��ن اقدامی که لزوم انج��ام آن بر همه محافل 
پژوهش��ی و جوامع بشری مسجل است انجام کاری 
جدی در مقابله با گازهای گلخانه ای به منظور صیانت 
از ش��هروندان س��اکن روی کره زمین است. به ویژه 
میلیون ها نفر انس��ان که بیش از همه آس��یب پذیرند 
اما همچنان که شروع به بررسی و شناخت وضعیت 
بش��ر و نیازهای او برای نجات از این شرایط خطیر 
می کنیم باید موجودات دیگری را که در زندگی روی 
کره زمین با بش��ر سهیم اند را در نظر داشته باشیم. به 
ویژه آنکه تمامی مسئولیت وضعیت پیش آمده برای 
زیس��تکره فقط و فقط بر عهده ما انس��ان ها اس��ت. 
هی��چ یک از گونه های گیاهی و جانوری، پس��تاندار 
و مه��ره دار، خزنده و چرنده، آبزی و خش��کی زی و 
جز آن کوچکترین تقصیری در ایجاد شرایط موجود 
نداشته اند و حال نیز اغلب می بینیم دانشمندانی را که 
در محاسبات خود برای نجات زمین صرفاً به انسان ها 

می اندیشند و الغیر.
میلیون ها گونه جانوری نی��ز زمین را خانه خود 
می دانند و چه بسا هزاره ها پیش از انسان در این کره 
زیست می کرده اند. هر یک از این گونه ها منحصر به 
فردند و در نیچ )موقعیت( زیستی ویژه خود زندگی 

می کنند.
دانش��مندان صراحت��ًا ب��ه م��ا می گویند اگر 
چ��اره ای ب��رای جلوگی��ری از ای��ن تخری��ب 
بی رحمانه زیس��تگاه های آنان اندیش��یده نشود، 
حداقل نیمی – و ش��اید دو س��وم – همه گونه تا 
پایان قرن حاضر گام در راه بی بازگشت انقراض 

خواهند گذاشت! تکان دهنده است یا نه؟
اخیراً گزارش��ی از هیأت بین دولتی تغییرات 
آب و هوای��ی )IPCC( انتش��ار یافت که در آن 
دانش��مندان چنی��ن نتیجه گیری ک��رده بودند که 
گرمایش زمین در قرن حاضر زیستگاه های جهان 
را دستخوش تغییراتی بزرگ خواهد ساخت. برای 
مث��ال بخش های بزرگ��ی از جنگل های آمازون 

)این بزرگترین و ارزش��مندترین زیستگاه حیات 
وحش کویر و ریه تنفس��ی کره زمین( تغییر شکل 
خواه��د داد و به علفزارهای بزرگ تبدیل خواهد 
ش��د، در حالی که بسیاری از س��اواناهای علفزار 

تبدیل به بیابان خواهد شد!
در کتب مق��دس ادیان مختلف آم��ده: خداوند 
هم��ه موجودات را آفرید و دید آنها خوب هس��تند. 
پس آنان را فرمود که س��ودمند باشند و تکثیر شوند 
و زم��ان به پیامبری نوح )ع( چون رس��ید، کره زمین 
در براب��ر آزمونی بزرگ قرار گرف��ت و پس از نوح، 
به عنوان اولین حفاظت کنن��ده گونه ها قراردادی با 
همه حیوانات برای همه نسل های پس از آن منعقد 
شد. آنگونه که از همه کتب مقدس برمی آید خداوند 
بزرگ از برکت و سرسبزی زمین شادمان است و همه 

گونه ها را دوست می دارد.
طرفداران و فعاالن محیط زیست با همین نظر و 
دغدغه به بحران انقراض گونه ها نزدیک می شوند، 
ترکیب��ی از عل��م و اخالق و برای بس��یاری از آنان 
ایمانی مذهبی. هر جاندار نقش��ی واحد در فرشینه 
بزرگ اکولوژیک ب��ازی می کند؛ یک جنگل، یک 
دریاچه، مرتع یا اقیانوس. اگر گونه ها را نابود کنیم  
درس��ت مثل اینکه نخ های تار و پود فرش��ینه ای 

را بکش��یم و از هم بگس��لیم – اکولوژی جنگل یا 
دریاچه رو به نابودی خواهد نهاد و نخ کش خواهد 
ش��د! متأس��فانه این واقعه دیربازی است که اتفاق 
افتاده است و اکوسیستم های زیادی، اعم از کوچک 
و بزرگ، در سراس��ر جهان با ای��ن فاجعه روبه رو 

شده اند.
خوشبختانه – به نظر دانشمندان – هنوز فرصتی 
برای تغییر رفتار و حفاظت گونه ها و خودمان باقی 
مانده اس��ت. ما بای��د )و موظفیم( با تم��ام توان و 
امکاناتی که داریم برای متوقف کردن گرمایش زمین 
کار کنیم و نیز نیازمند ساختن یک کشتی نوح مدرن 
و مطابق نیاز امروز هس��تیم. کش��تی نوح در اینجا 
اس��تعاره ای از پروژه های عظیم زیس��ت محیطی 
است که بتواند به نابودی گونه ها پایان دهد یا الاقل 
بازماندگان را تحت حفاظت درآورد و نجات بخشد. 
ذخیره گاه های طبیع��ی در مناطقی با تمرکز باالی 
گونه ها باید توس��عه یاب��د و از طریق کریدورهای 
حیات وحش کویر نقاط مختلف به هم متصل باشند 
تا چنانچه قسمتی از زیستگاه دچار خرابی و ویرانی 
ش��د حیوانات بتوانند به منطقه ای دیگر رفته و به 
بقای خود ادامه دهند. چنانچه حیوانات بتوانند گدار 
کنند و تغییر محل دهند، خواهند توانست خود را 

با تغییرات دما در جهانی که گرم می شود دمساز 
کنند در همین حال باید به جوامع محلی که درون 
ی��ا اطراف چنین مناطقی زندگی می کنند آموزش 
داده ش��ود تا بتوانند به ط��رزی موافق طبیعت به 
ش��کار، کش��اورزی و تولید انرژی بپردازند بدون 
آنکه اکوسیس��تم ها را خراب کنند و آینده خود و 

فرزندانشان را با مخاطره مواجه سازند.
اجرای این طرح ها نه مشکل است و نه گران 
و پرهزینه. کشورهای ثروتمند به تنهایی می توانند 
در چنین فعالیت های جهانی قدم پیش گذارند و 
در این پروژه ها س��رمایه گ��ذاری کنن�د در حال 
حاضر س��االنه صدها میلیون دالر در سطح جهان 
صرف فعالیت ه��ای حفاظتی می ش��ود که البته 
به هیچ وجه کافی نیس��ت. کارشناس��ان حفاظت 
می گویند این رقم باید به 5 میلیارد دالر در س��ال 
برسد تا نتیجه ای مناسب حاصل آید. توجه داشته 
باشید که 5 میلیارد دالر رقمی ناچیز و حدود یک 
درصد هزینه ای اس��ت که ساالنه صرف تعویض 

و مبادله ارزهای خارجی می شود.
حفاظ��ت  دره��ای  اینک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
زیستگاه های تازه و گونه های موجود به سرعت 
بسته می ش��وند، حامیان حفاظت پیشنهاد تشکیل 
صندوقی تح��ت عنوان صندوق نجات گونه های 
زیستکره را داده اند که مأموریت ایجاد شبکه ای 
کارآم��د و ایمن در نقاطی از جه��ان را دارند که 
دارای بیشترین تمرکز گونه های در معرض خطر 
هستند. از آنجا که بیشتر این مناطق در کشورهای 
در حال توس��عه قرار دارند این صندوق باید برای 

مردم فقیر جوامع روستایی نیز سودمند باشد.
در کوت��اه مدت، صندوق نج��ات گونه های 
ثروتمن��د،  کش��ورهای  س��رمایه  ب��ا  زیس��تکره 
کمپانی ه��ای ب��زرگ و حتی اف��راد، پروژه های 
حفاظت��ی جهانی را به انجام خواهد رس��اند. یک 
سیس��تم تجارب جهان��ی کربن نیز برای کس��ب 
درآمد و تأمین مالی این شبکه به راه خواهد افتاد. 
عالوه بر این متخصصان معتقدند باید یک سیستم 
ق��وی برای مواجه��ه با تغییر آب و ه��وا و اجبار 
صاحب��ان صنایعی که گازه��ای گلخانه ای ایجاد 
می کنن��د به انجام کاره��ای الزم برای جلوگیری 
کامل و ی��ا کاهش تصاعد ای��ن گازها و دریافت 
مبالغ بیشتری برای پروژه های صندوق پایه ریزی 

شود.
از همه اینها گذشته نجات گونه های موجود 
در جهان یک موضوع ایمانی نیز است. چه طرفدار 
محیط زیس��ت باش��یم یا نه، ایمان ب��ه خداوند و 
اعتق��اد به دین ما را وا م��ی دارد که از گونه های 
موجود روی کره زمین، این آفریده های ش��گفت 
و زیب��ای خداون��د تا ح��د ممکن و ت��ا آنجا که 

می توانیم نگهداری کنیم.

معاون سازمان محیط زیست کشور گفت: 
برای نخستین بار از ابتدای سال 89 استاندارد 
صدا ب��رای جلوگی��ری از آلودگی صوتی در 
م�ورد م�وت�ورس��یک�لت ه�ا اج�را م�ی شود. 
به گفته وی تدوین اس��تاندارد آلودگی صوتی 
موتورسیکلت ها پس از تصویب در کمیسیون 
زیربنایی دولت به زودی ابالغ می ش��ود. دکتر 
حس��ن اصیلیان، معاون انس���ان�ی س��ازم�ان 
محی��ط زیس��ت در گفتگو با ش��هر ب��ا اعالم 
این مطلب افزود: موتورس��یکلت ها بیشترین 
آلودگی صوتی را در کالنشهرها به خصوص 
تهران به وجود می آورند که ش��دت آن گاهی 

تا 80 دسی بل می رسد. 
وی افزود: پیش از این در کشور استاندارد 
صدا در مورد موتورسیکلت ها وجود نداشت 
و چون کشورهای پیشرفته نیز به اندازه ایران 
از موت��ور اس��تفاده نمی کنن��د، نتوانس��تیم از 
اس��تاندارهای آنها الگو برداری کنیم بنابراین 
طی یک پژوهش چند س��اله در داخل کشور 

موفق به تدوین استاندارد آلودگی صوتی برای 
موتورسیکلت ها شدیم که پس از تصویب در 
کمیس��یون زیربنای��ی دولت ب��ه زودی ابالغ 

می شود. 
اصیلیان با بیان اینکه هم اکنون اس��تاندارد 
آلودگی هوا )یورو1( در مورد موتورسیکلت ها 
انجام می ش��ود، تأکید کرد: از ابتدای سال 89 
تولید کنندگان و وارد کنندگان موتورسیکلت 
موظف هس��تند ضمن رعایت استاندارد یورو 
2 اس��تاندارد ص��دا را نیز لح��اظ کنند که در 
صورت تخلف جلوی تولید و شماره گذاری 

آنها گرفته می شود. 
معاون انس��انی س��ازمان محیط زیس��ت 
افزود: اس��تاندارد صدا در س��ه س��طح بدنه، 
بوق و خروجی اگزوز تعریف ش��ده که پس 
از ابالغ در مورد موتورس��یکلت های تولیدی 
اعمال می ش��ود و موتورسیکلت های وارداتی 
نیز در صورت نداشتن این استانداردها اجازه 

ورود نخواهند داشت. 

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب 
منطق��ه ای اصفه��ان، در ای��ن نشس��ت که با 
حضور مقامات اس��تان، مدیران محیط زیست 
و مدی��ران بخ��ش آب در محل ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان برگزار ش��د، مهندس طرفه 
مدیرعامل شرکت در ابتدا ضمن گزارش کامل 
از طرح ه��ای تأمی��ن آب اس��تان و طرحهای 
آبرسانی، فعالیت های آب منطقه ای در بخش 
محیط زیس��ت و اهداف طرح مدیریت کیفی 
آب در وزارت نی��رو را توضی��ح داد و توزیع 
برنامه ه��ای اجرایی جهت عملیاتی ش��دن در 
س��طح واحدهای تابعه مدیریت آب کش��ور، 
فراهم کردن ابزارهای مدیریتی الزم در س��طح 
س��تادی وزارت نیرو، ایجاد وح��دت رویه و 
یکپارچگی فعالیت های اجرایی مدیریت کیفیت 
منابع آب را از اهداف نشس��ت دانست. ایشان 

یک��ی از محورهای طرح مدیریت کیفی آب را 
مطالعه چگونگی تعیین حریم های کیف�ی منابع 
آب زی�رزمین�ی و برنامه ریزی جهت عملیاتی 
ش��دن آن در سطح کشور دانست و افزود: این 
طرح به اتمام رسیده و در حال ابالغ به تمامی 

شرکت های آب منطقه ای کشور است.
در پایان نشس��ت ش��ورای محیط زیست 
اس��تان، با صحبتهای کارشناسان محیط زیست 
و مدیران ارش��د بخش آب و ارائه راهکارهای 
الزم در ارتباط با حفاظت از محیط زیس��ت و 
نقش اجرائی و مؤثر شرکت های آب منطقه ای 
در زمینه توسعه فعالیت های حفاظت از کیفیت 
منابع آب و ارزیابی زیست محیطی طرح های 
توسعه منابع آب و نهایتاً حفظ معیارهای کیفی 
این منابع از طریق جلوگیری یا کاهش آلودگی 

خاتمه یافت.   

 - ادیب  ــن  محس
دریاچه نم��ک آران در 
فاصل��ه 35 کیلومت��ری 
شهرستان  شرقی  شمال 
واق��ع  بی��دگل  و  آران 
اس��ت. ای��ن دریاچ��ه 
از غ��رب ب��ه کوههای 
سفیدآب و سیاه کوه و 
منطقه پارک ملی کویر، 
از ش��مال و غ��رب به 
کویر مسیله و از جنوب 
به کویر مرنجاب و بند 

ریگ محدود است.
وسعت این دریاچه 
در حدود 647 کیلومتر 
مربع است. این دریاچه 
به یک  ش��کلی ش��بیه 

مثلث دارد که راس آن به س��مت شمال است. 
ط��ول قاعده این مثلث 35 کیلومتر و ارتفاع آن 

38 کیلومتر است.
زمین این دریاچه پوشیده از رسوبات نمک 
است که بر اثر انباش��ته شدن سیالبها و آبهای 
س��طحی در طول قرنها پدید آمده است. عمق 
نمک این دریاچه بین 5 تا 54 متر متغیر اس��ت 
که توسط الیه های خاک رس از یکدیگر جدا 

شده اند.
با هر بار بارش و تبخیر آب در این دریاچه، 
نمکه�ای موجود کرت بن�دی ه�ای زیب�ای�ی 
به ش��کل پلی گن تش��کیل می دهند که دیدن 

مناظر آن خالی از لطف نیست.
زمینه��ای اط��راف این دریاچه به ش��دت 
باتالقی هس��تند که وس��عت باتالقها در منطقه 
غرب دریاچه به مراتب وسیعتر از مناطق دیگر 
آن اس��ت. از جمله مناطق باتالقی این دریاچه 
می توان به حوض قیلوقه در شرق و یا باتالق 
دو کوی��ری در منطقه جنوب ش��رقی دریاچه 

اشاره کرد.
از جمل��ه مناطق دیدنی این دریاچه جزیره 
سرگردان اس��ت که در قسمت جنوبی جزیره 
واقع شده اس��ت. ارتفاع متوسط دریاچه نمک 
از سطح دریا 707 متر است. قسمتهای شمالی 

دریاچ��ه از ارتف��اع 
برخ��وردار  کمتری 

هستند.
نمک  دریاچ��ه 
اک�ث���ر  در  آران 
ماه های سال خشک 
و پوش��یده از نمک 
ماه های  در  اس��ت. 
ارتف��اع  بارندگ��ی 
آب ای��ن دریاچه در 
بعض��ی از مناطق به 
2 سانتیمتر می رسد 
تابش  از  پ��س  ولی 
به سرعت  خورشید 
می ش��ود.  تبخی��ر 
روده��ای مهمی که 
وارد  دریاچه  این  به 
می شوند در سمت شمال و مغرب قرار دارند 
و عبارتن��د از: رود ش��ور، رود کرج، جاجرود، 
حبله رود و قره س��و. مهمترین ترکیباتی که در 
دریاچه ی نمک وج��ود دارد عبارتنداز: کلرید 
سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم، سولفات 

منیزیم و...
جهانگردان زیادی به نام این دریاچه اشاره 
کرده ان��د که از آن جمله می توان به مارکوپلو، 

لرد کرزن و... اشاره کرد.
راه های ورود به دریاچه :

دو راه برای ورود ب��ه دریاچه وجود دارد. 
راه اول، در مس��یر آران به مرنجاب پس از طی 
مسافتی حدود 35 کیلومتر به دو راهی دریاچه 

نمک می رسید.
مس��یر دوم، پس از عبور از کاروانس��رای 
مرنجاب و طی مسافتی در حدود 10 کیلومتر 
به دو راهی چاه سکن می رسید که با انتخاب 
مسیر سمت دریاچه می توان وارد دریاچه شد. 
الزم به ذک�ر است زمینه�ای اطراف دریاچ�ه 
به شدت باتالقی هستند. با این وصف رانندگی 
در خارج از این دو مسیر می تواند مشکل آفرین 
باشد. آخرین تالش گروه برای ورود به دریاچه از 
مسیر حوض قیلوقه، پس از فرو رفتن 4 خودرو 

در باتالق بدون نتیجه پایان یافت. 

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد

دکتر ریاضی: 
اعتراض اسکیموها به تخریب قطبهزار گونه زیستی در ایران رو به انقراض هستند

برای نخستین بار 
استاندارد صدا برای موتورسیکلت ها

 اعمال می شود 

هفدهمین نشست شورای محیط زیست استان 
اصفهان با مشارکت شرکت آب منطقه ای اصفهان 

برگزار شد

دریاچه نمک آران و بیدگل 

زمین من

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: 
نخستین بار 110 قطعه پرنده زینتی از گمرک 

این استان به خارج از کشور صادر شد.
موسی محمدی گنجه در گفتگو با زاینده رود 
افزود: این تعداد پرنده با مجوز اداره حفاظت 

محیط زیست به کشور کویت صادر شد.
وی، ارزش پ�رن�دگ���ان ص�ادر ش��ده را 
33 هزار و480 دالر برآورد و خاطرنشان کرد: 
پرندگان صادر شده از گونه های قناری، سنج 

و مرغ عشق بودند.

محمدی گنجه گف��ت: صادرات پرندگان 
زینتی ب��ا مج��وز حفاظت محیط زیس��ت و 
مس��ئوالن ذیربط از گمرک استان محدودیتی 

ندارد.
به گزارش زاین��ده رود،حدود 35 درصد 
از پرندگ���ان کش���ور از جم�ل��ه ه�ده���د، 
چک���اوک کاکل��ی، زردپره، ب��اکالن، قرقی، 
دلیج��ه، توکا، چک چک گوش، کبک دری و 
سبزقبا در استان چهارمحال و بختیاری زیست 

می کنند.

110 قطعه پرنده زینتی از چهارمحال و بختیاری 
به خارج کشور صادر شد
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دایی: سنگین ترین شکست ورزشی ام رقم خورد 

عل��ی دای��ی گف��ت: شکس��ت تی��م فوتبال 
 پرس��پولیس ته��ران در مقاب��ل ش��اهین بوش��هر 

سنگین ترین شکست ورزشی ام بود.  
س��رمربی تیم فوتب��ال پرس��پولیس تهران در 
مصاحبه پس از پای��ان بازی تیمش با خبرنگاران 
در بوش��هر گف��ت: تیم ما آنقدر ب��د بازی کرد و 
اش��تباهات بچه گانه داشت که چیزی برای گفتن 

ندارم.
دای��ی اضافه ک��رد: تیم پرس��پولیس از لحاظ 
کیفیت فنی هیچی برای گفتن نداشت و حتی 10 
درص��د تیمی نبود که مردم دوس��ت دارند و باید 

گفت خیلی بد کارکردیم.
وی با عذرخواهی از هواداران و تماش��اگران 
تیم پرسپولیس به خاطر بازی بد بازیکنان تیمش 
در بازی مقابل شاهین پارس بوشهر اظهار داشت: 

در این بازی در زمی��ن هیچ کاری نکردیم و تیم 
شاهین از اشتباهات ما به خوبی استفاده کرد.

وی افزود: تی��م ما قابل دفاع نبود، وقتی یک 
بازیکن مث��ل احمد پوری با آن ق��د کوتاه باالتر 
از بازیکن دفاع��ی دو متری تیم ما می پرد و گل 
می زند چگون��ه می توانم از کارکرد خط دفاعی 

تیمم راضی باشم.
دای��ی بیان ک��رد: روزخیلی بد م��ا بود، هیچ 
کاری نتوانس��تیم انج��ام بدهی��م و اتفاق��ی بود 
ک��ه پرس��پولیس چه��ار گل بخورد و م��ن هنوز 

نمی توانم این را باورکنم.
س��رمربی تیم پرسپولیس گفت: شاهین خیلی 
خ��وب کار ک��رد و در زمی��ن خود توانس��ت از 
اش��تباهات ما به نحو احسن استفاده کند و خوب 
نتیجه بگیرد و این برد را به مردم بوش��هر تبریک 

می گویم.
وی اضافه کرد: اگر قانون به من اجازه می داد 
هفت نف��ر از بازیکنان تیمم را در همان نیمه اول 

تعویض می کردم.
دایی با بی��ان اینکه حق ش��اهین بود که این 
بازی را ببرد اظهارداش��ت: ولی حق آنها نبود که 
چهار گل به ما بزنند و پرسپولیس نیز تیمی نیست 

که در بوشهر چهار گل بخورد.
وی گف��ت: هنوز از آمدن به تیم پرس��پولیس 
پشیمان نیستم چون به تیمی آمده ام که به گردن 
م��ن ح��ق دارد و باید دین خودم را ب��ه این تیم 

بپردازم.
دایی یادآور ش��د: این روزها روزهای بد تیم 
ما است و آن را به حساب اتفاق می گذاریم ولی 

تأثیر خوبی در بازگشت تیم ما به خود دارد. 

سرپرس��ت باش��گاه پرسپولیس 
گفت: با برنامه دایی را آوردیم و از 

او حمایت کامل می کنیم.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حبی��ب 
کاش��انی پس از شکس��ت 4 بر یک 
تیم��ش برابر ش��اهین بوش��هر در 
جمع خبرن��گاران گفت: نتایج چند 
هفت��ه اول حض��ور دای��ی را نباید 
به حس��اب او گذاش��ت بلکه باید 
فرصت داد تا وی برنامه های خود 
را در پرسپولیس عملی کند.کاشانی 
تصریح کرد: حتمًا درباره این بازی 
آس��یب شناسی می کنیم تا با به کار 
بردن آن از تک��رار چنین نتیجه ای 
جلوگیری کنیم. کاش��انی در پاسخ 
ب��ه س��ؤالی مبنی ب��ر اینک��ه نتایج 
حاصله را نتیج��ه عملکرد کرانچار 
می دانس��ت، تأکید ک��رد:  با چنین 
نظری موافق نیس��تم. آقای کرانچار 

برای این تیم زحمات زیادی کشید 
و آن را س��وم ج��دول تحویل داد. 

حاال م��ا باید ب��ا برنام��ه ریزی در 
مس��یری ق��دم برداریم ک��ه بتواند 

موفقیت تیم را به همراه داشته باشد. 
سرپرست باش��گاه پرسپولیس درباره 
انتظار خ��ود از علی دای��ی گفت: در 
صحبت هایی که با علی دایی داشتیم، 
اولویت هایمان را برای کسب جام 
حذف��ی و همزمان کس��ب س��همیه 
آس��یایی از طریق لی��گ برتر عنوان 
کردیم. کاش��انی ادامه داد: این تیمی 
است که ما تحویل گرفتیم و باید با 
تمام سختی هایش جلو برویم. دایی 
به زمان احتیاج دارد و اطمینان دارم 
که موفق می ش��ویم. امی��دوارم از 
این شکست درس بگیریم و شاهد 

تکرار آن نباشیم.
کاش��انی در پاس��خ به س��ؤالی 
که در م��ورد اختی��ارات علی دایی 
در انتخ��اب کمک ه��ای خود بود، 
پاس��خ داد: علی دای��ی در انتخاب 

کمک های خود اختیار تام دارد. 

عل��ی پروی��ن پیشکس��وت تیم 
پرسپولیس پس از شکست تحقیرآمیز 
این تیم مقابل ش��اهین بوشهر گفت: 
بعضی از بازیکنان بیش��تر از اینکه به 
فکر خوب بازی کردن باشند به دنبال 
درست کردن مدل موهایشان هستند. 
وی اظهار داشت: من نمی دانم جواب 
این ه��واداران را چطور می خواهند 
بدهند. اصاًل ح��ال و حوصله حرف 
زدن ن��دارم و نمی دانم چه بگویم. او 
افزود: آنهای��ی االن باید حرف بزنند 
ک��ه پرس��پولیس را به چنی��ن روزی 
انداخته اند. به نظر من پرسپولیس اگر 

بازیکنان با تعصبی داش��ت در چنین 
وضعیتی گرفتار نمی شد. پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس در ادامه با اشاره به 
اینکه بازی پسرش اصاًل برایش مهم 
نیست، خاطرنش��ان کرد: اصاًل بحث 
یک بازیکن نیس��ت این تیم بد بسته 
ش��ده و این مس��أله کار علی دایی را 
س��خت می کند. ما همه بای��د به او 
کمک کنیم زیرا از علی دایی بهتر که 
نداریم. وی همچنین اضافه کرد: از این 
شکست تحقیرآمیز خجالت می کشم 
و بازیکنان پرسپولیس از این پس باید 

به فکر جبران این نتیجه باشند. 

مربی سابق دروازه بانان پرسپولیس 
پس از شکست سنگین مقابل شاهین 
بوش��هر گفت: نتیجه تمهیدات ویژه 
دایی و همکارانش این بود؟ احمدرضا 
عابدزاده در گفتگو ب��ا فارس درباره 
شکس��ت 4 بر یک پرسپولیس برابر 
شاهین بوشهر اظهار داشت: تا زمانی 
که در پرسپولیس بودم، دروازه بان این 
تیم 4 گل دریاف��ت نکرد. آقایانی که 
ادعا دارند، باید بیایند و در مورد این 
شکس��ت جواب دهند. مربی س��ابق 

پرس��پولیس افزود: چون امروز همه 
تماش��اگران گریه کردند، بازیکنان و 
کادر فنی تیم نیز باید گریه کنند. نتیجه 
تمهی��دات ویژه دای��ی و همکارانش 
این ب��ود؟ وی ب��ا اظهار تأس��ف از 
این شکس��ت و اش��اره به ب��ازی بد 
پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازیکنان 
این تیم خوب ب��ازی نکردند و فکر 
کنم در چند س��ال گذشته این دیدار 
بدترین بازی پرس��پولیس بود که این 

یک فاجعه است.

نامجو مطلق: 
قرار نیست سرمربی 

استقالل شوم
مجید نامج��و مطلق مربی تیم اس��تقالل تهران 
گفت: مس��ئوالن باشگاه استقالل همانطور که سالها 
پی��ش به امیر قلعه نویی فرص��ت دادند تا وی یکی 
از مربی��ان خ��وب فوتبال ایران ش��ود باید به صمد 
مرفاوی هم چنین فرصتی بدهند. وی افزود: مرفاوی 
مربی جوانی است که باید به وی فرصت کافی داده 
ش��ود تا توانایی های خود را نش��ان دهد. او تأکید 
ک��رد: تصور نمی کنم تس��اوی تیم اس��تقالل مقابل 
تراکتورس��ازی در جایگاه مرفاوی تزلزلی ایجاد کند 
چ��را که او مربی توانمندی اس��ت. نامجو مطلق در 
خصوص ارزیابی اش از دیدار تیم های اس��تقالل و 
تراکتورسازی گفت: تیم استقالل با حضور هوادارن 
بی شمار خود، بازی بس��یار خوبی را ارائه کرد، اما 
متأسفانه با از دست دادن موقعیت های مسلم گلزنی 
و همچنین اش��تباهات فردی نتوانستیم 3 امتیاز این 
دیدار را کس��ب کنیم. وی تصریح کرد: تیم استقالل 
نسبت به بازی های قبل عملکرد و کیفیت بهتری از 
خود نش��ان داد و بازیکنان تا آخرین دقایق مسابقه 
تالش خود را کردند ت��ا نتیجه بازی را تغییر دهند. 
نامج��و مطلق تیم تراکتورس��ازی را پدیده لیگ نهم 
دانس��ت و گفت: این تیم عالوه بر حضور هواداران 
بی شمارش در ورزشگاه ها که به زیبایی مسابقات 
کمک می کند از لحاظ فنی نیز کیفیت خوبی دارند. 
وی در خص��وص غافلگیری بازیکنان اس��تقالل در 
دقایق ابتدای��ی بازی افزود: بازیکنان تیم اس��تقالل 
برنامه های کادر فنی را در شروع بازی اجرا نکردند 
و به بازیکن��ان حریف فرصت های زی��ادی دادند 
ت��ا دروازه ما را تهدید کنند ام��ا رفته رفته بازیکنان 
اس��تقالل توانستند توپ و میدان را از آن خود کنند. 
مربی تیم اس��تقالل گفت: متأسفانه گل اول خود را 
نیز روی غافلگیری و بر خالف جهت بازی دریافت 
کردیم تا کارمان دشوار تر شود. وی افزود: برنامه تیم 
ما برای نیمه دوم کاماًل تغییر کرد و با ش��یوه جدید 
برای شکست تیم تراکتورس��ازی وارد زمین شدیم 
که متأس��فانه بازهم دریافت گل زود هنگام در نیمه 
دوم تمام برنامه هایمان را به هم ریخت. وی مشکل 
بازیکنان تیم اس��تقالل را روحی و روانی دانست و 
تأکید کرد: متأسفانه بازیکنان ما با توجه به امتیازات از 
دست رفته در چند بازی اخیر از نظر روحی و روانی 
افت کرده اند و همین موضوع مانع نتیجه گیری تیم 
می ش��ود وگرنه از نظر فنی مش��کلی وجود ندارد. 
مربی تیم اس��تقالل در خصوص اشتباهات طالب لو 
در بازی مقابل تراکتورس��ازی افزود: طالب لو یکی 
از دروازه بان های برتر ایران اس��ت که با شجاعت 
تمام شکست بازی روز گذشته را گردن گرفت. وی 
گفت: عملکرد این دروازه بان در مس��ابقات اخیر به 
همان مش��کالت روحی و روانی ب��از می گردد که 
تمام��ی بازیکنان دچار آن هس��تند. نامجو مطلق در 
رابطه با جدایی عنایتی از تیم استقالل افزود: عنایتی 
از تیم های اماراتی پیشنهاد جدید داشت و تقاضای 
جدایی خود را از باش��گاه اعالم ک��رد و مرفاوی و 
واعظی آشتیانی نیز با این درخواست موافقت کردند. 
وی گف��ت: با توجه به فش��ردگی بازی های لیگ و 
حضور در مسابقات آسیایی برای تقویت تیم به یک 
مهاج��م نیاز داریم که امی��دوارم هر چه زودتر برای 
برطرف شدن این مش��کل اقدام شود. نامجو مطلق 
در پایان خاطرنش��ان کرد: من فق��ط برای کمک به 

استقالل آمده ام و قرار نیست سرمربی شوم.

باقری نیا: 
به جدایی از استقالل اهواز 

فکر می کنم
مجید باقری نیا سرمربی تیم فوتبال استقالل اهواز 
گفت: به این فکر می کنم که بروم تا به تیم شوک وارد 
ش��ود. وی پس از شکست 2 بر صفر مقابل صبای قم 
درباره ش��رایط بحرانی ای که این تیم پیدا کرده است، 
اظهار داشت: روز گذشته از ناراحتی در نشست خبری 
حاضر نش��دم. من در هفته گذشته با بازیکنان جلسه 
گذاشتم تا ریشه مشکل تیم را پیدا کنم و در نهایت هم 
به این نتیجه رسیدیم که همه تالشمان را بیشتر کنیم. او 
افزود: تیم مدام دچار اشتباهات فردی می شود. احساس 
می کنم خیلی از ما در این تیم نس��بت به وظایفی که 
داریم بی تفاوت ش��ده ایم. در شروع بازی یک گل بد 
خوردیم و در حالتی که 7، 8 مدافع در حالت دفاعی در 
محوطه جریمه بودند، اجازه دادند یک بازیکن از این 
فرصت اس��تفاده کند. باقری نیا ادامه داد: در نیمه دوم 
بازی عادی در جریان بود و به یک باره مدافع وس��ط 
ما قصد دریبل بازیکن حریف را داشت که توپ او را 
قاپیدند و گل دوم صبا زده شد. اگر تیمی قوی باشد و 
ببرد ناراحتی ندارد اما اس��تقالل اهواز در این بازی ها 
روی اشتباهات خودش باخته است. هنوز هم معتقدم 
7، 8 بازیکن تیم مثل همیشه زحمت خود را می کشند. 
این مربی با بیان اینکه در 7 بازی گذشته فقط یک گل به 
ثمر رسانده اند، گفت: این نشان می دهد در حمله دچار 
مشکل هستیم. تیمی که برای گل زدن حمله می کند اما 
گل نمی زند به این معنا است که تمرکز ندارد و روی 
مسائل روانی تیم تأثیر می گذارد. به آقای شفیعی زاده 
هم گفتم روش کاری من عوض نشده و همان نظم و 
انضباط را دارم. باقری نیا در پاسخ به این سئوال که برای 
فرار از این شرایط چه راهکاری دارد، عنوان کرد: دائم 
به این موضوع فکر می کنم که خودم به ش��فیعی زاده 
پیشنهاد بدهم از این تیم جدا شوم. حاضرم همه چیز 
را قبول کنم اما به استقالل اهواز آسیبی وارد نشود. البته 
مدی��ران تیم تمایلی به این کار ندارند اما فکر می کنم 
به تیم ش��وک وارد می شود. س��رمربی استقالل اهواز 
تصری��ح کرد: اگر بازیکنی بی خیال فوتبال بازی کند، 
هی��چ کاری نمی توان کرد. فکر می کنم باید برای تیم 

روانشناس بیاوریم تا فشار روحی تیم کم شود. 

ابراهیم توره مهاجم س��نگالی تیم سپاهان 
گفت: به خاطر اخراج و کسب نتیجه تساوی 
مقابل پاس همدان از تماش��اگران عذرخواهی 
می کنم. وی درپایان دیدار 2 تیم پاس همدان 

افزود:  اصفهان  س��پاهان  و 
زمان��ی ک��ه داور مس��ابقه 
به نش��انه آفس��اید س��وت 
زد و پ��س از آن ت��وپ را 
زدم به دلیل س��ر و صدای 
تماش��اگران قادر به شنیدن 
آن نش��دم و همین مس��أله 
باعث دریاف��ت کارت زرد 
دوم و در نهای��ت اخراجم 
از زمین شد. او بیان داشت: 
این اخراج به خاطر حرکت 
ناش��یانه و اش��تباهم شکل 
گرفت و پس از این صحنه 

بود که تیم سپاهان گل تساوی را دریافت کرد 
و فکر می کنم مقصر هس��تم. ت��وره افزود: با 
این وجود تیم سپاهان برای حفظ صدرنشینی 

و حض��ور مقتدرانه در ادامه رقابت های لیگ 
برتر و جام آس��یا تالش می کند و می خواهم 
اش��تباهات گذش��ته ام را با حضور مستمر در 
تمری��ن تیم، ارائ��ه بازی های زیب��ا و گلزنی 
جب��ران کن��م. مهاج��م تیم 
سپاهان اصفهان اضافه کرد: 
مقابل پاس درصدد کس��ب 
3 امتیاز مس��ابقه بودیم اما 
تی��م حریف برای کس��ب 
تساوی تالش فراوانی کرد. 
وی گف��ت: رقابت در ادامه 
ایران  برتر  لیگ  مس��ابقات 
بسیار دشوار ش��ده و همه 
تیم ها برای کسب پیروزی 
و تثبیت جایگاه خود تالش 
می کنند. توره اطمینان داد: 
تیم س��پاهان برای کس��ب 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر تالش می کند 
و ب��ه طور حت��م با ای��ن افتخار تماش��اگران 

اصفهانی را خوشحال می کنیم.

حسن آذرنیا سرپرست تیم تراکتور سازی 
تبریز با اش��اره به رفت و آمدها در کادر فنی 
ظرف یک هفته و تغییرات انجام شده در این 
تی��م گفت: به خاط��ر تراکتورس��ازی ماندنی 
ش��دم. وی خاطرنش��ان کرد: وقت��ی کمالوند 
می خواس��ت به صنعت نفت ب��رود به عنوان 
س��رمربی تیم معرفی ش��دم اما با بازگشت او 
همه چی��ز تغییر کرد. وی ادام��ه داد: به دلیل 
اینکه همه چیز به صورت ش��فاهی انجام شده 
ب��ود و از طرفی کمالوند هم به تیم بازگش��ته 
بود باش��گاه در نامه ای به صورت رس��می از 
من عذرخواهی ک��رد. او افزود: به دلیل اینکه 

20 س��ال خود را وقف تراکتورس��ازی کردم 
خود را از این تیم می دانم و حاضر ش��دم به 
عنوان سرپرس��ت در این تی��م بمانم. آذرنیا با 
تأکید بر این مطلب گفت: اکنون هیچ مشکلی 
در کادر فن��ی تیم وجود ن��دارد و همه عوامل 
تراکتورس��ازی ب��ا اتح��اد کامل ب��ه کار خود 
ادامه می دهند. سرپرس��ت تیم تراکتورسازی 
در خصوص بازی با اس��تقالل عنوان داشت: 
بازیکن��ان تراکت��ور س��ازی از تجرب��ه کمی 
برخوردار هستند و کم تجربگی و جوانی آنان 
در دیدار با اس��تقالل باعث شد نتیجه مساوی 

شود. 

پروی��ز مظلوم��ی س��رمربی تی��م فوتبال 
ابومس��لم مش��هد با بیان اینکه با شرایط فعلی 
نمی توان��د در این تیم بمان��د، گفت: آبرو و 
حیثیتم را بیش از همه چیز دوس��ت دارم. وی 
پس از شکس��ت تیمش مقابل راه آهن گفت: 
با این شرایط نمی توانم در تیم ابومسلم بمانم 
و بای��د در این خصوص با مدیریت باش��گاه 

صحبت کنم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
بحث برکناری صمد مرفاوی باعث ش��ده وی 
تصمی��م به جدایی از ابومس��لم بگیرد؟ اظهار 
داشت: نه اصاًل چنین بحثی وجود ندارد زیرا 
صمد دوست من است، ضمن اینکه مدیریت 
باش��گاه اس��تقالل هم از وی کام��اًل حمایت 

می کند. 

اصرار کش��ورهای عربی و اعضای هیأت 
اجرای��ی issf ب��ر حذف نام خلی��ج فارس و 
پافشاری نمایندگان اعزامی ایران بر درج این 
نام، در نهایت به لغو میزبانی کشورمان از این 
دوره از پیکاره��ا انجامید. به گزارش ایس��نا، 
به دنبال اختالف��ات موجود بین issf و کمیته  
برگ��زاری دومین دوره  بازی های همبس��تگی 
کشورهای اس��المی، جلس��ه فوق العاده ای با 
حضور اعضای هیأت اجرایی issf و مسئوالن 
ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای همبستگی 
کشورهای اسالمی در محل کمیته ملی المپیک 
عربستان سعودی تش��کیل شد.در ابتدای این 
 issf نشس��ت نمایندگان و بازرس��ان اعزامی
ک��ه از ایران بازدید به عمل آورده بودند اعالم 
کردن��د در بازدیدهای انجام ش��ده قبلی کلیه 
زیرس��اخت ها و امکانات ورزشی، تجهیزات 
و نیروی انس��انی الزم برای برگ��زاری کامل 
مس��ابقات جه��ت برگزاری میزبان��ی ایده آل 
تدارک دیده ش��ده و مورد تأیید است. ضمن 
اینکه کمیته برگزاری بازی ها در ایران آمادگی 
الزم ب��رای میزبانی این دوره از بازی ها را دارا 
بوده و از این جهت از جمهوری اسالمی ایران 
تش��کر کردند. سپس نمایندگان issf به بحث 
و بررس��ی در خصوص مسائل مورد اختالف 
پرداختند که تعدادی از حاضرین نظرات خود 
را مط��رح و در نهای��ت موارد ذی��ل به عنوان 

جمع بندی مذاکرات عنوان شد:
1- عنوان گردید به نظر می رسد وضعیت 
ایران از جهت کنت��رل بیماری آنفلونزای نوع 
A مشخص نشده و وزارت بهداشت و درمان 
ایران تأییدیه مکت��وب الزم از جهت تضمین 
کنترل قطعی این بازی ها را ارائه نکرده است.

2- تع��دادی از اعضا، مخال��ف درج نام 
خلی��ج ف��ارس در مدارک و نق��ش مدال های 
دومین دوره بازی های کش��ورهای اس��المی 
ب��وده و خواس��تار ح��ذف نام خلی��ج فارس 
از کلی��ه م��دارک بازیه��ا )مداله��ا، لوگوها و 
کتابچه های فنی و س��ایر اسناد بازیها( بودند. 
دلیل اعالم شده از سوی آنان بدین ترتیب بود 
که در دوره اول بازی های کشورهای اسالمی، 
عربس��تان در مدارک خ��ود از عنوان مجعول 
خلیج عربی استفاده کرده بود که این موضوع 
با اعتراض جمهوری اسالمی ایران مواجه شد 
و issf موضوع را بررسی و درخواست حذف 
نام خلیج عربی را از عربس��تان کرده و این نام 
از مدارک بازی ها حذف شد لذا در این دوره 
که درج نام خلیج فارس مورد اعتراض برخی 
از کشورها است، ستاد برگزاری دومین دوره 
بازی های کشورهای اسالمی نیز باید نسبت به 

حذف نام خلیج ف��ارس از کلیه مدارک اقدام 
کند.

پس از طرح مس��ائل فوق از سوی برخی 
اعضای issf، نمایندگان ستاد برگزاری دومین 
دوره بازیهای کشورهای اسالمی پاسخ موارد 

فوق را به شرح زیر ارائه کردند:
ال��ف – در رابط��ه با بیم��اری آنفلونزای 
ن��وع A از ط��رف مقام��ات مس��ئول وزارت 
بهداش��ت و درمان ایران اعالم گردید که این 
بیماری در ایران تحت کنترل درآمده و هیأت 
اعزامی متعهد ش��ده تا نامه رسمی این تأییدیه 
وزارت بهداش��ت را در ط��ول 15 روز آینده 
اخذ و به issf ارائه کند. از س��وی نمایندگان 
اعزامی ایران اعالم ش��د که در این مورد جای 

هیچ گونه نگرانی ای وجود ندارد.
ب- در رابطه با ح��ذف نام خلیج فارس 
از اس��ناد و مدارک دومی��ن دوره بازی ها نیز 

توضیحات به شرح ذیل ارائه شد:
1- اوالً موضوع درج نام خلیج فارس در 
اسناد و مدارک این دوره از مسابقات پیش از 
این به امضای طرفین رسیده و اسناد و مدارک 

آن نیز موجود می باشد که به issf ارائه شد.
2- حذف ن��ام مجعول خلی��ج عربی در 
دوره اول این بازی ه��ا اقدامی منطقی و الزم 
بوده اس��ت که انج��ام گردیده و در خصوص 

این اقدام ارزشمند از issf تشکر می شود.
3- در رابط��ه با نام مق��دس خلیج فارس 
توضیح داده ش��د که این نام دارای س��ابقه و 
پیش��ینه چند هزار ساله در تاریخ و فرهنگ و 
تمدن ایران و جهان اس��ت و این نام به تأیید 
نهادهای بین المللی رس��می مانند سازمان ملل 
متحد نیز رس��یده اس��ت و حذف آن که جزء 
الینفک نقش��ه جغرافیایی جمهوری اس��المی 
ای��ران اس��ت با هی��چ م��درک و دلی��ل قانع 
کننده ای از اس��ناد و مدارک بازیها امکان پذیر 
نمی باش��د. در پایان جلس��ه اعض��ای هیأت 
اظه��ارات  اس��تماع  از  پ��س   issf اجرای��ی 
نمایندگان هیات اعزامی ستاد برگزاری دومین 
دوره بازی های کش��ورهای اسالمی و به رغم 
ارائ��ه دالیل قان��ع کننده، در کمال تأس��ف و 
تعج��ب و بدون ارائه هی��چ گونه دلیل منطقی 
نس��بت به عدم برگزاری دومی��ن دوره بازیها 
ب��ه میزبانی ایران اعمال نظ��ر و اتخاذ تصمیم 
کردند. گفتنی اس��ت، علی آبادی رئیس کمیته 
ملی المپیک و س��تاد بازی ها، بهرام افشارزاده 
دبیر کل کمیته و قائم مقام ستاد بازیها، شاهرخ 
ش��هنازی دبیر کل س��تاد بازیها، گروه اعزامی 
کشورمان به مجمع فوق العاده issf را تشکیل 

می دادند.

ابراهیم توره:
 از تماشاگران سپاهان عذرخواهی می کنم

آذرنیا: 
به خاطر تراکتور ماندنی شدم

پرویز مظلومی: 
با این وضعیت در ابومسلم نمی مانم

با تأکید ایران برعدم حذف نام خلیج فارس از روی مدال ها
دومین دوره   بازی های کشور های اسالمی با 

میزبانی ایران رسماً لغو شد

کاشانی:
 از دایی حمایت می کنیم

علی پروین: 
بعضی بازیکنان به دنبال درست کردن مدل موهایشان هستند

عابدزاده: 
نتیجه تمهیدات دایی و دوستانش این بود؟

زاویه
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ش��رکت کنن��دگان در سلس��له 
نشس��ت های فلس��فه و مبانی هنر و 
زیبایی، در خانه هنرمندان پای سخنان 
دکتر محمدجواد صافیان پیرامون نسبت 

هنر و حقیقت نشستند. 
دکت��ر محمدج��واد صافی��ان که 
تحصیالت خود را در رش��ته فلس��فه 
غرب در دانش��گاه تهران به پایان برده 
است، س��خن خود را با تأکید بر لزوم 
تأم��ل در معنای هنر و معنای حقیقت 
آغاز کرد و با اشاره به تحوالت معانی 
ای��ن دو واژه در دنیای س��نتی و دنیای 
مدرن خاطرنش��ان ساخت در مباحث 
پیرامون رابطه هنر و حقیقت باید این 

تحول را همواره در نظر داشت.
وی ب��ا مرور مرات��ب معرفت در 
نگاه ارس��طو که ش��امل دانستن برای 
دانس��تن، دانس��تن به قص��د عمل و 
دانس��تن یا معرفت خالقانه اس��ت به 
بررس��ی اجمالی معانی هنر و حقیقت 
از نگاه اندیشمندان یونان باستان و ایران 
پرداخت و گفت: حقیقت نیز همانند 
هنر و س��ایر واژه های مش��ابه، معنای 

متحول ش��ونده ای دارد و در حقیقت 
این تح��ول معانی اس��ت که موجب 
تحول تاریخ می ش��ود. دکتر صافیان 
اف��زود: در دوران مدرن با »حقیقت به 
معنای مطابقت با واقعیت«، »حقیقت به 
معنای سوبژکتیویته یا حقیقت به معنای 
یقین« و »حقیقت به معنای انکش��اف« 
روبه رو هس��تیم و مس��توری در عین 
تجلی را می توان ویژگی ثابت حقیقت 
به معنای انکش��اف دانس��ت، چرا که 

حقیقت در هر آنچه خود را نشان دهد 
همان چیز به نوبه خود تبدیل به حجاب 
حقیقت می شود. استاد دانشگاه اصفهان 
همچنین یادآور شد: عالم هستی محل 
تجلی حقیقت مطل��ق یعنی پروردگار 
هستی است و شدت این تجلی، هستی 

را حجاب حضرت حق کرده است.
سخنران سومین نشست از سلسله 
نشست های هنر و اندیشه خاطرنشان 
کرد: علی )ع( حقیقت را رفع حجاب 

از س��بحات جالل الهی، بدون اشارت 
دانس��ته و در یونان باستان نیز حقیقت 
ب��ه معنای ناپوش��یدگی در نظر گرفته 
می شده است و تلقی ما از حقیقت هر 
چه باشد رابطه هنر و حقیقت نیز تابع 

آن تلقی خواهد شد.
دکتر محمدجواد صافیان در پایان 
اش��اره کرد: معنی حقیق��ت در اواخر 
ق��رن 19 و اوایل ق��رن 20 میالدی به 
حقیقت علمی و تجربی تنزل پیدا کرد 
و این تنزل بر رشته های مختلف هنری 
نیز تأثیر گذاش��ت اما در هر حال هنر، 
عامل تجلی حقیقت و از طرفی حجاب 
حقیقت است. سومین نشست هنر و 
اندیش��ه حوزه هنری استان اصفهان با 
پاسخگویی س��خنران به پرسش های 
حاضران پای��ان یافت و در نشس��ت 
آینده چهارشنبه 30 دی ماه خانم دکتر 
مرضیه پیراوی به بررسی »نقش خیال 
در آفرینش هن��ری« خواهد پرداخت. 
این نشست ها چهارشنبه هر هفته در 
خانه هنرمندان واقع در خیابان آبش��ار 

اول برگزار می شود.

20 اثر نمایشی در بخش های مسابقه بین الملل، 
تئاتر ملل و میهمان بین الملل بیس��ت و هشتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شوند. به 
گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فج��ر، نمایش های »من یک هر 
کسی بخش دوم« یونگ هی کیم از کره جنوبی، 
»آخرین سیمرغ« استفان وایلند کار مشترک ایران 
و آلمان، »پازی« آندره پینیات از س��وئیس »دکتر 
فرانکش��تاین« س��الواتوره تراماچ��ره و فابریزیو 
پوگلی��زه از ایتالیا و »تقریباً هی��چ« لونیز آندره از 
برزیل از جمله آثاری هستند که در بخش مسابقه 
بین الملل جشنواره اجرا می شوند. همچنین » روز 
درازتر از شب« سلطان عثمان اف از تاجیکستان، 
»پروانه ها« فرانچسکو گاندی و داوید ونتورینی از 
ایتالیا، »باب��ل« یوزف مارکوکی، »میز« گروه تئاتر 
کاربیدو و »عطر زمان« یرژی زون از لهس��تان و 
»فانتو میس��تریا« گروه تئاتر نودگوفرونتا از چک 
نمایش ه��ای دیگر حاض��ر در بخش مس��ابقه 
بین الملل جش��نواره بیست و هشتم هستند. البته 

دو نمایش »تقریباً هیچ« از برزیل و » روز درازتر 
از عصر« سلطان عثمان اف از تاجیکستان دو اثری 
هستند که در بخش تئاتر ملل نیز اجرا می شوند.

در بخش تئاتر ملل عالوه بر دو نمایش برزیل 
و تاجیکستان که در مس��ابقه بین الملل هم اجرا 
می شوند، نمایش های »مشهدی عباد« جنت سلیم 
آواز از آذربایجان، »هفت علیه تب« آوار آرکوس 
از کلمبیا، »رویاهای کوچک« فرانچسکو دنیس از 
ونزوئال، »گیلگمش« جالل مردنیز از ترکیه و »قره 
گز« ممبت اف از قزاقستان به صحنه می روند. در 
بخش میهمان بین الملل جشنواره بیست و هشتم 
نیز نمایش های »همسر تحت کنترل« یان وی از 
چی��ن، و »خداوند گفت« آوارا س��یدیروپولو از 
یونان، »مینیونه« آنا شیشکینا از روسیه و »رنگ ها« 
تس��والک گالستیان از ارمس��نتان اجرا می شوند. 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
با دبیری حسین پارسایی از 2 تا 11 بهمن ماه و در 
دهه فجر انقالب اسالمی ایران در تهران برگزار 

می شود.

پیکر مرحوم بهمن جاللی عکاس پیشکسوت از 
مقابل خانه هنرمندان تشییع شد.

این مراسم با حضور هنرمندان، مسئوالن انجمن 
ع��ک�اس������ان ایران و عالقه مندان در فضای باز 

مقابل خانه هنرمندان برگزار شد.
اکبر عالمی عکاس پیشکسوت در سخنرانی خود 
در مراسم تشییع با اشاره به حدود 5 دهه فعالیت بهمن 
جاللی گفت: این هنرمند گنجینه عکاسی ایران بود. 
کسی که با ثبت لحظه هایی بی نظیر، آنها را جاودانه 
کرد و خود نیز در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شد.
بهمن جالل��ی متولد1323در ته��ران بود که در
65 سالگی جمعه گذش��ته بر اثر بیماری دار فانی را 

وداع گفت. 
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)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
امام حسن )ع(:

زهد، رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا است.

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

17 °

14 °

-1 °

-2 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

پرکارترین نمایشنامه نویسان جشنواره تئاتر فجر 
معرفی شدند

روی خط فرهنگ

در سومین نشست هنر و اندیشه حوزه هنری استان اصفهان مطرح شد:

تحول معانی، عامل تحول تاریخ است

اجرای ۲0 نمایش خارجی در بخش بین الملل 
تئاتر فجر

تشییع پیکر بهمن جاللی 
عکاس پیشکسوت

شهردار اصفهان دکتر سیدمرتضی 
س��قائیان نژاد، بودج��ه 410 میلیارد 
تومانی سال 89 ش��هرداری را برای 
بررس��ی و تصویب تقدیم ش��ورای 

اسالمی شهر کرد.
سقائیان نژاد در جلسه شهرداری با 
اعضای شورای شهر اولویت به اتمام 
رساندن پروژه های نیمه تمام، توجه 
وی��ژه به محالت و محل��ه محوری، 
تقویت ناوگان حمل و نقل، نگاه ویژه 
به می��دان عتیق و کاهش وابس��تگی 
بودجه ش��هر به تراکم و عوارضات 
س��اختمانی را از ویژگی ه��ای بارز 
بودجه س��ال آینده برشمرد. شهردار 
اصفهان 33 درصد از بودجه سال 89 
را ج��اری و 67 درصد آن را مربوط 
ب��ه پروژه های عمرانی خواند و بیان 
داشت: سرانه برای هر شهروند از کل 
بودجه نقدی س��ال آینده 230 هزار 
تومان است. بودجه عمرانی سال 89 
معادل 279 میلیارد تومان اس��ت که 
سرانه هر شهروند از این بودجه 150 
هزار تومان خواهد بود. وی با اشاره 
به برنامه ه��ای اصفه��ان 95، طرح 
تفضیلی و س��ومین برنامه پنج س��اله 
مبتنی ب��ر خواس��تها و دیدگاه های 
بودجه س��ال  ش��هروندان، تدوی��ن 
آینده ش��هرداری را مطابق با آخرین 
نظرات و خواست های مردم مناطق

در  اف��زود:  و  خوان��د  گان��ه   14
سال های گذشته 93 درصد کارهای 
افزاری پروژه های عمرانی  س��خت 
صورت گرفته و در حال حاضر هنگام 
آن است که به پروژه های نرم افزاری 
بپردازیم. سقائیان نژاد در ادامه گفت: 

188 پ��روژه محله مح��ور در قالب 
مناط��ق 14 گانه در راس��تای تحقق 
ای��ن رویکرد در بودجه س��ال آینده 
پیش بینی شده اس��ت، از جمله این 
پروژه ها ساماندهی و احداث پارک 
ها، احداث زمین های ورزشی روباز، 
س��اماندهی مادی ها و انهار و توجه 
ویژه به آس��فالت معاب��ر در محالت 
اس��ت. وی 44 درص��د کل بودج��ه 
س��ال آینده را در راس��تای تقویت و 

توسعه حمل و نقل اعالم کرد و بیان 
داشت: در بودجه س��ال آینده، 120 
میلیارد تومان در راستای حمل و نقل 
پیش بینی شده که سهم هر شهروند 
67 ه��زار توم��ان اس��ت. ش��هردار 
اصفهان در نشس��ت مطبوعاتی خود 

با خبرن��گاران تخصی��ص اعتبارات 
ویژه کمک به محرومیت زدایی برای 
مناطق کمتر توسعه یافته را در بودجه 
س��ال آینده 16 میلی��ارد تومان اعالم 
کرد و افزود: در تدوین بودجه س��ال 
آینده توجه ویژه به پروژه های نیمه 

تمام پل دو طبقه امام خمینی و میدان 
عتیق ش��ده است. تا پایان سال آینده 
پروژه های پل دو طبقه امام خمینی به 
بهره برداری خواهد رسید. وی تأکید 
کرد: در پروژه میدان عتیق 30 میلیارد 
تومان در بودجه سال آینده پیش بینی 
شده که 18 میلیارد آن تملک اراضی 
اس��ت. فاز اول این پ��روژه تا خرداد 
س��ال آینده به پایان خواهد رس��ید، 
همچنی��ن در فاز دوم ک��ه از دی ماه 

شروع شده احداث پارکینگ و تبیین 
می��دان 2 هکتاری پیش بینی ش��ده 
است. سقائیان نژاد بودجه پیش بینی 
شده در راس��تای رویکرد مشارکت 
مردم در پروژه های ش��هری را 597 
میلیارد توم��ان اعالم ک��رد و اذعان 
داشت: حدود 50 میلیارد تومان برای 
مسائل فرهنگی شهر اصفهان، تقویت 
و اح��داث مراکز فرهنگی در بودجه 
س��ال آینده اختصاص داده ش��ده که 
15/8 درصد اعتبارات عمرانی مربوط 
به پروژه های فرهنگی است. سقائیان 
نژاد در ادامه با بیان اعتبار پیش بینی 
شده 5 میلیارد تومانی برای شهربازی 
بزرگ اصفهان گفت: برای نظافت و 
جم��ع آوری زباله و همچنین فضای 
س��بز جمعًا 62 میلیارد تومان بودجه 
پیش بینی ش��ده اس��ت. وی با اشاره 
به رکود بازار مس��کن، رقم نوسازی 
در بودج��ه س��ال 89 را 11 میلیارد 
تومان خواند و در ادامه گفت: سعی 
بر کاهش وابس��تگی بودجه شهر به 
تراکم و عوارضات ساختمانی است 
که این وابس��تگی به تراکم نسبت به 
س��ال گذشته 4/9 درصد کاهش داده 
شده است. س��قائیان نژاد با اشاره به 
نظر دولت مبنی بر خصوصی ش��دن 
60 درص��د ن��اوگان اتوبوس��رانی تا 
پایان س��ال 88 خاطرنش��ان ساخت: 
برای ایجاد توس��عه باید نقش مردم 
پر رنگ شود. بخش خصوصی قطعًا 
با رویکرد منفعت وارد عرصه خواهد 
ش��د در این راس��تا بای��د در مبحث 
هدفمند سازی یارانه ها سهم مردم و 

شهر مشخص و شفاف شود.
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دل نوشته های شهید
... امام را در هر شرایطی تنها نگذارید 
و حق را فدای مصلحت نکنید، چون 
حق باقی است و مصلحت زودگذر... 
خوش رفتاری کنید که اخالق نیک 
از صفات نیک بشریت است و در هر 
جریانی قرار گرفتید، فقط توجه شما 
به خدا باشد و کاری انجام دهید که 
خدا راضی شود نه هیچ کس دیگر...

فضائل اخالقی
س��ردار ش��هید یکی از اف��راد مورد 

اعتماد تمامی اهالی روستا بود و 
خدمات آشکار و پنهان زیادی 

را از خ��ود ارائ��ه داد. 
ایشان همواره اطرافیان 
و افراد خانواده را امر به 
معروف و نهی از منکر 
می کرد و تأکید زیادی 
ب��ر حفظ حج��اب و 

برپایی نماز داشت.

پرکارترین نویس��نده ها و بازیگران حاضر در 
بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

معرفی شدند.
به گزارش شهر، آتیال پسیانی، حمیدرضا نعیمی 
و س��عید تشکری پرکارترین نمایشنامه نویسان 
حاضر در جش��نواره هستند . پس��یانی با چهار 
نمایش��نامه »تب��ار خ��ون «، »س��اعت صفر«، 
»مکاش��فه در ب��اب یک مهمان��ی خاموش« و 
»بازی م��رگ« بیش��ترین اثر را در جش��نواره 

دارد.
همچنین س��یروس همتی و محس��ن بابایی با 
چهار نمایش، پیام دهکردی، س��تاره پس��یانی، 

حمیدرضا نعیمی، س��ام کبودون��د، زری اماد، 
بهن��از جعف��ری، امین طباطبایی، نس��یم ادبی، 
حس��ین محب اهری و محمد پورحسن هریک 
با س��ه نمای��ش ازجمله پرکارتری��ن بازیگران 
حاضر در جش��نواره بیست وهش��تم تئاترفجر 
هس��تند. این درحالی است که مطابق فراخوان 
جش��نواره بیست وهش��تم قرار بود هر بازیگر 
در بیش از دو نمایش حضور نداش��ته باش��د 
تا مش��کالت تنظیم جدول اجرای نمایش های 
جش��نواره به حداقل برس��د. بیست وهشتمین 
جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فج��ر از 2 تا 11 

بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

سردار شهید حسینعلی ترکی 

شهردار اصفهان:
زمان پرداختن به پروژه های نرم افزاری فرا رسیده است

ــعه باید نقش مردم پر رنگ شود. بخش خصوصی قطعاً با  برای ایجاد توس
رویکرد منفعت وارد عرصه خواهد شد در این راستا باید در مبحث هدفمند 

سازی یارانه ها سهم مردم و شهر مشخص و شفاف شود.
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