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»م���رج��ان منوچه��ری« در 
با  اختص��اص��ی   گفتگ��وی 
زاینده رود تصریح کرد: خوردن 
صبحان��ه و میان وع��ده برای 
دانش آموزان بس��یار ضروری 
است چرا که تمرکز و یادگیری 

این قشر و فعالیت و خالقیت آنها به این مهم بستگی دارد...
جامعه/ صفحه3

الریجانی در آغاز جلسه مجلس:
مجلس همان عصاره ملت است

در بیانیه اي صورت گرفت؛
تقدير 195 نماينده مجلس از مواضع 
رئيس جمهور در سازمان ملل

كارشناس تغذیه مركز بهداشت استان اصفهان:
خوردن صبحانه كامل براي 

دانش آموزان بسيار ضروري است

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاري؛

فرماندار و بخشدار مركزي 
جديد بروجن معرفي شدند

فرماندار و بخشدار مرکزي جدید شهرستان بروجن در 
جلسه شوراي اداري این شهرستان با حضور استاندار 
چهارمح��ال و بختیاري معرفي ش��دند. به گزارش 
فارس از بروجن، اس��تاندار چهارمحال و بختیاري 
در این آیین، از صداقت در سیاست، قانون گرایي و 
انضباط اداري به عنوان سه عنصر و اصل اساسي در 
مدیریت نظام اداري جمهوري اسالمي ایران نام برد 
و اظهار داشت: صداقت در سیاست مهم ترین و اصل 
اول خدمت به مردم در نظام اسالمي است. به گفته 
»علي اصغر عنابستاني« صداقت با مردم و تدبیر، حفظ 
احترام و اکرام آنان باید سرلوحه کار مسئوالن باشد و 
همه خود را ملزم به رعایت این اصول مهم اسالمي 
و انساني بدانند. وي همچنین بر ضرورت توجه به 
ظرفیت ها در توزیع اعتبارها تأکید کرد و گفت: تنها 
با رعایت این مهم و توجه به اس��تعدادها اس��ت که 
مي توانیم در مسیر رش��د و توسعه قرار گرفته و به 

حرکت خود در این مسیر شتاب بخشیم. 
»س��یروس برنا«، نماینده م��ردم بروجن در مجلس 
شوراي اسالمي هم در این جلسه با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و یاد و خاطره شهداي جنگ تحمیلي، 
به اقدام هاي مهم و بزرگ دولت هاي نهم و دهم در 
شهرستان بروجن اشاره کرد. وي با اشاره به در دست 
اقدام بودن ایجاد و اجراي پروژه هایي همچون مجتمع 
پتروشیمي بروجن، بیمارستان 220 تختخوابي، سالن 
ورزشي تارتان و چهارخطه کردن محور بروجن به 
گندمان، از استاندار چهارمحال و بختیاري خواستار 
سرعت بخش��ي به اجراي این طرح ه��ا با توجه به 
تأثیر و نقش مهم آن در توس��عه این شهرستان شد. 
 در ادامه جلس��ه »فتاح کرمي« به عن��وان فرماندار و 
»داوود قلع��ه اي« به عنوان بخش��دار مرکزي جدید 
شهرس��تان بروجن معرفي و از زحمات مس��ئوالن 
سابق تجلیل شد. فتاح کرمي پس از بازنشسته شدن 
»عبدالعلي خدیوي« فرماندار سابق بروجن، از حدود 
یك س��ال پیش تاکنون سرپرس��تي فرمانداري این 

شهرستان را عهده دار بود.

درس��ت که فوتبال، هر کی به 
هر کی ش��ده و از فدراس��یون 
ت��ا همی��ن  فوتب��ال گرفت��ه 
هیأت فوتبال اس��تان خودمان 
هم��������ه چیز ب��ی نظم و 
پرحاش��یه پیش م��ی رود اما 

 از اهال��ی فوتب��ال و فوتس��ال توقع ها هن��وز باقی اس��ت و انتظار 
می رود که خود جامعه فوتسال از آبروی خود دفاع کنند...

ورزش/ صفحه7

ب��زرگ جه��اد   نم��ایش��گاه 
خدمت رس�انی در خصوص 
دستاورده��ا و وظیفه ه���ای 
ش��هرداری اصفهان با رنگ و 
بویی از دفاع مقدس و با شعار: 
»هش��ت س��ال دفاع مقدس، 

هشت سال جهاد خدمت رسانی« در جوار اداره قطارهای...
صفحه آخر/ صفحه8

به احترام هوادار
شهرت بهتر است يا ثروت

هشت سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت رساني
در نمايشگاه بزرگ خدمت رساني 

شهرداري اصفهان

صفحه 2

معاون پارلماني رئیس جمهور در شوراي اداري استان اصفهان:

تا اجراي كامل هدفمندي يارانه ها 
سه مرحله باقي مانده است

منا
: ای
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  دکتر »سید احمد نواب« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در نشست خبری به منظور تشریح عملکرد ارزنده مردم و هالل احمر استان 
اصفهان به مردم آسیب دیده از سیل پاکستان حاضر و با تأکید بر ابعاد فاجعه 
سیل پاکس��تان، تداوم کمك های مردمی در ماه های آینده را خواستار شد و 
افزود: با توجه به اینکه فاجعه س��یل تلفاتی کمتر از زلزله دارد اما ابعاد پنهان 
آن در بازس��ازی زندگی اقتصادی مردم بیش��تر اس��ت و با زمستانی که از راه 
می رس��د وظیفه خدمت رس��انی برای جبران لطمه های این حادثه بیش��تر 
می ش��ود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان مردم پاکس��تان را مردمی 
مس��لمان، نوع دوست و برادر توصیف کرد که در سال های بحرانی زلزله بم 
و منجیل و در عرصه های مختلف به مردم ایران کمك و مساعدت نموده اند 
و اینك زمان جبران آن فرا رس��یده اس��ت. س��ید احمد نواب اضافه کرد: در 
کشور پاکس��تان جمعیت هالل احمر اصفهان در شهر کراچی دارای اردوگاه 
منظم بوده و پزش��کان و تجهیزات اصفهان در آنجا مس��تقر می باشند. وی با 
اشاره به ایجاد 197 پایگاه فعال در استان اصفهان و اطالع رسانی در خصوص 
 شماره حساب های کمك رسانی از مردم درخواست کرد تا کاالهایی را برای 
کمك رسانی ارسال کنند که دارای تاریخ مصرف و به صورت نو و یکپارچه 
باشد. وی همچنین خواستار شد: در صورت توانایی مردم کمك های خود را 
به صورت نقدی ارائه دهند تا جمعیت هالل احمر به صورت کارشناسی و با 
رعایت نیازها و معیارهای الزم، به تهیه اقالم مهم و حیاتی بپردازد. وی به مردم 
اطمینان داد: جمعیت هالل احمر حتی در مقابل ریختن یك بطری آب معدنی 
در حین کمك رسانی مسئول و پاسخگو بوده است و در کمال امانت داری و 

رعایت اصول خدمت رسانی این کار را با کارشناسی انجام می دهد.
تأكید سازمان جمعیت هالل احمر بر رعایت آیین نامه ها و قوانین كشور 

و گالیه از تعدد شماره حساب ها
س��ید احمد نواب )مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان، این س��ازمان را 
یگانه سازمانی دانست که متولی اصلی کمك به حادثه دیدگان و جمع آوری 
کمك برای داخل و خارج کش��ور اس��ت و افزود: قانون اساس��ی این وظیفه 
را تبیین کرده و عضویت ایران در فدراس��یون جهانی صلیب س��رخ و هالل 
احم��ر و وجود این جمعیت در بین 5 واحد برتر کمك رس��انی جهانی، این 
وظیفه را روش��ن تر می کند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر از تعدد شماره 
حس��اب های موجود برای کمك های نقدی گالیه ک��رد و گفت: در حالی 
که متولی اصلی این امر به حسب وظیفه جمعیت هالل احمر است متأسفانه 
در اس��تان اصفهان اف��راد دیگری در این خصوص در صدا و س��یما گزارش 
 می دهند و تعدد ش��ماره حس��اب ها در بانك ملی، مردم را سرگردان ساخته

است. 
وی اف��زود: با وجودی که جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان توان کافی و 
حتی مازاد برای انجام این کار دارد، متأسفانه ارائه شماره حساب توسط برخی 
سازمان ها و نیز ادامه گزارش های نادرست، صحیح به نظر نمی رسد، چون در 

نهایت همه کمك ها باید به هالل احمر برسد.

كمک های مردم اصفهان به سیل زدگان پاكستان
سید احمد نواب در خصوص میزان کمك های مردمی مردم اصفهان به آسیب 
دیدگان س��یل پاکس��تان گفت: مردم والیت مدار اصفهان، حسب فرمان مقام 
معظم رهبری بر حجم کمك رسانی خود افزودند. وی خاطرنشان ساخت: هیچ 
پول نقدی به پاکستان فرستاده نمی شود و براساس کارشناسی نیازها، اجناس 
ایرانی مرغوب و یکدس��ت با بسته بندی و لیبل مخصوص »کمك های مردم 

ایران« در محموله های هوایی و زمینی به پاکستان فرستاده می شود.
مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان ضمن تقدی��ر از مردم نوع 
 دوس��ت اصفهان، می��زان کمك ها و اقالم آن را به ش��رح زیر تش��ریح کرد. 

)کمك ها تا 31 شهریورماه(
 20 هزار و 160 بطری آب معدنی 1/5 لیتری

 7240 تخته پتو
 432 کارتن بیسکویت

 1400 کیلو خرما
 17873 قوطی انواع کنسرو

 1000 کیلوگرم )یك تن( قند و شکر
 1000 کیلوگرم )یك تن( روغن نباتی

 12200 کیلوگرم برنج
 1050 تخته موکت و زیرانداز

 1500 کیلو خشکبار
 10 تن مواد شوینده

 500 دستگاه چادر مسافرتی
 500 جفت کفش

 10 قطعه طال
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان همچنین از واریز 25 میلیون 
تومان به صندوق پایگاه های جذب کمك های مردمی و نیز 600 میلیون تومان 
به حساب های کمك رسانی بانکی کل استان خبر داد و در خصوص ارسال 
اقالم و کمك ها گفت: تاکنون 19 محموله هوایی و 100 کامیون محموله زمینی 
از کشور به پاکستان فرستاده شده که 10 کامیون آن اهدایی مردم اصفهان بوده 

است و هم اکنون اصفهان آمادگی ارسال محموله هوایی را نیز دارد.
سید احمد نواب، کمبود کامیون برای ارسال کاال را از مشکل های هالل احمر 
اس��تان دانسته و از مردم تقاضا کرد در تأمین این مورد به صورت مأموریتی با 
هالل احمر همکاری کنند، وی ظرفیت اس��تان برای کمك رس��انی را بسیار 
بیشتر توصیف کرد و گفت: اقالم بسیار زیادی به صورت ذخیره در انبارهای 
جمعیت هالل احم��ر وجود دارد که در صورت نی��از و تأمین ترانزیت الزم 
براساس کارشناسی مأموران اعزامی به پاکستان، به سرعت به این کشور ارسال 

خواهد شد.
شماره حساب ارزی جمعیت هالل احمر استان برای کمك به سیل زدگان پاکستان  

)702070( و )99999( با کد 60 و شماره  0199999999/003 بانك ملی

دكتر »سید احمد نواب« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تشریح كرد:

عملكرد ارزنده مردم و هالل احمر استان اصفهان، در كمك رساني به مردم آسيب ديده از سيل پاكستان

منا
: ای

س
عك
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ایران

مسئول کمیته بین الملل حزب موتلفه 
اس��المی می گوی��د: ما ب��ه مهمترین 
هدفمان که ساخت و تکمیل نیروگاه 
بوشهر با کمك روسیه بود رسیدم، اما 
باید بدانیم که بیشتر از این نباید روی 

روس ها حساب کرد. 
حمید رض��ا ترقی در گفتگ��و با ایلنا، 

تصمی��م  درب��اره 
اخیر روسیه مبنی 
من��ع فروش  ب��ر 
 م�وش����ك ه�ای 
اس 300 به ایران 
داش��ت:  اظه��ار 
زمانی که روس ها 
ب��ه قطعنامه اخیر 
رأی مثب��ت دادند 
مش��خص شد که 
ب��ه دنب��ال منافع 

خود هستند و اگر این منافع را امریکا 
تأمین کند به خواسته های این کشور 

تن می دهند. 
ترقی با اش��اره ب��ه اختالف نظر میان 
پوتین )نخس��ت وزی��ر( و دیمیتری 
م��دودف )رئی��س جمهور روس��یه( 
درب��اره ای��ران گفت: نظ��ر پوتین با 
م��دودف متف��اوت اس��ت، ام��ا در 
ح��ال حاضر نظر غالب در سیاس��ت 
خارجی روس��یه نظر مدودف اس��ت 
که به سیاست های غرب درباره ایران 
گرای��ش دارد، در حال��ی که مواضع 
پوتین نس��بت ب��ه ای��ران جانبدارنه 

است. 
وی با خاطرنشان کردن احتیاج مبرم 
روسیه به کمك های اقتصادی آمریکا، 
تصریح کرد: روس ها پس از فشاری 
که آمریکایی ها وارد کردند و با توجه 
به اینکه نیازهایش��ان از جای دیگری 
قاب��ل تأمی��ن نیس��ت، تن به فش��ار 

آمریکایی ها دادند. 
ترقی در عین حال متذکر ش��د: آنچه 
روس��یه انجام داده، عمل به قطعنامه 
ش��ورای امنیت است و چیزی بیشتر 
از عم��ل به قطعنامه در دس��تور اخیر 

ای��ن کش��ور دی��ده  رئیس جمه��ور 
نمی شود. 

مسئول کمیته بین الملل حزب مؤتلفه 
در پاس��خ به این س��ئوال که با توجه 
ب��ه ش��رایط اقتص��ادی روس��یه، آیا 
انتخاب این کش��ور به عنوان شریك 
اس��تراتژیك از ابتدا تصمیم درس��تی 
ای��ران  ب��رای 
می شد  محسوب 
نه؟ خاطرنشان  یا 
ک��رد: در مقاط��ع 
بای��د  گوناگ��ون 
ی  ه��ا تصمیم 
متناس�����ب ب���ا 
ش��رایط آن زمان 
می گرفتی��م و اگر 
در آن زمان چنین 
گرفته  تصمیم��ی 
نمی ش��د، قطعنام��ه امکان س��اخت 
نی��روگاه بوش��هر تا این ح��د فراهم 

نمی شد. 
ترقی در رابط��ه با جایگاه و عملکرد 
چین و روس��یه در پرونده هس��ته ای 
ای��ران و جایگزینی ترکی��ه و برزیل 
به عنوان بازیگران جدید این پرونده 
از س��وی ای��ران نیز اظهار داش��ت: 
جمه��وری اس��المی ایران ب��ا درک 
شرایط چین و روسیه در معادله های 
بین المللی به فکر جایگزینی برای این 
دو کش��ور افتاد و به موقع توانس��ت 

ترکیه و برزیل را جایگزین کند. 
وی افزود: با وجود حس��اب ویژه ای 
که امری��کا روی این دو کش��ور باز 
کرده بود، بع��د از بیانیه تهران با آنها 
هم برخورد ک��رد و زیر بار مفاد این 

بیانیه نرفت. 
ترقی ب��ا بیان اینکه ایران پیش از این 
پیش بین��ی رفت��ار چین و روس��یه را 
برای ش��رایط جدید هم ک��رده بود، 
گف��ت: تأکید ای��ران بر بیانی��ه تهران 
اس��ت و اصرار دارد این دو کش��ور 
در مذاکره های 1+5 حضور داش��ته 

باشند. 

گفت��ه می ش��ود؛ ش��رکت »م« واقع در 
شهرس��تان ش��هرضا که در پروژه های 
 فوالدس����ازی و عمران����ی کش����ور 
س��رمایه گذاری ه��ای چش��مگیری را 
انجام داده، در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفته اس��ت. ش��نیده های خبرنگار ما 
حاکی از آن اس��ت که این ش��رکت در 
ماه های اخیر با بحران مالی گسترده ای 
مواجه ش��ده؛ به نحوی که نتوانس��ته به 
تعهد سهامداران خویش پاسخگو باشد. 
بر اس��اس این گزارش: مدیران شرکت 
»م« چن��دی اس��ت قصد دارن��د برخی 

دارایی های شرکت را زیر تعرفه واقعی 
و کارشناسی به بستگان و آشنایان خود 

واگذار نمایند.
گفتنی اس��ت: در همین راستا خبرنگار 
ما با مقام های دولتی مربوطه شهرستان 
شهرضا گفتگو و با چاپ گزارش های 
مس���تند، مبس���وط و تکمیل����ی، در 
شماره های آینده زوایای پنهان موضوع 
این شرکت که بحران عظیمی در اقتصاد 
اس��تان و شهرس��تان به وجود آورده را 
برای مخاطبان ارجمند شفاف و روشن 

گزارش خواهیم کرد.

يك شركت شهرضايي در آستانه 
ورشكستگي

195 ت��ن از نماین��دگان مل��ت در بیانی��ه ای از 
 اظهارات و موضع گیری های اصولی و کارشناسانه 
رئیس  جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل تقدیر کردند. به گ��زارش فارس، 
جاس��م صاعدی عضو هیأت رئیسه مجلس، در 
پایان جلس��ه علنی دیروز )یکشنبه(، بیانیه 195 
نف��ر از نماین��دگان ملت، در خص��وص مواضع 
محم��ود احمدی نژاد در مجمع عمومی س��الیانه 
س��ازمان ملل را در صح��ن علنی مجلس قرائت 
کرد. در بیانیه مذکور آمده است: بار دیگر رئیس 
جمهور کش��ورمان با حض��وری عزت مندانه و 
هوشیار در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه  
با رس��انه های عموم��ی در آمریکا، گوش��ه هایی 
از عظم��ت و مظلومی��ت انقالب اس��المی را به 
نمایش درآورد و موجی از شادی و غرور را در 

میان ملت بزرگوار ایران و بلکه امت اس��المی و 
ملت های آزاده سراسر جهان گستراند. 

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی در این 
بیانی��ه اظه��ارات و موضع گیری ه��ای اصولی و 
کارشناس��انه رئیس جمه��ور در مجم��ع عمومی 
س��ازمان ملل و موفقیت های ناش��ی از آن را در 
پرت��وی عنایات الهی و تبعی��ت کامل از منویات 
رهب��ر معظم انق��الب و رهنموده��ای امام امت 
دانسته و ابراز امیدواری کردند که این توفیق ها 

به طور همیشگی تحقق و تداوم یابد. 
 امضاء کنن��دگان بیانی��ه مذک��ور در ای��ن بیانی��ه 
فرا رس��یدن س��الگرد دف��اع مق��دس را به ملت 
بزرگوار ایران اس��المی تبریك و تهنیت گفته و 
از درگاه خداوند متعال برای روح بلند ش��هیدان 
آرزوی عل��و درجه و برای جانبازان و ایثارگران 
انق��الب اس��المی عافیت و س��المت مس��ألت 

کرده اند. 

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
تیم کارشناس��ی فقهی و حقوقی؛ بررسی اساسنامه 
دانشگاه آزاد و موضوع وقف را به پایان رسانده اند، 
گف��ت: اعضای هیأت  مؤس��س دانش��گاه آزاد از 

اظهارنظر درباره وقف خودداری کنند.
منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در گفتگو با فارس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس 
هیأت مؤس��س دانش��گاه آزاد در خصوص وقف 
اموال این دانشگاه اظهار داشت: نکته شایان اهمیت 
این است که تیم کارشناسی که از طرف مقام معظم 
رهبری مأمور شده موارد حقوقی و فقهی مربوط به 
اساسنامه دانشگاه آزاد را که مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی بوده بررس��ی کند، کار خود را به 

اتمام رسانده و گزارش داده است.  
وی در همی��ن زمین��ه افزود: اکن��ون تمام اعضای 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی منتظر اعالم نتیجه 
رس��می این بررسی ها هستند تا مشخص شود که 
چه مطالبی به شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ 
می ش��ود تا بتوانی��م هماهنگ با نظ��ر مقام معظم 
رهبری حرکت کنیم.  عضو ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی در ادام��ه گفت: در این ش��رایط توصیه 
می کنیم که همه عزیزانی که به موضوع دانش��گاه 

آزاد و اصالح اساسنامه عالقه مند بودند و یا به هر 
دلیلی آن را پیگیری می کردند، گذشته از عضویت 
در هر جناح و دس��ته ای، اکن��ون از هرگونه اظهار 
نظر که به ایجاد جو نامناسب در این موضوع منجر 
می ش��ود خودداری کنند. کبگانیان با بیان اینکه دو 
طرف قبول دارند که در این گونه مسائل که گهگاه 
اختالف نظر های��ی در آن وج��ود دارد، مقام معظم 
 رهبری فص��ل الخطاب خواهند بود خاطرنش��ان 
کرد: در این شرایط تأکید داریم که همه جریان ها 

از جمله مسئوالن و هیأت مؤسسه دانشگاه آزاد و 
همچنین دیگر افرادی ک��ه بر انجام اصالحات در 
مدیریت دانشگاه آزاد برای ارتقای کمی و کیفی این 
مجموعه علمی اصرار دارند، اندکی صبر و تحمل 
پیشه کنند و از اظهارنظر هایی که باعث پیچیدگی 
بیش��تر موضوع و ایجاد شائبه جوسازی می شود، 

پرهیز کنند. 
وی با بیان اینکه کار اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد 
رو ب��ه جلو پیش می رود و دی��ری نمی پاید که به 
نتیجه نهایی برس��د، تصریح کرد: با خوش��بختی 
همه افراد حاضر در ای��ن ماجرا با وجود نظرهای 
مختلف و حتی مخال��ف در مواضع خود تصریح 
کرده اند که نظر مقام معظم رهبری را در این مسأله 
فصل الخطاب می دانند. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در پایان اظهار داش��ت: ب��ا توجه به این 
موردها دیگر الزم نیست که افراد مختلف پیشاپیش 
در خص��وص نتیجه بررس��ی هیأت کارشناس��ی 
مأمور از طرف مقام معظم رهبری اظهار نظر کنند 
چون ممکن است این سخنان عالوه بر ایجاد جو 
نامناس��ب در جامعه، برای تصمیم گیری های آینده 
مشکل هایی ایجاد و حتی باعث ایجاد سوء تفاهم 

بین دو طرف ماجرا شود. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: ت��الش کردیم تا در برگزاری مراس��م 
گرامیداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس نشان دهیم که مجلس همان عصاره 
ملت و مردم اس��ت و همچنان روش خود را در اس��تقامت در مقابل بیگانگان 

حفظ خواهد کرد.
به گزارش مهر، علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در آغاز جلسه 
علنی با اش��اره به برگزاری مراس��م گرامیداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس 
 و شکس��ت حصر آبادان که پیش از آغاز جلس��ه در صحن مجلس برگزار شد 
افزود: در این مراسم هفته دفاع مقدس را گرامی داشتیم و پاسداشتی از فرماندهان 

ارتش، سپاه و جهاد را برگزار کردیم.
وی افزود: امیدواریم با این جلسه نشان داده باشیم که مجلس همان عصاره مردم 

است و همان روش را در استقامت در مقابل بیگانگان خواهد داشت.
در آیین گرامیداشت سی امین سالگرد دفاع مقدس و شکست حصر آبادان که با 
حضور نمایندگان مجلس، فرماندهان و خانواده شهیدان دفاع مقدس برگزار شد، 
امیر »موس��وی« جانشین فرمانده کل ارتش و چند تن از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس سخنرانی کردند و همچنین در پایان این جلسه از خانواده های سرداران 
ش��هید: کاظمی، زین الدین قم، یعقوبی، علی معرف��ی زاده، نورالدین رحیمی، 

ابوالقاسم رزاقی، سلطانی، شاه آبادی، کالته تقدیر شد.
خانواده های این شهیدان با حضور در جایگاه هیأت رئیسه و دریافت لوح تقدیر 

و هدایایی به رسم یادبود از سوی رئیس مجلس تجلیل شدند.

ترقي در واكنش به منع فروش اس 300 از سوي روسیه؛ 
بايد بدانيم بيشتر از اين نبايد روي 

روس ها حساب كرد 

در بیانیه اي صورت گرفت؛
تقدير 195 نماينده مجلس از مواضع رئيس جمهور در سازمان ملل

كبگانیان:
بررسي وقف و اساسنامه دانشگاه آزاد پايان يافت؛ هيأت  مؤسس صبر پيشه كند

جهان نما نصف النهار
توسط بغداد؛

هزينه رواديد ورود ايرانيان 
به عراق لغو شد

یك مقام دولت عراق با اشاره به تالش ها برای افزایش درآمدهای زیارتی و 
گردشگری این کشور، از لغو هزینه روادید ورود ایرانیان به عراق خبر داد.

به گزارش مهر، »علی الع��الق« از مقام های بلندپایه دولت عراق در گفتگو 
با روزنامه الصباح اظهار داش��ت: دولت تصمیم گرفته در راس��تای حمایت 
 از اقتص��اد، هزین��ه روادی��د ورود ایرانیان ب��ه عراق را لغو کن��د. وی اظهار 
داشت: سیاست عمومی دولت این است که در برهه کنونی برای حمایت از 
گردشگری تسهیالتی را برای افرادی که به عراق می آیند در نظر بگیریم که 
بخشی از این تسهیالت ش��امل لغو هزینه روادید ورود به کشور است. این 
مقام عراقی با اش��اره به مبلغ های 10 ت��ا 20 دالری دریافتی از ایرانیان برای 
ورود به عراق تأکید کرد: این مبلغ ها در مقایسه با هزینه هایی که زائران در 
عراق خرج می کنند اهمیتی ندارد و ما در اینجا بر افزایش درآمدهای زیارتی 
و گردش��گردی تمرکز داریم. علی العالق در ادامه افزود: دولت سعی دارد با 
کاهش هزینه های دریافتی از همه اتباع خارجی که به عراق س��فر می کنند، 

بخش گردشگری خود را تقویت کند.

در اعالم همبستگی با اسرای فلسطینی صورت گرفت؛ 
هزاران فلسطينی در كرانه باختری 

و نوار غزه تظاهرات كردند
ه��زاران فلس��طینی ب��ه 
مناس��بت روز ملی اعالم 
همبس��تگی با اس��را، در 
کران��ه باخت��ری و نوار 
غزه تظاهرات گسترده ای 
برپا کردند. ب��ه گزارش 
فارس به نقل از روزنامه 
اردن��ی »ال��رای«، هزاران 
اع��الم  در  فلس��طینی 
همبستگی با اسرای خود 
رژی��م  زندان ه��ای  در 
صهیونیستی در شهرهای 
باختری  کران��ه  مختلف 

و نوار غزه اعتصاب و تظاهرات کردند. بر اس��اس این گزارش، به مناس��بت 
روز ملی اعالم همبستگی با اسرای فلسطینی، مقرهای صلیب سرخ جهانی در 
شهرهای مختلف کرانه باختری، شاهد تجمع تعداد بیشماری از خانواده های 
اسرای فلسطینی بود.  عالوه بر آن، صدها نفر از خانواده های اسرای فلسطینی 
در مقابل مقر صلیب  س��رخ در ش��هر غزه تجمع و اقدام رژیم صهیونیستی 
مبنی بر ممنوعیت مالقات آنها با اسرای فلسطینی را محکوم کردند. اسیرانی 
که بیش از 4 س��ال اس��ت از دیدار با خانواده های خود محرومند.  بنا بر این 
گزارش، ش��رکت کنندگان در این اعتصاب ها از اسیران فلسطینی که به دلیل 
اقدام های اداره زندان ها یك روز اس��ت در اعتصاب غذا به س��ر می برند، 
حمایت کردند. ش��رکت کنندگان در این اعتصاب ها با در دس��ت داش��تن 
عکس ها و پالکاردهایی از اسیران فلسطینی، خواستار در اولویت قرار گرفتن 
موضوع اسرا در روند مذاکره های سازش میان تشکیالت خودگردان فلسطین 
و رژیم صهیونیس��تی شدند.  بیش از 11 هزار فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیس��تی در شرایط بسیار دش��واری به سر می برند و از کمترین حقوق 

انسانی نیز محرومند. 

محكومیت حبس زن مسلمان پاكستانی در امریكا 
آمريكا با شكنجه »عافيه« را مجبور 

به  اعتراف دروغ كرد
فوزیه صدیقی محکومیت خواهرش را شکستی برای دادگاه  امریکایی دانست 
و تصریح کرد که دولت امریکا خواهرم را شکنجه و مجبور کرد که در دادگاه 
سخنانی را بیان کند.  »فوزیه صدیقی« خواهر »عافیه صدیقی« در گفتگو با فارس 
در کراچی، با اش��اره به محکوم شدن صدیقی به 86 سال زندان از سوی یك 
دادگاه امریکایی گفت: این اتفاق برای عافیه شکست محسوب نمی شود، بلکه 
این دادگاه امریکایی اس��ت که شکست خورده است. فوزیه صدیقی افزود: ما 
مسلمان هستیم و همچنان طالب صلح باقی خواهیم ماند و محکومیت عافیه 
نیز میراث وی خواهد بود. وی با انتقاد ش��دید از دولت پاکستان به دلیل عدم 
تالش کافی برای آزاد سازی عافیه صدیقی گفت: این اتفاق ضربه ای به صورت 
دولت دموکراتی اس��ت که ادعا می کرد می تواند عافیه را از امریکا بازگرداند. 
خواهر صدیقی همچنین دولت امریکا را متهم به شکنجه عافیه کرد و گفت: 
آمریکایی ها عافیه را در شرایط غیرانسانی بازداشت کرده و وی را مجبور کردند 
تا س��خنانی را در دادگاه بیان کند. وی اف��زود: حاکمان کنونی نه تنها باید در 
این دنیا، بلکه در روز حس��اب نیز باید پاسخگوی اعمالشان باشند. بر اساس 
این گزارش، خانواده عافیه صدیقی اعالم می کنند که برخی سازمان  های دولت 
امریکا از جمله س��یا و اف.بی.آی هشت س��ال پیش در جریان ربایش وی از 
خانه اش در کراچی پاکستان نقش داشته اند. آن ها همچنین می گویند که طی این 
مدت بارها تهدید شده اند که باید در مورد ربایش صدیقی سکوت کنند. به گفته 
خانواده صدیقی، عافیه و فرزندانش توسط سازمان های اجرای احکام پاکستان و 
 بر خالف قانون اساسی این کشور به برخی سازمان های امریکایی تحویل داده 

شدند. 

یک مقام امنیتی افغان:
40 شبه  نظامی خارجی در افغانستان 

كشته شدند
فرمانده امنیتی والیت »خوس��ت« افغانستان از کشته ش��دن بیش از 40 نفر از 
نیروهای شبه  نظامی عرب، چچنی و پاکستانی وابسته به گروه طالبان در این 
منطقه خبر داد.  »عبدالحکیم اسحاق زی« در گفتگو با فارس در کابل، از کشته 
ش��دن بیش از 40 شبه نظامی وابسته به طالبان در این والیت خبر داد و افزود 
که تمامی این شبه نظامیان اتباع کشورهای خارجی هستند. به گفته وی، این 
ش��به نظامیان در عملیات مشترکی که از س��وی نیروهای خارجی و افغان در 
منطقه »گربز« این والیت راه اندازی ش��ده بود، کش��ته شدند.  فرمانده امنیتی 
خوست اظهار داشت: این شبه نظامیان که مجهز به سالح های سبك و سنگین 
 بودند از خاک پاکستان وارد افغانستان شده بودند. این مقام امنیتی افغان، هویت 
کشته شدگان را پاکستانی، عرب و چچنی اعالم کرد و افزود که اجساد کشته 
شدگان تاکنون در صحنه نبرد باقی است. اسحاق زی خاطرنشان کرد: آخرین 
آمار کشته شدگان، از کشته شدن 80 شبه نظامی حکایت می کند، اما این خبر 
تاکنون به صورت رسمی از سوی فرماندهان حاضر در میدان جنگ تأیید نشده 
است. به گفته اسحاق زی این افراد از سوی شبکه »حقانی« تجهیز و به افغانستان 
ارسال می شوند.  این مقام امنیتی افغان، محل درگیری را یك منطقه کوهستانی 
و هم مرز با پاکستان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر طالبان در این والیت، 
ت��وان جنگ رو در رو را ندارند و فقط با کارگزاری مین های کنار جاده ای، به 
ایجاد وحشت در میان مردم روی آورده اند. طالبان تاکنون در این مورد اظهار 

نظری نکرده اند. 

معاون پارلماني رئیس جمهور در شوراي اداري استان اصفهان:

تا اجراي كامل هدفمندي يارانه ها، سه مرحله باقي مانده است

 مهدی رفائی
حج��ت االس��الم »س��ید 
محمدرضا میرتاج الدینی«، 
مجل��س  ام��ور  مع��اون 
ریاست جمهوری پس از 
بازدید از شهرستان سمیرم 
استان  اداری  در ش��ورای 
اصفهان حضور یافت و با 
ستودن سفر اخیر ریاست 
س��خنان  و  جمه��وری 
وی در س��ازمان مل��ل به 
نهایی  برنامه ه��ای  تبیین 
در خص��وص هدفمندی 
یارانه ه��ا پرداخ��ت. وی 
ب��ا اصولی و کارشناس��ی 
هدفمندی  برنامه  خواندن 
یارانه ها ابراز داشت: مردم 
ب��رای هدفمندی یارانه ها 
و اج��رای نهایی آن عجله 
 نکنن��د چ��را ک��ه طب��ق 
برنام��ه ریزی نهایی س��ه 
مرحله تا هدفمندی نهایی 
یارانه ها باقی مانده و این 
برنامه که یك اصل اساسی 

فراموش ش��ده بود اجرای آن پس از 20 سال نیاز 
به برنامه ریزی اصولی برای کنترل اقتصاد کش��ور 
دارد. معاون پارلمانی ریاست جمهوری سه مرحله 
باقی مانده تا اجرای نهایی طرح را به ترتیب: واریز 
یارانه نقدی به حس��اب مردم به صورت دوماه به 
دو م��اه، تصمیم گیری نهای��ی دولت برای اصالح 
قیمت ها و رسیدن به قیمت های واقعی و شروع 
حمایت از هدفمندی ب��ه صورت انعطاف پذیری 
دولت در بازار، تولید و ارکان اقتصادی ذکر کرد و 
خاطرنشان ساخت: مردم نباید فکر کنند که همزمان 
با واریز نقدی و طی دو ماه، آزادس��ازی قیمت ها 
صورت می گیرد بلکه ممکن است این آزادسازی 
بر اس��اس طرح های انعطاف پذیری دولت شکل 
گیرد که به طور قطع فشاری را متوجه مردم و بازار 
نخواهد کرد. سید محمدرضا میرتاج الدینی افزود: 
هر طرحی برای اج��را نیاز به ریل گذاری دارد که 
در این خص��وص همه بخش ها همکاری الزم را 
ب��ا دولت انجام و تهیه اساس��نامه و ایجاد صندوق 
هدفمندی یارانه ها و نیز تنظیم آیین نامه های الزم 
مرب��وط به همراه ایجاد بس��ترهای الزم اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی و اخذ ش��ماره حس��اب های 
مردم در این خصوص انجام ش��ده اس��ت و س��ه 
مرحل��ه آتی کامل کننده طرح اس��ت. وی تصریح 
ک��رد: مجموع یارانه های اعطای��ی قبلی به کاالها 
به اندازه کل بودجه کش��ور بوده و ادامه این روند 
اگر تا س��ال 1404 اصالح نش��ود باید کل فروش 
 نفت صرف اعطای یارانه ها شود. معاون پارلمانی 

رئیس جمهور س��پس با توضی��ح کامل یك »پاور 
پوینت« مس��یر هدفمندی یارانه ها را برای مدیران 

استان تبیین نمود.
دكتر كامران نماینده مردم اصفهان

ــی اداره ها به ایثارگران بی مهری  چرا در برخ
می شود

حس��ن کامران نماینده مردم اصفهان در ش��ورای 
اداری اس��تان اصفه��ان گفت: اخ��الق جبهه ای 
 و روحیه بس��یجی باید در کش��ور حفظ ش��ود و 
س��اده زیس��تی جبهه ای بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری باید همواره سرلوحه فعالیت مدیران باشد.

حس��ن کامران نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
ش��ورای اسالمی با ستودن روحیه بسیجی ریاست 
جمهوری و حضور موفقیت آمیز وی در س��ازمان 
ملل، از رفتار برخی اداره های دولتی در سطح کشور 
و اس��تان اصفهان مبنی بر بی مه��ری به ایثارگران 
گالیه کرد و افزود: نباید در استان شاخص اصفهان 
که رتب��ه اول ایثارگری را دارد در س��طح اداره ها 
ش��اهد چنین رفتاری باش��یم. وی تصریح کرد: با 
تأسف الیحه حمایت از ایثارگران به طور کامل در 
سطح کشور اجرا نمی شود و جا دارد تا مسئوالن و 
مدیران در هفته دفاع مقدس نگاهی نو به این مقوله 
داشته باشند و در اجرای الیحه حمایت از ایثارگران 

و تکریم آنها کوشش نمایند.
ذاكر اصفهانی استاندار اصفهان:

ــتان با وجود مشكل های  آموزش و پرورش اس
ــاز كرده  ــی خوبی را آغ ــال تحصیل موجود، س

است

 »علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی« اس��تاندار اصفهان در
جمع بندی مطالب ش��ورای اداری استان اصفهان 
گفت: آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با توجه 
به مشکل های موجود از سال قبل، سال تحصیلی 
خوبی را آغاز کرده که تالش مدیرکل این سازمان 
و مجموع��ه مدی��ران آموزش و پ��رورش در این 

خصوص مثمر ثمر بوده است.
اس��تاندار اضاف��ه ک��رد: ج��ا داش��ت ت��ا در این 
ش��ورای اداری در آغاز س��ال تحصیل��ی مدیران 
و رئیس��ان دانش��گاه های اس��تان حض��ور فعال 
 داش��ته باش��ند که با تأس��ف ب��ه این ام��ر توجه

نکرده اند.
ذاک��ر اصفهانی همچنی��ن در خص��وص اجرای 
مصوبه های سفرهای اس��تانی ریاست جمهوری 
ب��ه ارائ��ه عملکردها پرداخت و گفت: پیش��رفت 
مصوبه های استانی ریاست جمهوری در اصفهان 
عال��ی ب��وده و اصفهان را در رتب��ه دوم اجرای آن 
در کش��ور قرار می دهد. وی تصریح کرد: تا پایان 
ش��هریور 89، 96 درصد از مصوبه های سفر اول، 
71 درص��د از مصوبه ه��ای س��فر دوم و نیز 40 
درصد از مصوبه های سفر سوم محقق شده است. 
اس��تاندار خاطرنشان ساخت: ش��أن مردم اصفهان 
باالت��ر از اینهاس��ت و جا دارد بودج��ه الزم برای 
تحقق طرح ها بیشتر شود و این طرح ها به مرحله 
عملیاتی و رسیدن به 100درصد تحقق مصوبه ها 
برسد و عموم دس��تگاه های دولتی در تحقق این 
هدف و رس��اندن مردم به س��طح رفاه الزم وظیفه 

خاص دارند.

الریجانی در آغاز جلسه مجلس:
مجلس همان عصاره ملت است

رنا
س: ای

عك
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 کلیه ها و کبد زه��را رجایی که 
دچار مرگ مغزی ش��ده بود به سه بیمار 
پیوند زده ش��د و ب��ه آنه��ا حیاتی تازه 

بخشید.
فضای سنگینی بود. هنگامی که خانواده 
مرحومه رجایی را دیدم با خود فکر کردم 
پدر و مادر زهرا نمونه بارز ایثار هستند 
چرا که با رضای��ت کامل پذیرفته اند تا 
با اهدای اعضای بدن جگرگوش��ه خود 
زندگی دوباره ای به سه بیمار ببخشند و 

نور امید را در وجودشان روشن کنند.
نظر هر ش��نونده جلب حرف های این 
مادر می ش��ود هنگامی که از خوبی ها، 
خ��وش اخالقی ها و اعتق��اد محکم به 
مس��ائل دینی و اخالق��ی و حالت های 
عرفانی زهرا می گوید. مهربانی زهرا را 
بی نظیر می داند. این مادر با گذشت که 
حال مس��اعدی برای مصاحبه و گفتگو 
ندارد حرف های خود را در چند جمله 
خالصه می کند و می گوید: وقتی به ما 
خبر دادند که دیگر امیدی به زنده ماندن 
زهرا نیست حال خود را نمی فهمیدم و 
به همسرم گفتم: هر تصمیمی که صالح 
اس��ت بگیرید. بعد هم وقتی تصمیم به 
اهدای اعض��ای بدن زهرا گرفتیم و این 
عمل انجام ش��د، گفتم خدایا راضیم به 
رضای تو. مادر زهرا جمله هاي خود را 

این گونه به پایان رساند خدا امانت با ارزشی به من داد و 
حاال هم صالح دانست که این امانت را بگیرد.

در ادامه پدر زهرا که خود بازنشس��ته آموزش و پرورش 
اس��ت با چهره ای غمگین البته غمگی��ن از دوری فرزند 
 و در عی���ن ح��ال راضی از ای��ن اق�دام خ�داپس��ن�دانه 
ح��رف هایش را این گونه آغ��از می کند: زهرا چهارمین 
و آخرین فرزندمان بود، او 18 س��اله و امسال مقطع پیش 
دانش��گاهی را به اتمام رساند. و با وجود عالقه زیادی که 
به درس داش��ت خود را برای رفتن به دانشگاه آماده کرد 
و با قبولی در آزمون در چند رش��ته دانش��گاهی از جمله 

شیمی و زیست شناسی پذیرفته شد.
دلی��ل مرگ مغزی زهرا را که پرس��یدم این گونه پاس��خ 
می دهد: به گفته پزش��کان؛ یک��ی از عروق مغزی وی به 
طور مادرزادی رش��د کرد تا اینکه به حالت یك بادکنك 
ش��ده بود و ناگهان بدون هیچ عالمتی در خیابان هنگامی 
که همراه خواهرش بود دچار خونریزی مغزی و بیهوش 
ش��د و س��پس به کما رفت. پزش��کان معال��ج گفتند این 
خونریزی در اثر متالش��ی شدن همان رگی که رشد کرده 
اتفاق افتاده اس��ت. پدر زهرا درباره رضایت خود جهت 
اهدای کلیه ها و کبد دخترش تصریح کرد: 18 ش��هریور 
این اتفاق افتاد و زهرا یك هفته در بیمارستان بستری بود. 
هنگامی که در بیمارس��تان بودیم دیدم کادر بیمارستان با 
والدین یکی از بیمارانی که دچار مرگ مغزی شده جهت 
رضای��ت آنان برای اهدای عضو در حال مذاکره هس��تند 
اما آنها به هیچوجه راضی نش��دند. وقتی به ما پیغام دادند 
که دیگر امیدی به بازگش��ت زهرا نیست ناگهان احساس 
کردم ن��وری در وجودم دمیده و با فک��ر به این موضوع  

آرامش در من ش��کل گرفت و بعد از صحبت با خانواده 
رضایت دادیم که با اه��دای اعضای بدن زهرا به بیماران 
دیگ��ر زندگی را هدیه کنیم. من فک��ر می کنم با این کار 

زهرا زنده است و سه نفر حیات تازه پیدا کرده اند.
در خاتمه این پدر از کس��انی که کبد و کلیه های زهرا را 
دریافت کرده اند خواست: این خانواده را فراموش نکنند 

و گفت: چرا که آنها هم فرزندان ما هستند.
در ادامه این جلس��ه دکتر س��وداوی مسئول بیماری های 
خاص و پیوند اعضاي دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان 
ضمن عرض تسلیت به خانواده زهرا رجایی و تبریك به 
پدر و م��ادر وی به خاطر این اقدام بزرگ درباره بیماری 
و عل��ت ف��وت زهرا گف��ت: برخی عروق مغ��ز )عروق 
فرعی( به طور مادرزادی رش��د می کنن��د حتی تا جایی 
که به صورت یك بادکنك درمی آیند س��پس در اثر یك 
سانحه، عطسه، سردرد یا... متالشی می شوند و این سبب 
می شود که خونریزی مغزی اتفاق بیفتد. البته این بادکنك 
حتی امکان دارد تا آخر هم باز نش��ود. گفتنی اس��ت: این 
اتفاق به طور معمول در افراد زیر 30 سال رخ می دهد و 

در مورد زهرا هم این مورد صادق بود.
وی، در خصوص پیوند اعضای بدن زهرا به بیماران دیگر 
اف��زود: با توجه به اینکه از همه مرگ مغزی ها نمی توان 
عضو دریافت کرد در مورد زهرا هم باید متذکر ش��وم که 
به دلیل پزش��کی قلب وی پیوند نشد ولی کبدش به یك 
جوان 30 ساله در بیمارستان نمازی شیراز و دو کلیه اش 
در اصفهان پیوند ش��دند. دکتر س��وداوی درباره فرهنگ 
س��ازی این اقدام بزرگ گفت: البته خانواده های افرادی 
که اعضای بدن بیم��ار مرگ مغزی را اهدا می کنند برای 
رضای خدا این کار را انجام می دهند و هیچگونه چش��م 

داش��تی ندارند. اما قدردانی و تش��کر از آنها وظیفه همه 
ماس��ت. بدین منظور قرار اس��ت همایش��ی در نیمه دوم 
امس��ال با حضور این خانواده ها برگزار ش��ود و مجری 
برنامه هم یکی از گیرندگان باشد. تقدیر از خانواده های 
 اه��دا کنن��ده اعض��ا از مهم تری��ن بخش ای��ن همایش

است.
 وی اختص��اص ی���ك قط�ع��ه در ب�اغ رض��وان ب�رای 
اهدا کنندگان عضو را اقدامی جهت فرهنگ س��ازی این 
امر دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: قطعه 4، بل��وک 6 باغ 
رضوان به نام »احیاگران« جهت خاکسپاری اهداکنندگان 
عضو در نظر گرفته ش��ده اس��ت. هدف از این اقدام، اول 
تس��الی خاطر برای خانواده ه��ای اهداکنندگان و دیگر 
آنکه با مشخص بودن آرامگاه این افراد گیرندگان هم هر 

زمان می توانند یاد آنها را گرامی بدارند.
مس��ئول بیماری های خ��اص و پیوند اعضای دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان ضمن اش��اره به این مطلب که از 
27 مردادماه امس��ال پایگاه گروه پیوند اعضا در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شده است تصریح کرد: افراد 
 www.ehda.mui.ac.ir می توانند با مراجعه به آدرس
ثب��ت ن��ام و کارت اهدای عض��و را دریافت کنن��د. البته 

تاکنون 4000 نفر در این سایت ثبت نام کرده اند.
کش��ورهای  در  اعض��ا  پیون��د  درب��اره  همچنی��ن  وی 
دیگ��ر و ای��ران تصری��ح ک��رد: در دنیا 72 عض��و برای 
پیون��د از ب��دن برداش��ت می ش��ود ام��ا در ای��ران تنها 
12 عض��و ش��امل: قل��ب، کلیه ه��ا، کب��د، روده، قرنیه، 
 غض��روف اس��تخوان، س��یاهرگ و تاندون ها برداش��ت 

می شود.
دکت��ر س��وداوی آمار م��رگ مغزی در اس��تان در 6 ماهه 

نخس��ت امس��ال را 20 م��ورد اعالم و 
خاطرنش��ان کرد: از این تعداد 17 جوان 
زیر 25 س��ال و س��ه نفر باالی 25 سال 

بودند.
وی ضمن اشاره به انجام 10 پیوند قلب 
در بیمارستان چمران در شش ماهه اول 
امسال افزود: به طور معمول پیوند کلیه 
در بیمارستان خورشید انجام می پذیرد 
و قرار اس��ت که پیوند کبد نیز در آینده 
نزدیك در بیمارستان الزهرا انجام شود.

گفتنی اس��ت: از می��ان 10 پیوند قلب و 
پیوندهای کلیه و کبد به غیر از دو پیوند 
قلب و یك پیوند کبد بقیه در س��المت 

کامل به سر می برند.
در ادامه جلس��ه »دردش��تی« مدیرعامل 
درمان��ی  خدم��ات  خیری��ه  انجم��ن 
حض��رت ابوالفضل گف��ت: این انجمن 
22 س��ال اس��ت که کار خود را شروع 
ک��رده و از 93 نف��ر هی��أت امن��ا و 11 
 نفر هیأت مدیره تش��کیل ش��ده است. 
وی اف��زود: انجم��ن خیری��ه خدم��ات 
درمانی حضرت ابوالفضل ویژه بیماران 
کلی��وی و قلب��ی اصفه��ان ب��ا عنای��ت 
خداون��د متعال،  اخ��الص بنیان گذاران 
و یاری س��خاوتمندانه نیکوکاران آش��نا 
و نا آشنا در ش��رایطی که افراد سودجو 
با سوءاس��تفاده های ف��راوان و با دادن 
وعده های پوچ به بیماران و خانواده های آنها خس��ارت 
مادی و معنوی زیادی بر آنها وارد می کردند تش��کیل و 

جهت خدمات رسانی فعال شد.
دردشتی هدف های انجمن را تشریح کرد که عبارتند از: 
فراهم نمودن تس��هیالت الزم بهداشتی، درمانی، حمایتی،  
آموزش��ی و فرهنگی جهت بیماران تحت پوشش، ترویج 
فرهنگ پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، توسعه فرهنگ 
کمك به بیماران نیازمند، تالش در راستای ارتقای آگاهی 
اف��راد جامعه جه��ت پیش��گیری از ابتال به بیم��اری ها، 
هدفمن��د کردن کمك های خی��ران و رعایت اولویت ها 

در حوزه سالمت.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به این جمله: »اعضای بدن 
خود را به جهان دیگر نبرید چرا که انس��ان های دیگر در 
این جه��ان به آنها نیازمندند« بای��د یك حرکت فرهنگی 
در مورد اهدای عضو بیم��اران مرگ مغزی به افرادی که 
نیازمند هس��تند ص��ورت پذیرد هنگامی که پنج پزش��ك 
تش��خیص دهند ک��ه دیگر امیدی به برگش��ت فرد دچار 
مرگ مغزی به این دنیا نیس��ت خانواده با ایثار و گذشت 

خود می توانند زندگی چند بیمار دیگر را نجات دهند.
دکتر سوداوی در خاتمه افزود: البته برای ما سخت است 
که بگوییم: دیگر جوانش��ان به دنی��ا برنمی گردد ولی به 
ه��ر حال حادثه رخ داده و برگش��ت بیم��ار مرگ مغزی 
هم ام��کان ندارد. تصمیم به اهدای عضو فرد دچار مرگ 
مغزی برای خانواده بس��یار سخت است اما این یك تفکر 
الهی اس��ت که در این خانواده شکل می گیرد و خانواده 

رجایی هم از آن جمله اند.
در واقع: زهرا رجایی زنده است.

 »مرجان منوچه��ری« در گفتگوی اختصاصی با 
زاین��ده رود تصریح کرد: خوردن صبحانه و میان وعده 
برای دانش آموزان بسیار ضروری است چرا که تمرکز 
و یادگیری این قش��ر و فعالی��ت و خالقیت آنها به این 

مهم بستگی دارد.
وی گفت:  ارتقای س��طح آگاهی کلیه دست اندرکاران 
مدرسه شامل مدیران، معلمان، اولیاء و دانش آموزان در 
دستور کار بوده و داشتن آگاهی و عملکرد در خصوص 

شاخص های وضعیت تغذیه بسیار مهم است.
کارش��ناس تغذیه مرکز بهداشت اس��تان، ضمن اشاره 
 ب��ه ان�جام تحق�یقی در س���ال گذش��ته درب�اره تغذیه 
دان��ش آموزان خاطرنش��ان کرد: از آنجا ک��ه گروه ها، 
وعده ها و عادت های غذایی و همچنین مواد معدنی و 
ویتامین ها یك مجموعه تغذیه سالم را در بر می گیرند 
در م��ورد تغذیه دانش آموزان به وی��ژه نوع صبحانه و 
میان وعده آنها تحقیقی انجام و این نتیجه حاصل ش��د 
که میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان استان 

از حد انتظار ما کمتر بود.
مرجان منوچهری افزود: یك تغذیه سالم باید از حجم 
ک��م، برخ��وردار و از لحاظ ارزش و م��واد مغذی باال 
باشد که شیر و لبنیات، انواع مغزها، ویتامین ها،  میوه و 

سبزی و غالت دارای سبوس از این جمله اند.
وی گفت: دانش آموزان صبحانه می خورند اما کیفیت 
صبحانه ومیان وعده آنها پایین اس��ت. بنابراین والدین 
آنها بای��د در مورد اهمی��ت این موض��وع آگاهی پیدا 
کنند. کارش��ن�اس تغذیه مرک�ز بهداش��ت استان، ایجاد 
 محیط س�الم در مدرس��ه ها را مهم تل�قی کرد و بی�ان 
داش��ت: پایگاه تغذیه سالم در مدرسه ها همچنان فعال 
هس��تند و در س��طح های مختل��ف نی��ز مداخله های 
مس��تمری در مدرسه ها صورت می گیرد. ارگان هایی 
ک��ه در این امر دخیل هس��تند عبارتن��د از: آموزش و 
پرورش، مرکز بهداش��ت، گروه تغذیه دانشگاه و علوم 
پزش��کی، صدا و سیما، شهرداری، سازمان ملی جوانان 

و کمیته امداد.
منوچه��ری تهیه یك پکیج آموزش��ی و چ��اپ کتاب 
پیشگیری از تغذیه نامناسب و گذاشتن آن در دسترس 
معلم��ان و مدیران مدرس��ه ها را از جمله اقدام ها در 
خصوص تغذیه دانش آموزان ذکر و تصریح کرد: تهیه 
بروش��ور آموزشی برای اطالع رس��انی دانش آموزان و 
والدین، تهیه پوستر و بنر و تهیه CD آموزشی متنوع و 
جذاب که امس��ال در نیمه اول سال تحصیلی در اختیار 
مدرس��ه ها و اولی��ای دانش آموزان ق��رار می گیرد، از 

دیگر اقدام های انجام شده در این خصوص است.
وی با بیان این مطلب که آموزش فعال بهترین آموزش 
دانش آموزان است گفت: طراحی بازی های رایانه ای 
مرتبط با تغذیه، گزارش های مختلف خبری و تصویری، 
برگزاری همایش ها، به وی��ژه همایش های منطقه ای 
ب��رای مدرس��ان آموزش و پ��رورش، تهی��ه فیلم های 
داس��تانی و زیرنویس، اجرای می��ان پرده بین برنامه ها 
و برنامه های رادیویی، اس��تفاده از سامانه پیام کوتاه و 
برگزاری مسابقه ها از طریق مدرسه ها و سایت آموزش 
و پرورش برای معلمان و مدیران و حتی س��ایر قشرها 
از راهکارهای مؤثر در راه اطالع رس��انی درباره تغذیه 
س��الم هستند که در دس��تور کار قرار دارند. کارشناس 
تغذیه مرکز بهداش��ت اس��تان افزود: تحقیق ها نش��ان 
داده اس��ت که تعدادی از دانش آموزان بس��یار الغرند 
و تع��دادی نیز اضافه وزن دارند و این مورد علت های 
مختلفی دارد که نداش��تن ارزش کافی میان وعده ها و 
صبحان��ه از عمده ترین آن به ش��مار م��ی رود که البته 
 ارائ�ه مش��اوره تغذی�ه در این م��ورد، آموزش اول�یای 
دانش آموزان، تهیه پوس��تر هرم غذایی و نیز برگزاری 
آموزش ضمن خدمت معلمان در مورد تغذیه می تواند 
ت��ا ح��د زی��ادی در حل مش��کل کمك کن��د. مرجان 
منوچهری در خاتمه ضمن اشاره به همگام بودن اداره ها 
و س��ازمان ها برای حل مش��کل های تغذیه ای دانش 
آموزان به عنوان یك گام مهم گفت: ایجاد تغییر در برنامه 
غذایی افرادی که بضاعت مالی کمی دارند باید مدنظر 
قرار گیرد به طوری که سازمان های حمایتی می توانند 
 ای��ن گونه دانش آم��وزان را تحت پوش��ش خود قرار

دهند.

 تحقیق نش��ان می دهد: 
ب���ه  م���ردان  بی توجه��ی 
سالمتش��ان از جمله موردهایی 
اس��ت که س��بب ش��ده بیشتر 
آن��ان در معرض مش��کل های 
قلبی باش��ند. بنابرای��ن تحقیق، 
بیماری ه��ای قلب��ی در مردان 
اس��ت.  زن��ان  از  کش��نده تر 
از  قلب��ی یک��ی  بیماری ه��ای 
ش��ایع ترین دالیل مرگ و میر 
در جامعه های امروزی هستند. 
ش��اید بس��یاری از فاکتورهای 
خطر پایه ای��ن بیماری عبارتند 
از: فاکتورهای قابل کنترل مانند: 
کلسترول  دخانیات،  اس��تعمال 
ب��اال و چاق��ی و فاکتوره��ای 
غیرقاب��ل کنت��رل مانند: س��ن، 

جنس و عوامل ژنتیکی.
مؤسسه  تحقیقات  مرکز  مطالعه 

قل��ب فارمینگت��ون حاکی از این حقیقت اس��ت که در 
م��ورد کلفتی گردن احتمال ابتال ب��ه بیماری های قلبی 
وج��ود دارد زیرا با دانس��تن چنین وضعی��ت، احتمال 
وجود دیگر فاکتورهای خطر نظیر: کلس��ترول و فشار 
خون ب��اال نیز وج��ود دارد و گردن به ط��ور بارزتری 

گویای وجود این فاکتورهای خطر است.
محقق��ان می گوین��د: چروک عرض��ی روی گوش نیز 
می توان��د دلیل بر وج��ود بیماری ه��ای قلبی در فرد 
باش��د. بنابرای��ن تحقیق این نش��انه ظاهری س��رنخی 
از میزان آالس��تین اس��ت. آالس��تین پروتئینی است که 
عملکرد رگ های خون��ی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
اگر آالستین به اندازه کافی موجود نباشد فاکتور خطری 

برای ابتال به بیماری های قلبی به حساب می آید.
گروه��ی از پزش��کان درب��اره رابط��ه طاس��ی س��ر و 
بیماری های قلبی تحقیق کردند که نتیجه های آن بدین 
شرح است: مردانی که در قسمت جلوی سر و قسمت 
فرق س��ر دچار طاسی می ش��وند باید مورد آزمایش و 
معاین��ه قلبی ق��رار گیرند زیرا ای��ن وضعیت مربوط به 
وج��ود ع��روق و تأمین خون ب��رای فولیکول های مو 
است. هر چه سرعت بروز طاسی و کچلی بیشتر باشد 
احتمال ابتال به بیماری قلبی بیشتر خواهد بود. می توان 
گفت: در مقایس��ه با دیگر اف��راد، مردان طاس و کچل 
9 درصد بیش��تر در معرض خط��ر ابتال به بیماری قلبی 

هستند.
همچنی��ن پزش��کان می گویند: خروپ��ف در خواب و 
احساس خفگی، وضعیتی است که به مدت 10 ثانیه یا 
بیش��تر، تنفس متوقف می شود و از جمله عالمت های 
نشان دهنده بیماری قلبی است و یا احتمال بروز آن را 
 نش���ان می ده�د. در این شرای�ط قلب و ریه ها ب�رای 
خون رس��انی و گردش آن فعالیت بیشتری می کنند و 

همین مسأله زیان آور است.
ب��ه طور کلی نش��انه های حمله قلب��ی عبارتند از: درد 
بازوی چپ، درد ش��دید در ناحیه دنده های زیر سینه 
چپ و احس��اس س��نگینی روی قفسه س��ینه،  اما یکی 
از عالمت ه��ای غیرمعمول حمله قلب��ی به خصوص 
در زنان درد فك چپ گزارش ش��ده اس��ت. درد ناشی 
از حمله ه��ای قلبی در زنان و مردان متفاوت اس��ت. 
زنان بیشتر از مردان در زمان حمله متوجه وجود خطر 
می شوند. تحقیق ها حاکی از آن است که داشتن ترکیبی 
از فاکتوره��ای خطر مانند: فش��ار خون باال و طاس��ی، 
احتم��ال ابتال به بیم��اری قلب��ی را 79 درصد افزایش 
می دهد و این میزان در صورت وجود کلسترول باال و 

طاسی مردانه به مراتب بیشتر خواهد بود.
ش��ایان ذکر اس��ت: کمبود س��اعت خواب به ش��دت 
ب��ه سیس��تم ایمنی آس��یب وارد می کند و اس��ترس و 
بی خواب��ی معجون��ي بس��یار خطرناک ب��وده و باعث 

افزایش احتمال بیماری قلبی می شود

كليه و كبد بيمار مرگ مغزي به سه نفر اهدا شد
سر خط

حوادث

كاهش وقوع قتل توسط بستگان
معاون مبارزه با جرم های جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، از کاهش روند 
صعودی وقوع قتل توسط بستگان در سال جاری خبر داد و گفت: 27/8 درصد 

از قتل های رخ داده در کشور از نوع قتل توسط بستگان بوده است.
سرهنگ »هادی مصطفایی« در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: قتل توسط 
بستگان از سال های گذشته از سوی پلیس آگاهی نیروی انتظامی رصد شده 
تا برنامه ریزی های الزم به منظور پیشگیری و مقابله با این نوع قتل ها انجام 
ش��ود. وی ادامه داد: در طول س��ال های 80 تا 87 سهم این وقایع در مجموع 

جرم های قتل، روندی آرام و تا حدودی صعودی داشته است.
معاون مبارزه با جرم های جنایی پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: بیش��ترین آمار 
قتل ها توس��ط بستگان در س��ال 87 رخ داده که در این سال 30/6 درصد از 
مجموع جرم های قتل رخ داده در کشور از نوع قتل توسط بستگان بوده است. 
وی گفت: در س��ال 88 این رقم ب��ه 29/4 درصد کاهش یافته و در پنج ماهه 
اول س��ال جاری به 27/8 درصد رسیده که این نشان از کنترل روند صعودی 

قتل های رخ داده توسط بستگان است.
قتل زن توسط شوهر در صدر قتل توسط بستگان

س��رهنگ مصطفایی افزود: در بررسی نسبت های میان قاتل و مقتول در قتل 
توسط بستگان، قتل زن توسط شوهر بیشترین سهم را داشته است.

وی ادامه داد: در بین مجموع قربانیان مؤنث در کش��ور، حدود 63 درصد آنها 
توسط بستگان نزدیك یا درجه یك خود به قتل رسیده اند.

 معاون مبارزه با ج�رم های جنایی پل�یس آگاهی ن�اجا با اشاره به چگون�گی 
ش��کل گیری و انگیزه وقوع قتل ها گفت: تف��اوت در انگیزه های وقوع قتل 
توس��ط بستگان موجب شده تا راهکارهای متفاوتی برای مقابله با آنها وجود 
داش��ته باش��د که در برخی از موردها نیاز به حمایت های جدی قانونی و در 
برخ��ی زمینه ها لزوم رعایت اص��ول اخالقی در ارتباط ها و رفتار، مانع بروز 

قتل می شود.
وی تصریح کرد: هر موضوعی که س��یر عادی و آرام کانون یك خانواده را از 
روال طبیعی خود خارج کند به عنوان تهدید تلقی ش��ده که ممکن است آثار 
منفی آن به شکل منازعه، طالق، اقدام به خودکشی، فرار از منزل و یا قتل ظاهر 
شود. سرهنگ مصطفایی، رفتارها و ارتباط های فردی را عامل اصلی در وقوع 
قتل توسط بستگان دانست و گفت: ابعاد مختلف مسائل اجتماعی نظیر شرایط 
اقتصادی، وضعیت فرهنگی و منطقه ای نقش قابل مالحظه ای در وقوع این 
قتل ها دارد. ولی عامل اصلی و مهم در وقوع قتل توس��ط بستگان رفتارها و 

ارتباط های فردی است.
وی افزود: خطاهای رفتاری و عدم رعایت اصول اخالقی و انسانی در ارتباط 

با اطرافیان، زمینه بروز ناهنجاری را فراهم می کند.
ظن دلیل وقوع قتل ها

معاون مبارزه با جرم های جنایی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به دالیل وقوع این 
قتل ها در کشور اظهار کرد: منشأ وقوع بسیاری از این قتل ها یك ظن غلط، 
اشتباه کودکانه یا بحث های پیش پا افتاده خانوادگی بوده، ولی به دلیل توسل 
به خشونت، سوءاستفاده از قدرت بدنی برتر و ناتوانی فرد در مهار خشم منجر 

به قتل شده است.
وی تصریح کرد: اعتیاد، سوء ظن، تبعیض بین فرزندان، رفتارهای تحقیرآمیز، 
برقراری رابطه های غیر متعارف، تالش برای حل مش��کل ها از طریق توسل 
 به زور و خش��ون�ت و هر سخن یا رفت�اری که مهرورزی اعضای خان�وده را 
تحت الشعاع قرار دهد آسیب و تهدید محسوب شده که ادامه آن ممکن است 

منجر به آسیب های جدی شود.

یک وكیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فارس: 
ثبت ازدواج موقت، روابط را در مسير 

صحيح و قانونمند قرار می دهد 
یك وکیل پایه یك دادگس��تری گفت: ثبت ازدواج موقت رابطه دو طرف را 
قانونمند می کند تا در زمان بروز مشکل، پیامد های حقوقی مسأله قابل کنترل 
باشد. »ولی اله کریمی« در گفتگو با فارس اظهار داشت: هر رابطه حقوقی باید 
قانونمند و هدفمند باشد تا در زمان بروز مشکل، پیامد های حقوقی آن را بتوان 
کنترل کرد؛ ثبت ازدواج موقت نیز از لحاظ حقوقی به نفع جامعه است زیرا در 

زمان بروز مشکل، حقوق افراد پایمال نمی شود. 
وی اف��زود: ثبت ازدواج موقت از لح��اظ روانی و اجتماعی نیز امری مثبت 
است زیرا بررسی ها نشان داده هرگاه رفتاری به شکل قانونی در آید به بیراهه 
کشیده نشده و در مسیر صحیح اجرا می شود؛ البته در تصویب چنین قانونی 
باید پیامد های ناش��ی از اجرای آن نیز لحاظ شود تا از مشکل های احتمالی 

کاسته شود. 
بهترین راه حل برای اجرای قانون در جامعه، فرهنگ سازی است 

وی اظهار داشت: فلسفه وجودی ازدواج در تقواست و کمیت مهریه بستگی 
به توافق دو طرف ازدواج دارد؛ در زندگی هایی که دو طرف از هم ش��ناخت 
ندارند افراد، مهریه را به عنوان پشتوانه معرفی می کنند؛ بهترین راه حل برای 
آگاه کردن جامعه از فلسفه وجودی مهریه و شرایط آن و حتی تصویب قانون، 
فرهنگ سازی است تا افراد هدف از ازدواج و تعیین مهریه را بدانند تا ازدواج 

که پلکان تکامل افراد است به مانع تبدیل نشود. 
به گزارش فارس، در ماده 22 الیحه حمایت از خانواده که توسط کمیسیون 
قضایی مجلس شورای اسالمی بررسی و تصویب شده، آمده است: »در موارد 
ذیل ثبت نکاح موقت یا بذل آن الزامی اس��ت؛ 1- توافق زوجین؛ 2- باردار 

شدن زوجه؛ 3- شرط ثبت ضمن عقد«.  

با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان
خودروی حامل سالح سرد 

در اصفهان توقيف شد 
مأم��وران فرماندهی  با ت��الش 
انتظامی شهرستان اصفهان، یك 
دستگاه خودروی سواری پراید 
که حامل سالح سرد بود توقیف 

و سرنشینان آن دستگیر شدند.  
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، س��رهنگ 
»محسن عقیلی« فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان گفت: مأموران 
کالنتری 25 این فرماندهی حین 
گش��ت زن��ی در س��طح حوزه 
استحفاظی خود به یك دستگاه 

خودرو سورای پراید مشکوک شده و آن را متوقف کردند. 
وی اف��زود: در بررس��ی از داخ��ل خودرو یك قداره، یك تبر و س��ه چاقوی 

نامتعارف کشف و ضبط شد. 
این مقام مسئول گفت: در این رابطه خودرو توقیف و راننده و دیگر سرنشین 

آن به نام »بهروز و بهنام _س« که هر دو برادر بودند دستگیر شدند. 
سرهنگ عقیلی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و هردو برادر 
دستگیر شده به اتهام حمل و نگهداری سالح سرد جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

كارشناس تغذیه مركز بهداشت استان اصفهان:
خوردن صبحانه كامل براي دانش آموزان بسيار ضروري است

به مناسبت »پنجم مهرماه« روز جهاني قلب
بيماري هاي قلبي، در مردان كشنده تر از زنان است
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شهردار در جلسه علنی شورای اسالمی شهر تأكید كرد:
 سرعت بخشی در اجرای مرحله اول طرح 

»بی آرتی« در شهر اصفهان
ش��هردار اصفه��ان بر ش��تاب در اجرای مرحل��ه اول »طرح اتوب��وس بی آرتی« در 
 این ش��هر تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، 
»س��ید مرتضی سقائیان نژاد« در مجمع عمومی ش��رکت واحد اتوبوسرانی در جمع 
اعضای این شورا از اجرای طرح اتوبوس بی آرتی از بلوار شفق تا ترمینال باغ قوشخانه 
به طول 17/5 کیلومتر خبر داد و گفت: مرحله اول طرح حدفاصل این بلوار تا میدان 
آزادی در حال اجرا است. وی با بیان اینکه اتوبوس و تجهیزات طرح بی آرتی به مبلغ 
50 میلیارد ریال خریداری و به اصفهان انتقال یافته است، سرعت دادن به اجرای مرحله 
اول این طرح را از معاونت حمل و نقل و ترافیك ش��هرداری خواستار شد. شهردار 
اصفهان از پیوستن 300 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در سال 

جاری خبر داد و گفت:  این امر بخشی از مشکل های مردم را رفع کرده است. 
وی تهی��ه و توزیع کارت الکترونیکی حمل و نقل،  اجرا و راه اندازی پروژه تعمیر و 
نگهداری، اخذ گواهینامه ISO9002 و استانداردس��ازی فعالیت های شرکت واحد، 
اجرای طبقه بندی مشاغل، تسویه حساب بدهی ها و وام سال 84 به مبلغ یك میلیارد 
و  400 میلیون تومان و اخذ معافیت مالیاتی به مبلغ پانصد میلیون تومان بابت مالیات 
سال های 74 و 75 را از جمله اقدام های صورت گرفته در شرکت واحد اتوبوسرانی 

اصفهان  دانست. 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان نیز از اجرای طرح کارت الکترونیکی 
حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: تاکنون حدود 530 هزار 
قطعه کارت توزیع شده و حدود 300 هزار قطعه دیگر نیز توزیع خواهد شد. در این 
مجمع ضمن به تصویب رسیدن بیالن سال گذشته شرکت واحد اتوبوسرانی و تفویض 
اختیار به شهردار اصفهان برای تعیین و پرداخت حق الجلسات اعضای هیأت مدیره و 
اخذ وام، »ابوالفضل قربانی« و »غالمرضا شیران« به عنوان بازرس و سرهنگ نیکبخت 

به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی انتخاب شدند.

يک سوم مطالبه های آبفای استان اصفهان 
مربوط به نيروهای مسلح است 

مطالبه های آبفای استان اصفهان از مشترکان به 26 میلیارد تومان رسید. دومین نشست 
بررسی راه های کاهش مانده مطالبه های آبفای استان اصفهان در سال جاری برگزار 
شد. در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه درآمد و امور مشترکان و 
همچنین مدیران منطقه های خودگردان برگزار شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان در سخنانی از افزایش بستانکاری شرکت در بخش آب بهاء نسبت 
به س��ه سال گذشته انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه قرار است موضوع هدفمند 
س��ازی یارانه ها در نیمه دوم امس��ال به اجرا درآید، باید به سرعت به شفاف سازی 
بستانکاری ها و وصول آن اقدام کرد. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 73 درصد مانده 
بستانکاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مربوط به 11 منطقه خودگردان است 
پیش��نهاد کرد: به منظور تشویق مدیران و کارکنان منطقه ها برای وصول بدهی های 
معوقه، با تصویب هیأت مدیره، کلیه بستانکاری وصول شده، بدون کسر سهم ستادی 
در اختیار خود منطقه ها قرار گیرد. معاون درآمد و امور مشترکان آبفای استان اصفهان 
نیز در این نشست گفت: میزان مانده بستانکاری شرکت تا پایان مرداد ماه امسال به 26 
میلیارد تومان رسید که 19 میلیارد تومان آن مربوط به آب بهاء و هفت میلیارد تومان 
بقیه، مربوط به حق انشعاب است. سید محمدرضا سجادی فر افزود: نزدیك به 12 
میلیارد تومان این بستانکاری مربوط به نیروهای مسلح، شش میلیارد تومان مربوط به 

شهر اصفهان و هشت میلیارد تومان مربوط به دیگر شهرستان ها است.

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه كشاورزی 
استان چهار محال و بختیاری:

 اعطای 51/5 ميليارد ريال تسهيالت 
به تشكل های عضو صندوق

100 فقره تس��هیالت به مبلغ 44 میلیارد ریال با کارم��زد 4 درصد و از منابع داخلی 
صندوق، 5/5 میلیارد ریال از منابع شرکت مادر تخصصی و 2 میلیارد ریال نیز از منابع 

بانك کشاورزی به تشکل های عضو صندوق تسهیالت اعطا شده است. 
ب���ه گ���زارش م���وج،  »ولی اله محمد کریمی« در خصوص  معرفی و عملکرد 
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: بر اساس 
قانون تش��کیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 79/10/14 مجلس شورای اسالمی، 
این وزارتخانه موظف به تش��کیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش 

کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان شده است. 
 وی هدف از تش��کیل این صن��دوق را حمایت از افزای��ش حجم و ارتقای کیفیت 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه های 
هیأت وزیران، صندوق های توسعه بخش کشاورزی با مشارکت جهاد کشاورزی و 

تولید کنندگان مرتبط با حوزه فعالیت هر صندوق تشکیل می شود. 
وی به تشریح ویژگی های صندوق پرداخت و بیان داشت: صندوق حمایت از توسعه 
کشاورزی استان چهار محال و بختیاری در تاریخ 13 اسفند ماه سال 1385 تأسیس شد 
و از آن زمان تاکنون با 30 عضو و میزان سرمایه افزون بر 21 میلیارد ریال به فعالیت 
پرداخته که س��هم مشارکت تش��کل ها، 51 درصد و سهم مشارکت دولت در میزان 
س��رمایه گذاری 49 درصد است. مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی 
استان چهار محال و بختیاری از اقدام های انجام شده از بدو تأسیس این صندوق سخن 
گفت و اظهار داش��ت: حمایت از دامداران استان در خصوص خرید و توزیع جو و 
کنسانتره به میزان 5 هزار و 215 تن با اعتبار 6/2 میلیارد ریال، حمایت از کشاورزان 
استان در خصوص خرید و توزیع بذر و کود به میزان 400 تن با اعتبار5 میلیارد ریال، 
حمایت از مرغداران استان در خصوص خرید و توزیع ذرت و سویا به میزان 4 هزار 
و 690 تن با اعتبار 14/6 میلیارد ریال و حمایت از زنبورداران استان در خصوص خرید 
و توزیع شکر، موم و وسایل زنبورداری به میزان یك هزار و 5 تن با اعتبار 1/6 میلیارد 

ریال از این اقدام ها است.

15 هكتار از زمين های ديم كم بازده 
كوهرنگ زير كشت باغ های ديم قرار گرفت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
کوهرنگ اعالم نمود: در س��ال 
جاری، 15 هکتار از زمین های 
دیم کم بازده این شهرس��تان با 
اعتبار 225 میلیون ریال از محل 
اعتبارهای خشکسالی، زیرکشت 
باغ ه��ای دیم ق��رار گرفت. به 
گزارش موج، »مرتضی مرادی« 
با بیان این که شهرستان کوهرنگ 
از لحاظ دارا بودن شرایط اقلیمی 

یکی از مستعدترین منطقه ها جهت توسعه باغ های دیم محسوب می شود، اظهار 
داشت: کشاورزانی که درصدد احداث باغ های دیم هستند جهت بازدید کارشناسان 

مربوطه از محل احداث باغ به این مدیریت مراجعه نمایند.

 اصفهان

 »فاطم��ه قرب��ان« در گفتگوي 
اختصاصي با زاینده رود گفت: قانون 
کاهش ساعت کار معلمان دوره ابتدایي 

از اول مهرماه اجرا شد.
وي تصریح کرد: ساعت کاري مقاطع 
تحصیلي نظام آموزشي 24 ساعت بود 
و فقط معلمان دوره ابتدایي در هفته 28 
ساعت تدریس مي کردند اما حقوق 24 

ساعت کاري را دریافت مي نمودند.
معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش 
و پ��رورش افزود: ب��ا تصویب قانون 
کاه��ش س��اعت کار دوره ابتدای��ي، 
معلمان این مقطع آموزش��ي از ابتداي 
س��ال تحصیلي 24 س��اعت تدریس 
مي کنند و افرادي که 20 س��ال به باال 
سابقه کار دارند مي توانند از یك روز 
مرخصي که حقش��ان اس��ت استفاده 
نمایند یا اینکه اگر تمام 24 ساعت را 

تدریس مي کنند حقوق آن 4 ساعت 
هم به آنها پرداخت شود.

فاطمه قربان همچنین درباره تدریس 
درس تربیت بدن��ي در مقطع ابتدایي 
گفت: براي اولین بار در سال تحصیلي 
90-89 براي درس تربیت بدني 5 پایه 
مقطع ابتدایي، معلمي جدا از آموزگاران 
کالس ب��ه کار دع��وت مي ش��ود و 
 دیگر آموزگاران این درس را تدریس 

نمي کنند.
خص��وص  در  خاتم��ه،  در   وي 
مقط��ع  در  ق��رآن  درس   تدری��س 
ابتدایي تصریح کرد: براي تدریس این 
 درس معل��م جداگان��ه اي پیش بیني
 نش��ده ام��ا برنامه ری��زي آن و حتي 
 اس��تفاده از معلم��ان دیگ��ر جه��ت 
 تدری��س درس ق��رآن ب��ا مدی��ران 

است.

مس��ئول روابط عموم��ی اداره کل اس��تاندارد و 
تحقیق��ات صنعتی اس��تان اصفهان در پاس��خ به 
 مصاحب��ه اخی��ر مدیر تل��ه کابین صف��ه اصفهان 
گف��ت: در بازرس��ی اولیه از تل��ه کابین صفه که 
به مدت یك هفته به ط��ول انجامید 110 فاکتور 
مطابق استانداردهای ملی ایران مورد بررسی قرار 
گرفت که با تأسف شصت و سه مغایرت و عیب 
کش��ف و به متصدیان تله کابی��ن ارائه گردید. از 
این تعداد عیب ها حدود 20 مورد آن عیب های 
بحرانی و عمده بودند که بی توجهی و عدم رفع 
هر ک��دام از آنها می تواند باع��ث بروز حوادث 
ناگ��واری براي ش��هروندان ش��ود. از جمله این 

عیب ها می توان به موردهای زیر اشاره نمود:
1- شکستگی قفل های کابین

2- اس��تاندارد نبودن جوش ه��ای به کار رفته و 
نداش��تن پیچ و مهره جهت اس��کلت نگهدارنده 

چرخ های طیار مورب
3- س��اییدگی و خوردگی گیره های قفل شونده 

روی کابین
4- نازک بودن اهرم های بین در و کابین ها

5- ع��دم وجود حفاظ نردبان در ایس��تگاه ها و 
دکل ها

6- فق��دان پی��چ و مهره در شاس��ی ریل حرکت 

کابین
7- عدم وجود صاعقه گیر بر روی دکل ها

8- عدم وجود سیستم ارتینگ یا ناقص بودن آن 
بر روی دکل ها

9- در دس��ترس قرار داشتن ترمینال های برق و 
بدون روکش بودن و...

وی افزود: این اداره کل در راستای وظیفه قانونی 
خ��ود و ب��ا وجود اص��رار مالکان تل��ه کابین، با 
هماهنگی مرجع قضایی دستور توقف فعالیت آن 
را اخذ و فعالی��ت تله کابین جهت انجام اصالح 

به صورت کامل متوقف گردید.
پس از س��ه هفته و انج��ام برخی از اصالح ها و 
بازدید مجدد کارشناس��ان این اداره کل، گزارش 
رفع برخی عیب ها و ضرورت انجام و رفع بقیه 
عیب ه��ا به مرجع محترم قضایی اعالم گردید و 
به نظر می رسد از آن زمان مرجع محترم قضایی 
 به صورت مش��روط مج��وز فعالی��ت موقت به 
تل��ه کابین را داده اند ولی تل��ه کابین صفه هنوز 
هیچ تأییدیه ای از این اداره کل نگرفته و با توجه 
ب��ه عیب های باقی مانده فعالیت آن با این حجم 

مورد تأیید این اداره کل نیست.
این روابط عمومی در پاس��خ به اظهارنظر مدیران 
تله کابی��ن صفه مبنی بر اخذ برخی گواهینامه ها 

از شرکت های خارجی ابراز داشت:
با تأس��ف گرفتن تأییدیه از شرکت های مجازی 
)از طریق مکاتبه یا اینترنت( و یا پرداخت مبالغی 
در کوتاهتری��ن زمان ممکن ب��ه تازگی در برخی 
زمینه ها مش��اهده می گردد. جا دارد مس��ئوالن 
محترم مربوط��ه جهت این مهم فکری اساس��ی 

بکنند.
طبق قانون جمهوری اس��المی ایران اگر شرکتی 
جهت بازرسی های فنی قصد اظهارنظری در قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران را داشت، بایستی فعالیت 
 آن ش��رکت به تأیید نظام تأیی��د صالحیت ایران 

)در مؤسسه استاندارد ایران( برسد.

معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پرورش در اصفهان اعالم كرد:

اجراي قانون كاهش ساعت كار در دوره ابتدايي

مسئول روابط عمومي اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان اصفهان:
فعاليت تله كابين صفه با توجه به عيب هاي باقي مانده مورد تأييد نيست

 اصفهان

  مهدی فضیلت
جش��ن ش��کوفه ها در همه مدرس��ه ها برگزار می ش��ود اما برگزاری چنین 
برنام��ه ای به صورت مفصل و ب��ا برنامه ریزی خالقانه، آن هم توس��ط یك 
دبس��تان دولتی بعید به نظر می رس��ید، اما به واقع در دبس��تان صیرفیانپور که 
دارای 2 کالس پیش دبستانی نیز هست این جشن با شرکت دانش آموزان پیش 
دبس��تانی انجام می شود تا آنها جشن شکوفه ها را یکسال زودتر ببینند، شعار 
این دبس��تان این اس��ت: »ما در ابتدای راهیم، قدم های کودکانه ما را کوچك 
نشمارید.« این دبستان اولین مدرسه ای است که در زمینه روباتیك کار کرده و 
سایت کامپیوتری با آموزش فراگیر دارد که تعدادی از دانش آموزان آن دارای 

وبالگ هستند و حتی وبالگ مدرسه را آنها به روز می کنند.
امیر هوش��نگ میرحاج )مدیر دبستان صیرفیان پور( می گوید: این دبستان در 
دو ش��یفت پسرانه، دو نوبت دخترانه و دو کالس پیش دبستانی اداره می شود 
که در زمینه کس��ب افتخارهاي آموزش��ی عمرانی و... و جلب مشارکت مردم 
در همه امور نمونه بوده اس��ت،  داش��تن نفر اول ژیمناستیك و شنای استان و 
همچنین کسب رتبه های برتر در بیشتر مسابقه های منطقه ای، از افتخارهای 
این دبس��تان است. وی می افزاید: ش��اد و جذاب کردن مدرسه از برنامه های 
 مه��م ما بوده اس��ت ک��ه با برنامه ه��ای متن��وع از جمله: برگ��زاری نمایش، 
آذی��ن بن��دی و خطابه خوانی و... س��عی داریم آن را به بهترین ش��کل انجام 

دهیم.
 امیرحس��ین محم��د بیگ��ی، دانش آم��وز کالس دوم و هش��ت س��اله که به 
خطابه خوانی در جشن شکوفه ها می پردازد از نمادهای پیشرفت این دبستان 
است، این دانش آموز حافظ دو جزء قرآن بوده و در جامعه القرآن مهرگان به 

کسب آموزش قرآنی می پردازد و هدف او حفظ همه قرآن است. 
علی رضوانی دیگر دانش آموز این دبستان، مقام اول ژیمناستیك استان را دارد 
و عضو تیم ملی کشور است. وي از 4 سالگی ژیمناستیك را آغاز کرده و اآلن 
در 12 سالگی با داشتن استادانی همچون: سلیمانی، فوالدی و سجادی توانسته 
به این مقام برسد، شعار او هم »خواستن، توانستن« است. او می خواهد قهرمان 

جهان شود.
رهنمود مدیر این دبستان به همکاران خود این است که: شرط اول انجام کار 
توسط عوامل اجرایی و داشتن عملکرد خوب، داشتن برخورد و روابط خوب 

با مردم است که سبب مشارکت آنها در فعالیت های مدرسه می شود.
س��عید راستی معاون پرکار و پرانرژی مدرسه که در اوج آفتاب، مجری گری 
جش��ن شکوفه ها را برعهده دارد توانسته است ارتباطی قوی با دانش آموزان 
برقرار کرده و همه را به سمت خود جذب کند. او دلیل عمده عالقه بچه ها و 
خانواده ها به این مدرسه را ارتباط قوی با خانواده ها توسط مدرسه می داند 
و انج��ام برنامه های خاص برای پیوند اولیای مدرس��ه و خانواده ها از قبیل 
برگ��زاری کالس های خاص، اردوها و بازدیدهای خانوادگی را از ابداع های 

این دبستان می داند.

سعید راس��تی در ادامه می افزاید: داشتن برنامه برای تمام روزهای سال 
که به ص�ورت هفتگ�ی، ماهانه و... مش��خص ش��ده است،    داشتن سایت و 
مرکز قوی آموزشی کامپیوتر و ارائه درس های کامپیوتر و روباتیك به صورت 
آموزشی در مدرسه و همچنین ایجاد ارتباط قوی از طریق SMS با خانواده ها 
از دیگر دالیل موفقیت این دبستان است. راستی،  ایجاد فضای شاد برای مدرسه 
و حضور خانواده ها در برنامه هایي از جمله سینما و اردوی خانوادگی، مسابقه 
خانوادگی، بازدیدهای خانوادگی و ارتباط مس��تمر با خانواده ها را از رمزهای 

موفقیت این دبستان می داند.

دبستان صیرفیان پور از مشكل قدیمی بودن ساختمان رنج می برد
مسئوالن دبس��تان، عمده ترین مشکل این دبس��تان را قدیمی بودن ساختمان 
و کمبود فضای آموزش��ی آن می دانند که امکان س��اخت نمازخانه و س��الن 
اجتماعات و یا صرف هزینه برای نقاش��ی و زیباسازی محیط را از آنها گرفته 
است که جا دارد با توجه به فعالیت های مفید این دبستان که در حد دبستانی 
غیرانتفاع��ی به دانش آموزان س��رویس می دهد با کم��ك اداره کل آموزش و 

پرورش این مشکل ها مرتفع شود.
خانم رحمانی از مربیان این دبس��تان، تنها راه ساماندهی به پیش دبستانی های 
استان را، س��اماندهی این دبستان ها زیر نظر آموزش و پرورش می داند و در 
راس��تای پیش دبستانی آموزش های جامعه القرآن و مهد قرآن را مفید ارزیابی 
می کند و فعالیت های مفید این دبستان )صیرفیان پور( در خصوص برنامه های 
ف��وق برنامه از قبیل: پارک بادی،  باغ پرندگان، دیدار از موزه، برگزاری جنگ 

شادی، پانل آموزشی مشاوره و... را در نوع خود بی نظیر می داند. خانم 
رحمانی از مس��ئوالن خواستار بها دادن بیشتر به مربیان مهد و پیش 

دبستانی اس��ت و تأکید دارد باید نظام جامعی برای استخدام و 
رسمیت یافتن این مربیان وجود داشته باشد.

افتخارآفرینان دبستان صیرفیان پور
محمد مهدی رضای��ی )کالس پنجم(، برگزیده 

ممت��از حفظ ق��رآن، مجید ش��فیعی )کالس 
پنج��م( برگزیده مس��ابقه احکام، محمد 

مهدی غیابی )کالس پنجم( برگزیده 
ممت��از قرائ��ت قرآن، محس��ن 

پنجم(  )ک����الس  کریمی 
 برگزیده مسابقه احکام، 

مظاه��ری  مه��ران 
سوم(  )کالس 

برگزی��ده 
احکام 

اح��کام  برگزی��ده  س��وم(  )کالس  قربان��ی  امیرحس��ین  ق��رآن، 
 قرآن��ی،    مجی��د صبوری  )کالس س��وم(  برگزیده اح��کام قرآنی، 

پنج��م(    )ک�����الس  نظ�������ری  امیرحس�������ین 
امام��ی   احمدرض��ا  کتابخوان��ی،  ب���رگ��زی������ده  

)ک�����الس چه��ارم( برگزی���ده نق���اش��ی، عل����ی 
 رس��ت�����می )ک����الس س������وم(  نف����ر اول  

اول  نف��ر  رضوان��ی  عل��ی  ش��نا،  رش��ته  ده 
و  اس��ت����ان   ژیمن���اس��تیك 

عضو  تیم ملی، محس��ن صفایی )کالس 
 دوم( نفر اول شنا در 50 متر کرال و 

هرن��دی  مه��دی   محم��د 
)ک��الس چه��ارم(  مق��ام 

مس��ابقه های   دوم  
جودو.

دبستاني كه تيم روباتيك و قهرمان ژيمناستيك دارد
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پرسش

GPRS چيست؟
مخف��������ف  اس(  آر  پ���������ی  )ج��������ی   GPRS"
کلم��ات General Packet Radio Service )ی��ا خدمات 
رادیویی بسته های اطالعاتی( است که با به کارگیری این تکنولوژی 
در شبکه تلفن همراه، امکان خدماتی نظیر مرور در اینترنت، ایمیل، 
ارتباطات تصویری، پیام های چند رسانه ای و خدمات مبتنی بر مبدأ 
را فراهم می کند. این سرویس به شبکه ها این امکان را می دهد که 
خدم��ات اینترنتی پر ظرفیت را به ص��ورت دایمی و بدون وققه، به 
مش��ترکان خود ارائه دهند. برای استفاده از این تکنولوژی، شما باید 
PDA یا موبایلی داشته باشید که GPRS را پشتیبانی کند تا به شرکتی 
که سرویس GPRS را ارائه می کند، دسترسی پیدا کنید. GPRS به 

صورت کلی سه مزیت برای مشترک خود به ارمغان می آورد:
- اول اینکه امکان می دهد تا همواره ارتباط خود را با اینترنت حفظ 
نمایید و الزم نیست برای برقراری هر ارتباط، هر بار به شرکت ارائه 

دهنده سرویس اینترنت متصل گردید.
- دوم اینکه GPRS به صورت ذاتی دارای سرعت به مراتب باالتری 
نسبت به خط های ارتباطی داده معمولی در موبایل می باشد. بیشترین 
سرعت خط های معمولی موبایل، 9/6 کیلو بیت در ثانیه است و در 
 High-Speed Circuit Switched صورت استفاده از سرویس
Data یا همان HSCSD می توانند از س��رعت 1/44 کیلوبیت در 
ثانیه بهره ببرند. در صورتی که GPRS می تواند تا سرعت 56 کیلو 

بیت در ثانیه شما را به اینترنت متصل نماید.
- سومین و اصلی ترین مزیت GPRS این است که شما مبلغ ارتباط 

خود را بر اس��اس مق��دار اطالعات ورودی و خروجی به ش��رکت ارائه دهنده 
سرویس می پردازید و نه بر اساس مدت زمانی که به اینترنت متصل هستید. این 
به آن معنا است که ممکن است شما تمامی روز به اینترنت متصل باشید اما فقط 

در هنگام ارسال یك پیغام، مبلغی را پرداخت کنید.
GPRS اساس 

در GPRS چندین کاربر می توانند از یك کانال مخابراتی استفاده کرده و فقط 
زمانی که آنها نیاز به ارسال اطالعات دارند از این کانال استفاده می کنند. از آنجا 
که همه کاربران با هم در یك زمان اطالعات رد و بدل نمی کنند پهنای باند در 
هرلحظه فقط به آنهایی اختصاص داده می شود که به آن نیاز دارند و بدین طریق 
از پهنای باند استفاده بهینه می شود و در واقع پهنای باند به صورت مجازی باال 
می رود. به عنوان نمونه در کاربردهایی مثل ارس��ال و دریافت ایمیل، از جمله 
کاربردهای GPRS هستند که کاربر در تمام لحظه از پهنای باند استفاده نمی کند 
و در لحظاتی که یك کاربر از آن استفاده نمی کند در اختیار یك کاربر دیگر قرار 

داده می شود.
در سیستم های دیتای سنتی که از مدارهای سوئیچینگ استفاده می کنند هزینه ها 
برحسب زمان)ثانیه( و بدون در نظر گرفتن میزان اطالعات جابه جا شده توسط 
کاربر در آن زمان خاص محاسبه می شوند. زیرا همانطور که گفته شد حتی در 
زمانی که کاربر اطالعاتی رد و بدل نمی کند پهنای باند را اشغال می نماید، در 
حالی که سیس��تم صدور صورت حساب در GPRS بر میزان اطالعات ارسال 
شده )به فرض گیگابایت( مبتنی است و زمان اتصال کاربر به شبکه اهمیت ندارد 
چ��را ک��ه وی در تمامی این مدت اتصال فقط زمان��ی که اطالعاتی را جا به جا 

می کند از پهنای باند استفاده می نماید.
GPRS سرویس های موجود در

GPRS  در واق��ع با اضافه کردن قابلیت ه��ای زیر می تواند فناوری ارتقا یافته 
GSM به حساب آید :

   )MMS (Multimedia MessagingService: که در آن امکان ارسال 
فایل های صوتی و تصویری وجود دارد.

  مسنجر: که به وسیله آن کاربر می تواند به طور همزمان به کسانی که از 
GPRS یا اینترنت استفاده می کنند پیام متنی ارسال کند.

 اتصال به اینترنت از طریق گوشی تلفن همراه

 PTP (Point – to – Point( سرویس 
 ارسال پیام كوتاه: البته این سرویس در GSM نیز وجود دارد.

 Push to Talk: که بوسیله آن در دو گوشی در یك منطقه، واکی تاکی ها 
می توانند با هم ارتباط داشته باشند.

 امكان ارتقا: در GPRS می توان قابلیت هایی مانند تعداد بیشتر کاربر و 
ظرفیت باالتر، پروتکل های جدید و شبکه های رادیویی جدید را به آن اضافه 

کرد.
GPRS كاربردهای

 GPRS پست الكترونیكی: با توجه به ارتباط همیشگی با اینترنت در سیستم
و پرداخت هزینه به ازای اطالعات ارسالی و دریافتی، شما می توانید نامه های 

الکترونیکی خود را در هر زمان با حداقل هزینه و بیشترین سرعت دریافت و یا 
به آنها پاسخ دهید.

پیغام های لحظه ای: ارتباط همیشگی به اینترنت به شما امکان می دهد تا 
همواره پیغام های فوری خود را که توسط نرم افزار های Chat فرستاده 

می شوند، در هر لحظه دریافت و به آنها پاسخ دهید. یعنی شما می توانید با 
 Yahoo MSN Messenger،/AOL Messenger هرکدام از برنامه های

و... در تمامی مدت روز بهره ببرید.
MMS: تنها بستری که شما می توانید از امکانات صدا، تصویر و ویدئو در 
سیستم MMS )که نسخه پیشرفته SMS می باشد( به طور کامل بهره مند 

شوید، GPRS می باشد.
مرور سایت های وب: همچون دیگر خدمات، شما توسط GPRS می توانید 
به طور تقریبی با سرعتی معادل خط های تلفن معمولی، یعنی 56 کیلوبیت در 

ثانیه، صفحه های مورد عالقه خود را مرور کنید.
WAP )كارهای گروهی): GPRS به شما امکان می دهد تا همواره به تقویم 

کاری و یا اطالعات اشتراکی همکاران خود دسترسی داشته باشید.
كارایی GPRS :GPRS در تئوری باید بتواند سرعت انتقال اطالعات را باالی 
115 کیلوبیت در ثانیه برساند، در حالی که در عمل این سرعت به 40 کیلوبیت 
در ثانیه می رسد. حال آنکه سرعت ارتباط در دستگاه های متفاوت GPRS به 

مراتب با یکدیگر فرق می کنند. برای محاسبه سرعت ارتباط در دستگاههای 
GPRS، بهتر است طرح کدها و ساختمان کالس های مربوط به آن را بررسی 

کنیم:
 CS4 و CS1 ،CS2 ،CS3 در کل دارای چه��ار ن��وع ک��د GPRS
اس��ت. ولی هر کدام از این کدها قابلیت انتقال اطالعات با بیشترین 
س��رعت 21/4 کیلوبی��ت در ثانیه را دارند و در ه��ر یك از آنها نیز 
بخش��ی برای تصحیح خطا در انتقال اطالعات در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. CS1 دارای بیشترین سهم برای تصحیح اطالعات می باشد 
و فق��ط در ح��دود 9 کیلوبی��ت در ثانی��ه از 21/4 کیلوبیت در ثانیه 
جهت انتقال اطالعات باقی می ماند. CS2 و CS3 دارای س��رعت 
بیش��تری هستند و سرعت انتقال اطالعات در آنها به حدود 13/4 و 
15/6 کیلوبیت در ثانیه می رسد. در CS4 سرعت انتقال به بیشترین 
 مق��دار خود می رس��د و هیچ نوع تصحیح اطالعات��ی در آن انجام 

نمی گردد.
دستگاههای موجود GPRS، تنها CS2 و CS1 را با سرعتی پایین تر 
 ارائه می دهند و در مواقع الزم این دو به جای یکدیگر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
ش��بکه های GSM و GPRS هر دو امکان دادن 8 انشعاب داده ای 
 timeslot در هر لحظه از زمان را دارا هستند که به هر یك از آنها یك
می گوییم. بنابراین سرعت انتقال اطالعات را می توان با کنار هم قرار 
دادن timeslot ها بیشتر و بیشتر کرد. در عمل سرعت انتقال به علت 
محدودیت ایجاد ش��ده توسط شرکت ارائه دهنده خدمات و همین 

طور محدودیت موجود در دستگاهها کاهش می یابد.
دستگاههای GPRS هم قادر هستند تعداد محدودی timeslot را با 

یکدیگر ادغام کنند و بر این اساس به کالس های مختلفی تقسیم می شوند:
GPRS كالس های مشتركان

به طور کلی سه کالس برای GPRS MS )یا همان مشترکان GPRS( مطرح 
است:

كالس A: در این کالس MS می تواند به طور همزمان برای GPRS و دیگر 
سرویس های GSM به کار گرفته شود.

كالس B: در این کالس MS می تواند خود کانال ها را جهت GPRS و یا 
دیگر سرویس های GSM کنترل نماید.

كالس C: در این کالس MS فقط برای سرویس GPRS به کار گرفته 
می شود.

GPRS آینده
هس��تند  واقعی��ت  ای��ن  بیانگ��ر  موبایل ه��ا  در  داده ای   خط ه��ای 
افزای��ش  روز  ب��ه  روز  دس��تگاه  ای��ن  در  داده ه��ا  س��رعت   ک��ه 
خواه��د یاف��ت، چنانک��ه بتوانید بخش ه��ای ویدئوی��ی خبرهای ورزش��ی 
 را ه��م در موبای��ل خ��ود داش��ته باش��ید. یعنی ی��ك تلفن تصوی��ری کامل 
را همواره با خود همراه دارید.گفتیم که استاندارد اصلی GSM در سال 1991 به 

وجود آمد که به نسل دوم یا G2 شهرت یافت. 
 در چند سال گذشته HSCSD و GPRS ویژگی های داده در GSM را بهبود 
 Enhanced Data rates for GSM یا EDGE  داده اند. در حالی که تکنولوژی 
"Evolution آن را بهتر می کند و در آینده سرعت آن را به حدود 60 کیلوبیت در ثانیه 
خواهد رساند. در این نوع سیستم ها چهار timeslot در کنار یکدیگر می تواند 

خط های با سرعت باال را در موبایل به شما عرضه کند. 
 GPRS، HSCSD،EDGE اس��تاندارد یعن��ی GSM ش��اخه های اصل��ی
همگی از نوع س��رویس های G 2/5 محسوب می شوند. در حال حاضر همه 
منتظر 3G هس��تند. اما شاید لزومی نداشته باشد که به این زودی ها نسل سوم 
شبکه ها )یعنی 3G( در همه جا گسترش یابد و شاید تنها در شهرهایی به کار 
 گرفته ش��ود که به علت حجم باالی اطالعات، به کار گی��ری در آنها ضروری 

به نظر می آید.
تنظیم براي زاینده رود: 
سپیده نصر اصفهاني

 وقتی شما SMS می فرستید، تنها امکان ارسال یك متن ساده و کوتاه را دارید. این متن حداکثر می تواند 160 کاراکتر 
باشد که چندان هم زیاد نیست. با استفاده از MMS می توان نه تنها یك متن ساده بلکه عکس یا موسیقی را هم برای 

شخص دیگری فرستاد. همچنین سقف کاراکترهایی که می توان در یك پیام استفاده کرد تا 4500 افزایش می یابد.
 MMS  چطور كار می كند؟ طریقه ارسال MMS درست مانند SMS است. تنها باید به این نکته توجه کنید که 
گوشی شما باید امکان ارسال MMS را داشته باشد که البته بسیاری از گوشی های جدید این امکان را دارند. به 
هنگام ارسال، منوی Send را انتخاب کرده و سپس گزینه )MMS Send Via MMS( را انتخاب کنید. بدین 

ترتیب عکس یا موسیقی مورد نظرتان برای شخص دیگر ارسال می شود. 
طریقه دیدن MMS هم باز مانند SMS است. صندوق پیام هایتان 

)inbox( را باز می کنید و MMS را می بینید، می خوانید و می شنوید. 
حال اگر گوشی کسی که می خواهید برایش MMS بفرستید، امکان 

دریافت آن را نداشته باشد، یك نشانی اینترنتی و یك رمز ورود برای او 
SMS می شود و او می تواند با مراجعه به آن آدرس، پیام شما را ببیند. 
بیشترین حجم مجاز برای یك MMS، 100 کیلوبایت است. هزینه 
MMS مانند SMS برای فردی که آن را می فرستد، محاسبه می شود.

MMS به چه كار می آید؟ این سرویس همانند SMS کاربردهای فراوان 
و متنوعی دارد که تا حدی به امکانات شبکه و گوشی شما مربوط است. 

به عنوان مثال: می توان از MMS برای خدمات اطالع رسانی استفاده کرد. 
فرض کنید در خیابان هستید و می خواهید بدانید کدام مسیر را انتخاب 
کنید، بهتر است. دوربین های موجود در بزرگراه ها می توانند تصویر هر 

خیابان یا اتوبانی را برای شما بفرستند. همچنین می توانند نقشه های الزم 
 MMS را برایتان ارسال کنند تا مسیرتان را بهتر بیابید. یا با استفاده از

می توانید معنی یك لغت خارجی را به همراه تلفظ درست آن در اختیار 
داشته باشید. حتی یك صاحب کارخانه می تواند سیستم دزدگیر یا زنگ 

خطر کارخانه اش را طوری طراحی کند که در صورت بروز هر مشکل یا 
وقوع دزدی، تصویر محل به گوشی او ارسال شود. همچنین یك خبرنگار 

می تواند با استفاده از MMS عکس محل وقوع حادثه ای را به همراه خبر آن، برای دوستان و مدیران خود در دفتر 
نشریه ارسال کند.

 برای کاربران عادی هم امکان رد و بدل کردن عکس، فایل صوتی، زنگ گوشی و... بدون استفاده از Bluetooth و 
Infrared امکان پذیر می شود. همچنین با استفاده از MMS می توان یك عکس را به همراه یك متن ارسال کرد.

MMS چه تفاوتی با SMS دارد؟ هنگامی که Short Message Service( SMS( می فرستید تنها توانایی 
ارسال یك متن ساده را دارید ولی Multimedia Messaging Service( MMS( شما را قادر می سازد تا نه 

تنها متن، بلکه عکس و موسیقی را نیز به سایر مشترکان ایرانسل ارسال 
کرده یا به نشانی اینترنتی آنها ایمیل کنید.

 چند نكته
 برای استفاده از سرویس MMS، به طور حتم به نکات زیر توجه کنید:

 1- هر دو فرد فرستنده و گیرنده، باید از سیم کارتی استفاده کنند که امکان 
رد و بدل کردن MMS در آن فراهم باشد.

 2- برای ارس��ال MMS به طور حتم گوش��ی تان باید این امکان را داشته 
باش��د. ولی برای گیرنده الزامی نیست. چون می تواند پیام شما به ایمیل آن 

فرد ارسال شود.
 3- اگر س��یم کارت ش��ما MMS دارد، اما دوس��تتان از چنین سرویس��ی 

بهره مند نیست، می توانید پیام خود را به ایمیل او بفرستید.
 4- این که ش��ما چه تع��داد پیام صوتی یا تصوی��ری را می توانید بر روی 

گوشی خود ذخیره کنید، به مدل گوشی تان بستگی دارد.
 5- قابلیت گوشی های مختلف در ارسال پیام های طوالنی متفاوت است.

 6- میانگین حجم MMS نیز به نوع گوش��ی شما و تنظیم های آن مربوط 
می ش��ود. هر چه گوش��ی تان وضوح )Resolution( بیشتری داشته باشد، 

حجم MMS ارسال می تواند باالتر رود.
 MMS -7 را همانند SMS می توان پس از دریافت برای دیگران ارس��ال 

کرد.

MMS چيست؟

GPRS چگونگی تنظيم سرويس
در صورتی که شما نیز از سیم کارت های دایمی و اعتباری ایرانسل بهره می برید، به 
جدیدترین سرویس ارائه شده توسط این شرکت یعنی GPRS توجه داشته اید. شما 
از طریق این سرویس می توانید با گوشی خود به اینترنت متصل شده و به سادگی 
در اینترنت به گشت و گذار مشغول شوید. این سرویس از تاریخ 10 اسفند الی 15 
فروردین 86 رایگان در اختیار دارندگان این نوع سیم کارت قرار گرفته اما ممکن است 
بنا به هر دلیلی این سرویس بر روی گوشی شما فعال نشده باشد. در این ترفند قصد 
 داریم آموزش تنظیم دس��تی فعال سازی سرویس GPRS را بر روی گوشی های:

Nokia، Sony Erricson و Motorola به شکل قدم به قدم مطرح کنیم.
نوكیا

به مسیر زیر بروید:
 Menu > )Tools( > Setting > Conections > Access Points >

New Access Point
حال در فیلدهای مربوطه عبارت های زیر را جایگزین کنید:

Connection Name : Irancell - AsanDownload.com
Access Point Name : GPRS

Home page: www.asandownload.com
Authentication type : Normal

اجازه دهید سایر موردها به شکل پیش فرض بافی بمانند.
اکنون برنام��ه مروگرتان را )Services ی��ا Web( از داخل Menu اجرا نمایید. 
از  بزنی��د.  را   Go و  نمایی��د  وارد  را   www.asandownload.com آدرس 
شما س��ئوالی پرسیده می شود، Yes را زده و س��پس از میان Connection ها، 
"Irancell - Tarfandestan.com را انتخ��اب نمایی��د. ح��اال می توانی��د ب��ه 

گشت و گذار در اینترنت بپردازید!
سونی اریكسون

به مسیر زیر بروید:
Menu > Settings > Connectivity > Data Comm

سپس یك Account جدید از نوع GPRS بسازید.
اکنون نام آن را Irancell - Tarfandestan.com قرار دهید.

در ادامه GPRS APN را به نام GPRS نام گذاری کنید.
اکنون دکمه Save را بزنید تا اطالعات ذخیره شود.

به صفحه Data comm باز گردید. کانکشنی که ایجاد کردید را انتخاب کنید تا 
دایره کناری آن تو پر شود.

اکنون مجدد به صفحه Settings برگردید. اکنون به Internet Settings بروید.
ی��ك تنظیم جدید ایجاد کنید و ن��ام آن را Tarfandestan قرار دهید و OK را 

انتخاب کنید.
 Save نام اش��تراکی که س��اخته اید را انتخاب و آن را Account بعد از قس��مت

کنید.
مجدد در صفحه Internet Settings تنظیمی که س��اخته اید را انتخاب کنید تا 

دایره کناری آن تو پر شود.
کار تنظیم ها تمام است. حال از طریق Menu، به Internet بروید.

ب��رای وارد نمودن آدرس دکمه More را بزنید س��پس Enter URL را انتخاب 
کنید.

Motorola
به مسیر زیر بروید:

Menu > WebAccess >Web Sessions > )Press Menu( >New
منظور از Press Menu فشردن دکمه Menu است.

اکنون در هر یك از فیلدهای زیر عبارت های زیر را جایگزین کنید:
Name : Irancell - AsanDownload.com
Homapage :www.asandownload.com

GPRS APN : GPRS
سایر موردها را به حالت پیش فرض نگاه دارید.

اکنون دکمه Done را انتخاب کنید تا تنظیم ها ذخیره گردد.
حال به صفحه اتصال بازگردید. Irancell - Tarfandestan.com را پیدا کنید و 

دکمه Lunch را بزنید و شکیبا باشید تا صفحه پیش فرض باز شود.
برای وارد نمودن آدرس دکمه Menu را فش��ار دهید و Go to URL را انتخاب 

کرده و آدرس را وارد کنید و در نهایت دکمه OK را بزنید.
نكته مهم: دقت کنید در بیشتر سیم کارت های ایرانسل این اتفاق به شکل 

اتوماتیك رخ می دهد. بنا به هر دلیلی دچار مشکل شدید از تنظیم های دستی فوق 
بهره ببرید.

 SMS
سرویس پیام کوتاه، نام یکی از خدمات تلفن همراه است، که در بیشتر تلفن های 
دیجیتالی مدرن در دس��ترس اس��ت. این س��رویس به کاربران اج��ازه می دهد که 
پیام های کوتاهی را )حدود 150 تا 160 حرف( به تلفن های دیگر ارسال یا دریافت 

معمول  به طور  کنند. 
محدود  سرویس  این 
ب��ه کارب��ران هم��ان 
ش��بکه اس��ت. برای 
ارس��ال ی��ا دریاف��ت 
 SMS پی��ام ه��ای 
کارب��ران تلفن گاهی 
مجب��ور ب��ه پرداخت 
یك مق��دار ماهیانه به 
شبکه سرویس دهنده 
یا یك مبلغ کوچك به 
ازای هر پیام هس��تند. 

 بعضی از ش��رکت ها هم س��رویس پیام کوتاه را رایگان در اختیار مش��ترکان خود 
می گذارند.

EMS
س��رویس پیام اف��زوده ی��ا Enhanced Message Service س��اختار جدید و 
بهتری از همان سرویس SMS معروف است که توسط شرکت: آلکاتل، اریکسون، 
زیمن��س  و   موت��وروال 
پیاده سازی ش��ده است. 
EMS امکان��ات جدی��د 
نظیر: سیستم همزمانی داده 
 Over The Air Data(
 )Synchronization
و پی��ام هایی ب��ا قابلیت 
داش��تن آیکون های پویا 
ثابت،  یا   )Animated(
فرس��تادن یا دریافت پیام 
ت��ا 760 ح��رف را دارد. 
EMS یك اس��تاندارد باز 
)Open Standard( اس��ت بدین معنی که تمامی شرکت های تولید کننده تلفن 
همراه می توانند از این استاندارد به راحتی در تلفن های خود استفاده کنند. اما شرکت 
بزرگ نوکیا، که بزرگترین تولید کننده گوشی های تلفن همراه است از پذیرفتن و 
به کار بستن این سرویس در تلفن های خود امتناع کرده است و بیشتر تمرکز خود 
را به رش��د و نمو سیستم MMS گذاشته است. سرنام EMS همچنین به سیستم 
پیام رس��انی فوری )Emergency Messaging System( که توس��ط شرکت 
 موتوروال تهیه شده است، اطالق می شود. که البته این سیستم فقط مخصوص تجارت 

است.

اشاره

ابالغ وقت رسيدگی
6/378 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-317 ش  ح/ 16 
خواهان حس��ن امیدی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ دو 
میلی��ون و دویس��ت هزار تومان و خس��ارت تأخی��ر تأدیه به 
طرفیت پرویز علیمرادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای مورخ 89/7/30 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه 
ب��ه مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واق��ع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه 
ای��ران- مجتمع ش��ماره ی��ك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 8872 

مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/379 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-316 ش  ح/ 16 

خواهان حس��ن امیدی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ دو 
میلیون و پانصد هزار تومان و خس��ارات دادرس��ی به طرفیت 
پرویز علیمرادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
89/7/30 س��اعت 4 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یك 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8873 
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ابالغ رأی
6/380 کالس��ه پرون��ده: 486/89، ش��ماره دادنام��ه: 964-

89/6/31
مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: شهین پاکروان، نشانی: اصفهان چهار راه تختی کوچه 
یراق بن بست ش��یدا پالک 83، خوانده: ثریا نیکنام اصفهانی، 

نش��انی: مجهول المکان، خواس��ته: ال��زام به انتق��ال ومطالبه 
10/000/000 ری��ال وج��ه تخلف، گردش��کار: ب��ا عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی شهین پاکروان به طرفیت ثریا نیکنام اصفهاني 
بخواس��ته الزام به انتقال س��ند و حضور خوانده در دفترخانه 
 ثبت اس��ناد رس��می س��واری پژو پارس مدل 1384 به شماره
13-843 ب 74 و همچنی��ن مطالب��ه مبلغ 10/000/000 ریال 
وجه تخلف با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی از 
ناحیه خواهان و مبایعه نامه منعقده فی مابین خواهان و خوانده 
بتاریخ 86/4/18 و اس��تعالم به عمل آمده از اداره راهنمایی و 
رانندگ��ی که خوانده را مالك اصل��ی اتومبیل معرفی نموده و 
 با التفات به اینکه هم اکنون اتومبیل در ید خواهان می باش��د 
و ب��ا امعان نظر به اینکه در بند 2 قولنامه خوانده متعهد ش��ده 
اس��ت که ظرف یکماه از تاریخ تنظیم قولنامه نسبت به انتقال 
رس��می س��ند اتومبیل مذکور به نام خواهان اقدام نمادی ولی 
تاکنون اقدام نکرده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی 

روزنامه اصفهان امروز به ش��ماره 1086 در جلس��ه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه ای نیز به این شعبه ارائه ننموده است 
ل��ذا دعوی خواهان را در خصوص قس��مت اول از خواس��ته 
ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10 و 219 و 222 قانون 
مدن��ی رأی به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه ثبت 
اسنادر سمی و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق خواهان 
صادر و ضمنًا در خصوص تقاضای افزایش خواس��ته مبنی بر 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه تخلف که در قسمت دوم 
خواس��ته مطرح گردیده با امعان نظر به بند 7 قولنامه موضوع 
دع��وی که قید نموده این مبلغ وجه تخلف به عهده برگش��ت 
 دهنده می باش��د و این مورد در انتقال سند موضوعیت ندارد. 
فلذا نس��بت به این قس��مت خواس��ته خواهان به لحاظ عدم 
کفایت ادله اثباتی دعوی را غیرثابت دانس��ته و مستنداً به ماده 
2 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی قرار رد دع��وی خواهان صادر 
و اع��الم می گ��ردد. رأی ص��ادره غیابی محس��وب و ظرف 
 مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 

می باشد.
م الف/ 8875 

   موسوی- قاضی شعبه هشت حقوقی شورای حل اختالف  اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مشکل های موجود در زمینه محیط زیست جهانی 
از س��ه عامل عمده ناشی می ش��ود: رشد جمعیت، 
 می��زان مص��رف و فناوری ه��ای نوی��ن موج��ود. 
اگر چه در سال های اخیر  کنفرانس هاي منطقه اي و 
جهاني فراواني براي حل بحران محیط زیست برگزار 
شده و مي شود، اما نتیجه هاي عملي بسیار ناچیزي 
دارند. در هر حال، اگر اقدامی مؤثر و فراگیر صورت 
نگیرد باید منتظر نتیجه های وخیم تری برای زمین و 
جامعه های انسانی بود. مقاله حاضر به بررسی ابعاد 

مختلف این بحران جهانی می پردازد.
هفت مرد قدرتمند دنیا پول زیادی در اختیار دارند، با 
این حال آنها در مجموع تنها 350 میلیون دالر برای 
حل یك مش��کل بزرگ گرد آوردن��د. آنان همگی 
نگران جنگل های اس��توایی برزی��ل بودند و برای 
نجات جنگل های مذکور، برنامه ای جدید و نوآورانه 
ابداع نمودند. این طرح که PPG7 نام دارد، توس��ط 
 س��ران کش��ورهای صنعتی جهان ارائه شده است. 
ه��م  اکنون این احتمال وج��ود دارد که جنگل های 
عظیم آمازون برای همیش��ه نابود و محو ش��وند. از 
یك س��و، کارخانه های تولید چوب با س��ودجویی 
هر چه تمام درختان را قطع می کنند، از سوی دیگر 
کش��اورزان بی زمین در جنگ ب��رای ادامه بقا، ناچار 
به س��وزاندن جنگل هستند و از سویی دیگر مالکان 
ب��زرگ و صاحبان گله های گوس��فند ب��ه صورتی 

بی رویه ذخیره های آمازون را از میان می برند. 
چنین وضعیتی در س��ال 1992 موجب شد تا مردان 
قدرتمن��د جهان به فک��ر چاره بیفتند. سرنوش��ت 
جنگل های اس��توایی در آن زمان موضوعی بود که 
توجه زی��ادی را به خود برمی انگیخت. امروز یعنی 
با گذشت س��ال ها از آن زمان، هنوز هم اوضاع در 
جنگل های استوایی برزیل بهبود نیافته است. اگر چه 
هر روز خبرهایی از موفقیت های به دست آمده در 
راه جلوگیری از نابودی این جنگل ها در رس��انه ها 
منتش��ر می ش��ود و مجله هایی مانند »اکونومیست« 
راه ح��ل هایی ارائ��ه می دهند، ام��ا در عمل تاکنون 
چندان پیشرفتی به چشم نمی خورد. هیچ گاه اصول 
زندگی بش��ر به اندازه ای که اکن��ون و در آغاز هزاره 
سوم شاهد آن هستیم، مخرب و تهدید کننده زندگی 
 وی نبوده اند. از س��یدنی تا نیویورک که به صورتی 
پی در پی ش��اهد برگزاری گردهمایی های متفاوتی 
در این زمینه هستیم، اما باید گفت که شرکت در این 
گردهمایی ها و جلس��ه ها، دیگر حالت مسافرت و 
مهمانی رفتن را پیدا کرده اند و کم تر شاهد نتیجه ای 
عملی از آنها هستیم. صحراها گسترش می یابند؛ آب 
آشامیدنی کم تر می شود و بشر با استفاده بیش از حد 
از انرژی و تولید گازهای گلخانه ای، دمای کره زمین 

را باال می برد.
»ویل اس��تفان«، مدیر برنامه بین المللی ژنو س��فر - 
بیوس��فر و یکی از برگزار کنندگان کنفرانس علمی 
ماموت ها در آمس��تردام، می گوید: معلوم نیس��ت 
س��یاره ما با مجموعه ای جدید از آسیب های وارده 
ب��ه آن چه خواهد کرد. آیا تاب تحمل در مقابل آنها 
را خواهد داشت؟ البته جامعه علمی، به پدیده کنونی، 
برچس��ب بی خطر »تحول جهان��ی« می زند و بدین 
ترتیب آن را بی ضرر نشان می دهد، اما این وضعیت 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، پیامدهای سنگینی را 
برای جامعه بشری بر جای خواهد گذاشت. نابودی 
محیط زیس��ت ما تدریجی است. درست همان طور 
که پوست تخم یك پرنده به تدریج نازک  و نازک تر 
می شود و در نهایت جوجه از آن سر بیرون می آورد، 
محیط زیس��ت م��ا هم کم کم در ح��ال کم رنگ تر 
شدن اس��ت. ابتدا »د.د.ت« در مواد غذایی پیدا شد، 
سپس نسل بس��یاری از پرندگان و ماهی ها از میان 
رفت. بر اثر نابودی ماهی ها حدود 30 هزار ماهیگیر 
کانادایی بیکار شدند. یکی از علل نابودی گونه هایی 
از پرندگان، خ��وردن گرد د.د.ت توس��ط آنها بوده 
است. »د.د.ت« که به عنوان سم در مزرعه ها استفاده 
می گردد، پس از نشستن بر روی دانه های گیاهان و 
خوردن این دانه ها توس��ط پرن��دگان، وارد بدن آنان 
می ش��ود. ورود »د.د.ت« ب��ه ب��دن پرندگان موجب 
می شود تا تخم های پرندگان پوسته ای نازک بیابند 
و مقاومت آنها در مقابل شکس��ته شدن کم تر گردد؛ 
بنابراین تعداد جوجه ها کاهش می یابد و بدین ترتیب 
کم کم نسل این جانوران از میان می رود. استفاده زیاد 
از جنگل های چین موجب ش��ده تا ظرف سه سال 
گذش��ته طغیان های معمولی آب در رودخانه یانگ 
تسه کیانگ چنان مخرب گردند که 3600 نفر بر اثر 
آنها کشته ش��ده و 14 میلیون نفر بی خانمان گردند. 
حدود 30 هزار نفر هم بر اثر س��یالب در آمریکای 

جنوبی جانش��ان به خط��ر افتاده؛ علت ب��روز این 
س��یالب ها ناب��ودی بی رویه جنگل اس��ت.حتی با 
آن ک��ه به قول مجله تایم اکن��ون »درد زمین به درد 
بشریت« تبدیل شده، باز هم اوضاع نسبت به سابق 
تغییری نکرده و بی توجهی نسبت به محیط زیست 
ادامه دارد. البته هش��دارهای دست اندرکاران مربوطه 

همچنان ادامه می یابد. 
امروز ش��اهد روز جهانی محیط زیس��ت، تشکیل 
اح��زاب س��بز، قانون های حفظ محیط زیس��ت و 
اجالس هایی نظیر اجالس سران جهان )که در سال 
1992 در ریودو ژانیرو برگزار شد( هستیم، اما چنین 
سیاست های سمبلیکی هرگز مانع از تداوم نابودی 
اکوسیستم نگردیده است. طبیعت کره زمین می تواند 
بیش از 6 میلیارد انس��ان را از لح��اظ مواد غذایی و 
امکانات مورد نیاز، آن گونه که باید و ش��اید، تأمین 
نماید و در عین حال رشد مداوم اقتصادی را تضمین 
کند. البته در این میان بانك جهانی و برنامه توس��عه 
س��ازمان ملل متحد )دو نهاد اقتصادی بزرگ جهان( 
بیکار ننشسته اند. آنان از جمله ارگان هایی هستند که 
در بزرگ تری��ن تحقیق صورت گرفته تاکنون درباره 

اکوسیستم ها حضور دارند. 
قرار است ظرف چهار سال تحقیق، پیش بینی دقیقی 
راج��ع به وضعیت آینده زمین صورت گیرد. در این 
تحقیق 1500 دانشمند از سراسر دنیا شرکت دارند. 
امروزه با دخالت بش��ر در اکوسیستم ها چرخه آب، 

کربن و مواد غذایی تغییر کرده است. 
در نتیجه این امر، اکوسیس��تم ها به تدریج فرسوده 
ش��ده و کارایی کم تری پیدا می کنند. به عنوان مثال، 
هم  اکنون یك قطره باران که از منطقه های نزدیك به 
سر چشمه رودها راهی دریا می گردد، سه برابر بیش 
از گذش��ته زمان نیاز دارد تا به دریا برسد. علت نیز 
وجود سدها و انواع و اقسام بهره برداری های جدید 
از آب رودخانه هاس��ت. ب��ا ورود آب رودخانه ها به 
دریاه��ا و اقیانوس ها مواد غذای��ی زیادی به همراه 
آن��ان وارد حوزه ه��ای دریای��ی می ش��ود. این مواد 
غذایی توس��ط کش��اورزان برای باال بردن محصول 
در مزرعه ها پخش می ش��وند و به همراه آب وارد 
دریا می گردند. وضعیت یاد ش��ده موجب می شود 
تا تعداد جلبك ها افزایش یافته و به محیط زیس��ت 
آسیب برسد. استفاده فزاینده از سوخت های فسیلی، 
همچنان میزان دی اکسید کربن را در جو افزایش داده 
که این مقدار ظرف 420 هزار سال گذشته بی سابقه 
اس��ت. پیامدهای ناخوشایند گرم شدن کره زمین از 
هم  اکنون آشکار شده اند باران های شدید و پی درپی، 
افزایش طوفان ها، سیالب ها و قحطی ها و گسترش 
بیابان ها. البته هنوز مش��خص نیست که در نهایت 
این روند چه نتیجه قطعی ای خواهد داشت. طی دهه 
هفتاد بیش��ترین نگرانیها به پایان یافتن ذخیره های 
مواد خ��ام معدنی مربوط می ش��د و گمان می رفت 
که اصلی ترین مانع رش��د اقتص��ادی در آینده، اتمام 
منابع معدنی خواهد بود، اما امروز مهم ترین دغدغه 
اقتصاد در ارتباط با اکوسیستم، منابعی هستند که اگر 
درست از آنها استفاده می شد، همیشه پابرجا بودند؛ 
منابع��ی مانن��د: آب، زمین قابل کش��ت، جنگل ها 
و ماه��ی ها. هم  اکن��ون ح��دود 70 درصد ذخیره 
 ماهی در دریاهای جهان مورد اس��تفاده بیش از حد 

قرار گرفته اند. 
16 درص��د زمین های کش��اورزی جهان هم چنان 
م��ورد بهره ب��رداری بی رویه قرار دارن��د که قدرت 
باروری خود را از دس��ت داده اند و استفاده چندانی 
نمی ت��وان از آنها کرد. حدود 40 درصد از مردم کره 
زمین هم از کمبود شدید آب رنج می برند. در حالی 
که تحقیق های ژنتیکی، روی��ای مدیران صنعتی را 
برآورده می کنند، به گفته برخی از کارشناسان، انسان 
به واس��طه تغییرهایی که در محیط می دهد، مقدمه 
تغییر خود را نیز فراه��م می نماید؛ تغییرهایی که از 
عصر هوموساپین ها، تاکنون ششمین مرحله تغییر 
محس��وب می شوند. البته این تحوالت فقط محدود 
به کاه��ش گونه های جانوری و گیاهی نمی ش��ود. 
کاهش نوع گونه های حیات، آس��یب های وارده به 
اکوسیس��تم را نیز افزایش می ده��د و بازده آن پایین 
می آید. ای��ن نکته نیاز به توضیح ن��دارد که اقتصاد 
در کل 193 کش��ور ک��ره زمین بر مبن��ای صادرات 
کاال و خدم��ات با اس��تفاده از اکوسیس��تم اس��توار 
اس��ت و بنابراین حیات انسان ها و اقتصاد متکی به 
 کارآیی اکوسیس��تم ها بوده و با آنها ارتباط مستقیم 

دارد. 
بشر بدون توجه به این موضوع، همواره کوشیده تا 
باالترین س��ودجویی ممکن را در ارتباط با طبیعت 

داش��ته باش��د. طبیعت، به خصوص در کشورهای 
صنعت��ی، بیش از حد مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و 
ذخیره های آن در حال نابودی است. شهرسازی در 
آمریکای شمالی، بخش اعظم طبیعت بکر این ناحیه 
را دچار آسیب نموده است. البته یك نکته نیز گفتنی 
اس��ت و آن این که با و جود تمامی این آس��یب ها، 
ایاالت متحده آمریکا، قدرت شماره یك کشاورزی 
در جهان اس��ت. در آمریکای شمالی یعنی محدوده 
کش��ورهای کانادا و ایاالت متح��ده آمریکا، به ازای 
هر یك نفر جمعیت، نس��بت به سایر جاها دو برابر 
زمین کشاورزی وجود دارد. کشورها چه کشاورزی 
پیشرفته ای داشته و چه عقب مانده باشند، یك نکته در 
مورد آنها صادق است و آن این که حیات آنها وابسته 
به روابط اکولوژیکی در نواحی آنان می باشد. در این 
می��ان در حالی که ما برای هر کدام از س��اکنان کره 
زمین، نیازمند 85/2 هکتار زمین قابل باروری هستیم، 
این رقم در ح��ال حاضر به ازای هر نفر حدود 2/2 
هکتار است. اکنون می توان گفت که انسان ها به یك 
سیاره دیگر غیر از زمین هم نیاز دارند، اما از آنجایی 
که ما یك کره قابل زیست بیشتر نداریم، طبیعت بیش 

از ظرفیتش مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
البته هنوز مش��کل خیلی جدی نش��ده است. شش 
میلیارد نفر هنوز هم رقمی نیس��ت که کره زمین در 
تأمین غالت، ماهی و سبزی ها برای آن دچار مشکل 
مهمی شود. اگر چه در حال حاضر گرسنگان زیادی 
در سطح جهان وجود دارند، اما گره موجود در میزان 
مواد غذایی نیست، بلکه در چگونگی تقسیم آنهاست. 
تقسیم ناعادالنه مواد غذایی موجب شده تا گروهی 
بیش از حد بخورند و گروهی هم از گرسنگی رنج 
ببرند. با عادالنه نمودن سیستم تقسیم، مشکل قابل 
حل شدن اس��ت، اما در آینده این گونه نخواهد بود. 

بعدها مشکل ما میزان مواد غذایی هم خواهد بود. 
از یك س��و جمعیت کره زمین رو به افزایش است 
و از س��وی دیگر اس��تفاده بیش از حد منابع طبیعی 
در آین��ده، بازده اکولوژی را پایی��ن آورده و در دراز 
مدت، میزان محص��ول را کاهش می دهد. به عنوان 
مثال: در حال حاضر در مقایس��ه با توان تولید ماهی 
در دریاه��ای جهان، ظرفیت ناوگان های ماهیگیری 
در س��طح جهان 40 درصد بی��ش از مقدار صحیح 
آن اس��ت، بنابراین از یك سو قدرت اکوسیستم ها 
تحلیل می رود و از سوی دیگر تقاضا افزایش می یابد. 
براس��اس تحقیقی که اوایل دهه هفتاد توس��ط یك 
زوج زیست شناس، به نام های »آنه و پاول اهرلیش«، 
صورت گرفت، مشخص شد که مشکل های موجود 
در زمینه محیط زیس��ت جهانی از س��ه عامل ناشی 
می شود: رشد جمعیت، میزان مصرف و فناوری های 
موج��ود. اما این که برای کاهش این مش��کل ها به 
کدام یك از این عامل ها می توان توس��ل جس��ت، 
سئوالی است که باید پاسخ مناسبی به آن داده شود. 
س��ال گذش��ته، هنگامی که رود البرز )مدیر س��ابق 
 بنیاد جهانی طبیعت و نخست وزیر پیشین هلند که 
هم  اکنون کمیسر سازمان ملل در امور آوارگان است( 
گزارش��ی را تحت عنوان »گزارش سیاره زنده« ارائه 
داد، نوعی تابو را در هم شکست. او در گزارش خود 
تصریح کرد که جمعیت نامناس��ب کره زمین خود 
به تنهایی خطری بزرگ برای کره زمین محس��وب 
می شود. اگر چه با توجه به رشد رفاه و سیاستمداران 
هوش��مند در برخی کش��ورها، افزایش جمعیت به 
سرعت ده سال پیش صورت نمی گیرد، اما جمعیت 

کره زمین همچنان بیشتر می شود. 
بناب��ر برآورد س��ازمان ملل تا س��ال 2020 میالدی 
جمعیت کره زمی��ن 5/1 میلیارد نفر افزایش خواهد 
یافت. اگر هر کدام از این سکنه جدید زمین، ساالنه 
تنها نیم تن دی اکسید کربن )یعنی حتی کم تر از مقدار 
ش��اخص آن در هلند( تولید کنند، در بهترین حالت 
هم، آنچه که در پروتکل کیوتو در مورد کاهش گاز 
دی اکسید کربن در نظر گرفته شده، محقق نخواهد 
ش��د. در مورد میزان مصرف انسان ها هم امیدواری 
چندانی وجود ندارد. برعکس هنوز حدود یك پنجم 
مردم جهان در فقر به سر می برند و در انتظار خانه و 
غذای مداوم و مناسب هستند. هر کس که استطاعت 
مالی می یابد، یك ماش��ین قوی تر و یك س��اختمان 
بزرگ تر می خرد و بیش��تر به مسافرت می رود و در 
انتها هم زباله بیش��تری را از خود به جای می گذارد. 
بنابراین کارشناسان سازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی در گزارشی که به تازگی منتشر شده، رشد 
مصرف را در آینده موجب افزایش آسیب های وارده 
به محیط زیست دانسته اند و بسیار بعید می دانند که 

بهبودی در زمینه مصرف در جهان حاصل شود.

معاون مناطق خشک و نیمه خشک خبرداد:
 مالچ پاشي بيش از 232 هزار هكتار 

از زمين هاي بياباني

 50 هكتار از بهترين منطقه هاي جنگلي ايالم 
در آتش سوخت

مدیر كل دفتر آلودگي هاي دریا
بيش از 400 نوع انگل؛ در ماهی های دريای خزر 

وجود دارد

معاون مناطق خش��ك و نیمه خش��ك س��ازمان 
جنگل ه��ا گف��ت: بی��ش از 232 ه��زار هکتار 
 از زمین های کش��ور مالچ پاش��ی ش��ده اس��ت. 

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری محیط زیس��ت ایران، 
ناصر مقدس��ی با بیان این که این میزان مربوط به 
روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری 
است، افزود: این فعالیت ها در زمره فعالیت های 
مکانیکی س��ازمان جنگل ها ب��رای جلوگیری از 
پیش��روی بیابان ها، کنترل خس��ارت های ناشی 
از فرس��ایش های ب��ادی و نی��ز جلوگی��ری از 
حرکت شن های روان صورت گرفته است. وی 
خاطرنش��ان کرد: همچنین در بی��ش از 43 هزار 
روستایی که در مرز بیابان ها قرار دارند، )در 18 
اس��تان کش��ور( نیز اقدام های مبارزه با گسترش 
بیابان ها صورت گرفته است.  مقدسی همچنین 
ب��ه ایجاد 55 پ��ارک جنگلی با بی��ش از 6 هزار 
هکتار مس��احت اش��اره و تصریح کرد: مجموعه 
این اقدام ها در راستای حفاظت، کاهش و کنترل 
 خس��ارت ناشی از فرس��ایش های بادی صورت 

گرفته است.

معاون محیط زیست استان ایالم گفت: تاکنون بیش 
از 50 هکتار از بهترین منطقه های جنگلی استان ایالم 
»مانش��ت« در آتش س��وخته و آتش هنوز خاموش 
نشده اس��ت. غالمرضا ابدالی، به دنبال آتش سوزی 
منطقه های بکر جنگلی ایالم، در »منطقه مانشت« در 
گفتگو با مهر، در ایالم، اظهار داشت: این آتش سوزی 
بعد از گذشت هشت ساعت، هنوز به طور کامل مهار 
نشده است. وی بیان داشت: بر اساس حدس و گمان 
می ت��وان گفت که بیش از 50 هکتار، از منطقه های 
جنگلی بکر که جزو بهترین منطقه های جنگلی استان 

ایالم به شمار می روند، در آتش سوخته است. 
ای��ن مس��ئول عن��وان کرد: ش��دت آتش س��وزی 

به ح��دی اس��ت که م��ردم بای��د ب��رای خاموش 
ام��دادی  نیروه��ای  کم��ك  ب��ه  آت��ش   ک��ردن 

بشتابند.

مدیر کل دفتر آلودگی های دریای س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: بی��ش از 400 ن��وع انگل در 
ماهی های خوراکی دری��ای خزر وجود دارد که مانع 

از رشد آنها می شوند. 
خ��زر بزرگتری��ن دریاچ��ه دنیاس��ت؛ ای��ن دریاچه 
دارای گونه های آبزی با اهمیتی اس��ت ولی با توجه 
به اینکه ب��ه آب های آزاد راهی ن��دارد ورود انواع و 
اقس��ام آلودگی ها از سوی کش��ورهای حاشیه به این 
 دریاچ��ه، نگرانی ه��ا را پیرامون این موضوع بیش��تر 

کرده است.
گفتگوی فارس با عبدالرضا کرباس��ی، مدیر کل دفتر 

آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
وضعیت گونه های آبزی دریای خزر به چه صورت 

است؟
با توجه به اینکه گونه های آبزی زیادی در دریای خزر 
در حال انقراض هس��تند، عامل ه��ای زیادی در این 

زمینه دخالت دارند.
ــای  آبزی  ــده تا گونه ه ــه عامل هایی باعث ش چ
دریای خزر در معرض خطر انقراض قرار گیرند؟
یک��ی از عامل ها، آلودگی های میکروبی هس��تند که 
از سوی کش��ورهای حاش��یه خزر وارد این دریاچه  

می شوند.
سهم هر كدام از كشورهای حاشیه دریای خزر در 

تولید آلودگی چه میزان است؟
س��هم کش��ورها در تولید آلودگی ها تعریف نشده و 
نمی ش��ود به طور دقیق ع��دد و رقم خاصی را اعالم 
کرد. تمام کشورهای حاشیه خزر از طریق رودخانه ها 
انواع و اقسام آلودگی ها را روانه دریای خزر می کنند.

وضعیت تصفیه خانه فاضالب در كشورهای حاشیه 
دریای خزر چگونه است؟

این کشورها به جای اینکه تصفیه خانه فاضالب احداث 
کنن��د، فاضالب های خ��ود را از طریق رودخانه ها به 
دریای خزر می ریزن��د؛ با توجه به اینکه دریای خزر 
بسته اس��ت و به آب های آزاد راه ندارد آلودگی های 

میکروبی در ماهی های خوراکی مشاهده شده است.
آیا انگل های موجود در ماهی های دریای خزر به 

بدن انسان منتقل می شوند؟

در بیش��تر ماهی های خوراکی دری��ای خزر، بیش از 
400 نوع انگل وجود دارد اما خوشبختانه این انگل ها 
قابل انتقال به بدن انس��ان نیس��تند؛ بلکه تنها مانع از 
رش��د ماهی ها می ش��وند به طوری که اگر یك ماهی 
در 6 ماه باید به 1 کیلو و نیم برس��د، وزنش از 450 
گرم هم بیش��تر نخواهد ش��د؛ بنابرای��ن ذخیره های 
 بیولوژیک��ی در مع��رض آلودگی ج��دی میکروبی 

هستند.
ــری از ورود فاضالب ها به  ــور ما برای جلوگی كش

دریای خزر چه اقدامی انجام داده است؟
طب��ق مصوبه هی��أت وزی��ران، کنت��رل آلودگی های 
میکروبی دریای خزر باید اجرایی شود و وزارت نیرو 
نیز در این رابطه قول داده که در هر جایی که جمعیت 
بی��ش از 30 هزار نفر اس��ت تصفیه خانه ایجاد کند و 

اجازه ورود فاضالب ها به دریای خزر را ندهد.
ــه راه اندازی  ــبت ب ــون وزارت نیرو نس چرا تاكن
ــام نداده  ــدام جدی انج ــه فاضالب اق تصفیه خان

است؟
وزارت نیرو در زمین��ه احدات تصفیه خانه فاضالب 
در ش��هرهای مختل��ف، گام مثبتی برداش��ته اس��ت 
و در جن��وب و ش��مال کش��ور پروژه های��ی را در 
 اختی��ار دارد ک��ه پیش��رفت های فیزیک��ی خوب��ی

 داشته اند.

معاون فنی دفتر جنگل كاری و 
پارک های جنگلی:

 از نظر نيرو و متخصص 
در تنگنا  هستيم

مع��اون فن��ی دفت��ر جن��گل کاری و پارک ه��ای 
جنگل��ی س��ازمان جنگل ها گفت: ب��ا وجود همه 
فعالیت ه��ای که در حوزه جن��گل کاری در حال 
انجام اس��ت، اما از نظر نیرو و متخصص در تنگنا 
هس��تیم و اگر این نیرو تأمین ش��ود، بدون ش��ك 
 جای کار بیش��تر و انجام فعالیت های گس��ترده تر 

وجود دارد. 
به گزارش محیط زیست ایران، جهانگیر جهاندار با 
بیان این مطلب افزود: با وجود خطرهایی که برای 
جنگل ها وجود دارد، از جمله: بحث قاچاق چوب 
و یا گران ش��دن زمین که به نوبه خود سبب طمع 
بس��یاری از مردم به اراضی جنگلی و تصرف آنها 
و ساختمان سازی شده است، از نظر نیرو و اعتبار 

دچار کمبود هستیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نیروهای س��ازمان جنگل ها با 
هم��ه امکانات موج��ود در حال فعالیت هس��تند، 
خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگل به عنوان سرمایه 
 مل��ی نیازمند حمایت و مش��ارکت هم��ه نهادها و 

وزارتخانه ها است. 
جهاندار با تصریح بر اینکه برای حفاظت از جنگل 
باید دس��ت به دس��ت هم داد، افزود: حراس��ت از 
اراضی جنگلی کار س��ختی اس��ت و این امر بدون 
حمایت س��ایر نهادها، گرچه غیر ممکن نیست، اما 

به مراتب بر دشواری آن افزوده می شود.

 تدوين اطلس 
خزندگان بومی ايران

مدیرعامل مؤسسه خزنده شناسی پارس، از تدوین 
اطلس خزندگان کشور خبر داد و گفت: این اطلس 
در زمین��ه هایی چون رفتار خزن��دگان، پراکنش و 
درجه حفاظتی آنها در دس��ت تدوین اس��ت که تا 

پایان سال به چاپ می رسد. 
امی��د مظف��ری در گفتگ��و با مه��ر با بی��ان اینکه 
اطلس های حیات وحش ایران از س��وی س��ازمان 
محیط زیس��ت در حال تدوین است افزود: در این 
راستا، تدوین اطلس خزندگان ایران به این مؤسسه 

واگذار شد. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه اطلس خزن��دگان ایران در 
دس��ت تدوین اس��ت یادآور ش��د: این اطلس در 
موضوع های مختلف چون آداب و رفتار شناس��ی 
خزندگان، درجه حفاظت��ی آنها و پراکنش و میزان 
جمعیت خزندگان بومی کش��ور در دس��ت تدوین 
است. مدیرعامل مؤسسه خزنده شناسی پارس ابراز 
امی��دواری کرد که این اطلس تا پایان س��ال جاری 

به چاپ برسد. 
وی خزن��دگان را جان��وران مه��ره دار معرفی کرد 
که خونس��رد هس��تند و اظهار داش��ت: ب��دن این 
جانوران از پولك پوش��یده شده است و با »شش« 
 تنف��س می کنند. وی سوس��مارها، کروکودیل ها، 
الک پش��ت ها و ماره��ا را از جمله راس��ته های 
 خزن��دگان دانس��ت و گف��ت: در ح��ال حاض��ر

120 گونه مارمولك و سوس��مار و حدود 10 گونه 
الک پشت در ایران وجود دارد. 

گون��ه هایی از مارهای س��می و نیمه س��می بومی 
ای��ران نی��ز وج��ود دارد ک��ه 75 درص��د گونه ها 
از ن��وع غی��ر س��می و 15 درص��د گونه ه��ا از 
 ن��وع س��می و نیمه س��می اس��ت. مظف��ری ادامه 
 داد: اف��زون بر اینه��ا گونه ای از خزن��دگان به نام 
 »کرم سوسمار« وجود دارد که کمتر کسی نسبت به آن  

شناخت دارد. 
ای��ن جان��ور ن��ه ش��بیه سوسمارهاس��ت و نه به 
ماره��ا ش��باهت دارن��د. ای��ن خزنده دس��ت و پا 
ن��دارد. گون��ه ای از ای��ن جان��وران در جن��وب 
 غ��رب ایران به س��مت م��رز ایران و ع��راق یافت 

شده است. 
مدی��ر عامل مؤسس��ه خزنده شناس��ی پ��ارس، با 
انتق��اد از تخری��ب زیس��تگاه های ای��ن جانوران 
خاطرنش��ان کرد: تبدیل زیستگاه های خزندگان به 
منطقه های مس��کونی و زمین های کشاورزی، از 
 مهمترین عامل های انقراض خزندگان در کش��ور 

است.

نگهدار اس��کندری گفت: برداشت بیش از توان 
مراتع، دو اتفاق را سبب می شود. نخست سبب 
نقصان پوش��ش گیاهی ش��ده و در ادامه باعث 
برهم خوردن پوش��ش گیاهی مراتع می ش��ود. 
به گ��زارش خبرگ��زاری محیط زیس��ت ایران، 
مدی��رکل دفتر امور مراتع س��ازمان جنگل ها با 
بیان این مطلب خاطرنش��ان ک��رد: حضور بیش 
از حد دام ه��ا در مراتع که هم می تواند از نظر 
زمانی باش��د و هم از نظر تعداد دام ها، س��بب 
کمبود مراتع از نظر گیاهان خوب و خوش��گوار 
می شود، چرا که دام ها تمام این علوفه وگیاهان 
 را چری��ده و مص��رف می کنن��د. وی اف��زود: 
بهره ب��رداری از مراتع همواره باید متعادل بوده 
و بی��ن تولید علوفه و بهره برداری از آن همواره 
توازن را ایجاد کرد. افزون بر حفظ ذخیره های 
ژنتیکی، ام��کان تجدید حیات مرات��ع نیز به آن 
داده شود. این مقام سازمان جنگل ها خاطرنشان 

کرد: تنها در این صورت است که مراتع خواهند 
توانس��ت کارکرد های زیس��ت محیطی خود را 

برای نسل های آینده انجام دهند.

مهندس اسكندري:
 برداشت بيش از توان مراتع، سبب برهم خوردن 

تركيب گياهی می شود

زمین من

محیط زیست

آينــده زميــن و انسـان
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بكهام كارآگاه 
خصوصی 
استخدام كرد

چند بازيكن 
برزيلی در راه 
ماهان

واكنش اينيستا 
به توهين 
هواداران باسكي

 دیوی��د بکهام به منظور تعقیب زن��ی که او را متهم به 
رابط��ه غیراخالق��ی ک��رده، ی��ك کارآگاه خصوص��ی 
استخدام کرد. به تازگی یك زن در گفتگو با مجله امریکایی 
»ای��ن تاچ«  ادعا کرده که رابط��ه غیراخالقی با دیوید بکهام 
داش��ته که این موضوع خش��م بازیکن انگلیسی و همسرش 

ویکتوریا را به همراه داشته است. 
بر پایه گ��زارش میرر، بکه��ام یك کارآگاه اس��تخدام کرده 
تا ب��ه تعقیب زن مورد نظ��ر بپردازد. وکی��الن بکهام نیز در 
نظ��ر دارند از مجله امریکایی ش��کایت کنند و در حال تهیه 
مدارک الزم برای این کار هس��تند. این موضوع در حالی در 
رس��انه ها مطرح ش��ده که بکهام برای تماشای دیدار نهایی 
فوتبال زیر 17 س��ال دخت��ران جهان در ترینی��داد و توباگو 
حضور دارد و این موضوع به ش��دت زندگی شخصی دیوید 
را تح��ت تأثیر خ��ود قرار داده ب��ه گونه ای ک��ه ویکتوریا 
 بع��د از س��ه فرزن��د در فکر جدای��ی از این س��تاره فوتبال 

است.

 مدیرعامل باشگاه گیتی پس��ند اصفهان از تالش باشگاه 
گیتی پس��ند برای جذب چند بازیک��ن برزیلی خبر داد و 
گف��ت: تیم م��ا با وجود داش��تن بازیکنان خ��وب و ملی پوش 
کمبودهایی دارد که با جذب بازیکن های برزیلی به دنبال رفع 
نقطه های ضعف خود هستیم. ما تجربه های خوبی از حضور 
بازیکنان برزیلی نداریم و می خواهیم با انتخابی خوب، نفراتی 
 را به خدمت درآوریم که پش��یمان نش��ویم. مدیرعامل باشگاه 
گیتی پس��ند اصفهان در خصوص انتخاب سرمربی جدید برای 
تیم فوتس��ال این باشگاه گفت: در حال حاضر ناظم الشریعه به 
عنوان مدیرفنی با تیم ما همکاری خواهد کرد. با هماهنگی کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال از وجود علی صانعی به عنوان مشاور 
فنی نیز اس��تفاده خواهیم کرد. فکر می کنم با این ترکیب دیگر 
نیاز به سرمربی نداشته باشیم. تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با 
15 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقه های فوتسال لیگ 
برتر باشگاه های کشور است. این تیم در هفته هفتم مسابقه های 
فوتس��ال لیگ برتر باشگاه های کشور، با نتیجه 7 برصفر از سد 

آرش بتن قزوین گذشت. 

بازی  س��از تی��م فوتبال بارس��لونا در واکنش ب��ه اهانت 
هواداران اتلتیك بیلبائو گفت: در همه جای دنیا فحاش��ی 
نشانه ناتوانی و بی منطقی است. »آمورا بیه تا« مدافع تیم فوتبال 
اتلتیك بیلبائو با خطای عجیب و بس��یار خشن خود روی پای 
اینیس��تا در دقیقه 35 از میدان اخراج شد اما هواداران تیم میزبان 
معتقد به تمارض اینیستا بودند و تا پایان کار وی را هو کردند. 
فحاش��ی هواداران حتی پس از بازی در تونل منتهی به اتوبوس 
 حام��ل بازیکنان نی��ز ادامه داش��ت. اینیس��تا در این خصوص 
 گف��ت: هر چیزی به غیر از فوتبال در زمین فوتبال مس��خره و 
غیر منطقی اس��ت، هواداران اتلتیك بیلبائو برای 90 دقیقه شعار 
سیاس��ی می دهند، همه بازیکنان تیم حریف را هو می کنند و با 
همه چیز مخالفند. وی افزود: مهم نتیجه بازی بود که به سود ما 
به پایان رس��ید، اما صحنه اخراج »داوید ویا« باید بازبینی ش��ود 
چ��را که داور به طور کامل تحت تأثی��ر محیط بود. تیم فوتبال 
بارسلونا با نتیجه 3 بر یك برابر نماینده باسك به پیروزی رسید 
و یك پله باالتر از رئال مادرید در رتبه دوم جدول قرار گرفت. 

مس��ئول واحد آموزش س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ، استفاده از 
داروها و مکمل های غیرمجاز را تهدیدی جدی برای س��المت 
ورزش��کاران عنوان کرد. افسانه گلشن راز با اشاره به عوارض جانبی 
داروهای ممنوعه اع��الم کرد: همه داروها دارای عارضه های جانبی 
هس��تند؛ اما مصرف آن زمانی که بدن ورزشکاران به آنها نیاز نداشته 
باش��د، می تواند باعث آسیب های جس��مانی جدی شود. چون بیشتر 
داروه��ای ممنوع��ه را می توان ب��ه راحتی از داروخانه ه��ا تهیه کرد، 
ورزش��کاران گمان می کنند مصرف این داروها برایشان ضرری ندارد 
در صورت��ی که این داروه��ا به طور کامل خطرس��از و بحران آفرین 

هستند.
این دکتر داروس��از تصریح کرد: برخی از داروهایی که ورزش��کاران 
مص��رف می کنن��د ب��رای درمان بیم��اران و ی��ا افرادی در ش��رایط 
خ��اص جس��مانی تجوی��ز می ش��ود. مص��رف برخ��ی از داروها و 
مکمل ه��ای غی��ر مجاز توس��ط اف��راد س��الم و در مقدار بیش��تر از 
 دوزه��ای درمان��ی و ی��ا هم��راه با دیگ��ر ترکی��ب ها م��ورد تأیید 

نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی خارج شدن 
پ��روژه ورزش��گاه نقش جهان را از بن بس��ت در گ��رو انتخاب 
 صحی��ح اس��تانداری ب��رای واگ��ذاری مدیری��ت این طرح دانس��ت.   

حجت االسالم رهبر اظهار 
ورزش�����گاه   داش����ت: 
نقش جهان سال هاست که 
دغدغ��ه  اصلی  م��ردم و 
مس��ئوالن اصفه��ان بوده و 
بح��ث واگذاری این پروژه 
به مدیریت اس��تان چندی 
اس��ت که مطرح اس��ت اما 
آنچه که این طرح را از بن 
می کن��د  خ��ارج  بس��ت 
انتخ��اب متول��ی توانمن��د 

ب��رای ادام��ه روند س��اخت آن اس��ت. وی با اش��اره به منتفی ش��دن 
واگذاری این پروژه به اداره کل تربیت بدنی استان گفت: طبق مصوبه 
مجلس شورای اس��المی انتقال این پروژه به تربیت بدنی استان منتفی 
اس��ت، بنابرای��ن ب��رای واگذاری ب��ه دیگر دس��تگاه ها، اس��تانداری 
می بایس��ت انتخابی صحیح داشته  باش��د تا هر چه سریع تر شاهد به 
س��رانجام رس��یدن این طرح باش��یم. وی گفت: ش��هرداری می تواند 
بهترین انتخاب باش��د چرا که هم مسئوالن این بخش بارها عالقه خود 
را ب��رای تحویل ای��ن پروژه اعالم کرده اند و ه��م توانایی خود را در 
اجرای بی نقص و سریع دیگر پروژه های شهری نشان داده اند. رهبر 
با بیان اینکه در صورت واگذاری این پروژه به ش��هرداری، فقط بحث 
بودجه و اعتبار مش��کل آن است اظهار داشت: چندی پیش دیداری با 
س��عیدلو داشتیم که از اختصاص 30 میلیارد تومان بودجه برای تکمیل 
این طرح خبر داد. اگه این بودجه هرچه س��ریع تر به اس��تان برسد و 
موافقت اس��تانداری و شهرداری نیز نهایی ش��ود در آینده ای نزدیك 

شاهد تکمیل این پروژه خواهیم بود.

امروز؛ آغاز ليگ برتر واترپلو
ماهان- نفت و گاز گچساران؛ اولين مصاف 
تی��م واترپلوی ف��والد ماهان 
سپاهان در هفته نخست لیگ 
امروز  کش��ور  برت��ر 
س��اعت 10 صبح در 
استخر انقالب اصفهان 
میزبان تیم نفت و گاز 
گچساران خواهد بود 
ش��ریعت،  مرتض��ی 
ماهان  فوالد  سرمربی 
م��ا  خبرن��گار   ب��ه 
گفت: در سال گذشته 
ب��ه نای��ب قهرمان��ی 
کش��ور بس��نده کردیم. اما در این 
فص��ل با توج��ه ب��ه تمرین های 
فشرده ای که انجام دادیم تمرکزمان 
را روی قهرمان��ی گذاش��تیم. وی 
اف��زود: تیم ما پنج مل��ی پوش به 
امیر محمد س��جادیان،   نام ه��ای 
نیما خوش��بخت، محسن جلیلی، 
منصور پاک��زاد و علیرضا هرمزی 
دارد که س��ه نفر از این ملی پوشان 
بازیکن��ان بومی اصفهان هس��تند. 
ش��ریعت در پایان خاطرنشان کرد: 
نفت تیم خوبی است اما ما میزبان 
هستیم و چاره ای جز پیروزی در 

هفته نخست نداریم.

رقابت ه��ای فص��ل جدید 
امروز  لیگ برت��ر واترپل��و 

آغ���از می ش��ود و 
نماینده  ماهان  فوالد 
اصفه���ان در ای���ن 
رقاب��ت ب��ه مصاف 
نفت و گاز گچساران 
بیس��تمین  می رود. 
لی��������گ   دوره 
برت����ر واترپل��وی 
باش��گاه های کشور 
امروز آغاز می شود. 

فوالد ماه��ان نایب قهرمان فصل 
پیش رقابت ها ک��ه چندی پیش 
پس از تصمیم مس��ئوالن باشگاه 
مبن��ی بر عدم تیم داری در برخی 
رش��ته ها منحل اعالم شده بود با 
تجدید نظر مس��ئوالن باشگاه بار 
دیگ��ر حضور خ��ود را در فصل 
جدید رقابت ها اعالم کرد. ماهان 
در آغ��از این رقابت ها به مصاف 
نفت و گاز گچس��اران می رود. 
گفتنی است: دیدار فوالد ماهان و 
نفت و گاز گچساران به صورت 
زنده از طریق ش��بکه سوم روی 

آنتن می رود.

داروها و مكمل هاي غيرمجاز تهديدي 
جدي براي سالمت ورزشكاران

نقش جهان 
در گرو مديريتي توانمند

همراه با گوانجوخبرها

پیش بینی مسئوالن

وت
س

حاشیه

به احترام هوادار

شهرت بهتر است يا ثروت

حضور در قزاقستان جايگزين گوانگجو شد

» بر روی پاسپورت بیشتر این ورزشکاران مهر 
بار خورده و این در حالی است که هیچ کدام از 
آنها فرصت خرید و گشت و گذار در بازارهای 
باکو و حمل بار را نداشتند. هزینه هایی که برای 
اعزام این تیم صرف شده شامل 750 هزار تومان 
بوده که 250 هزار تومان آن را خود ورزشکاران 

قبول کرده و بقیه را اسپانسر تیم داده است.«
میزب��ان  آذربایج��ان  کش��ور  پی��ش  چن��دی 
رقابت ه��ای آزاد س��بك کاراته بود. از کش��ور 
ای��ران هم س��بك واداری��و بین المل��ل در این 

رقابت ها ش��رکت کرد، این س��بك با مجوز ش��ورای برون مرزی، مجوزهای الزم را برای اعزام 
کاراته کاها به باکو گرفت اما مس��ئوالن این س��بك، فقط به بازیکنان خود بس��نده نکرد و تعداد 
 قابل توجهی از کاراته کاهای نوجوان و جوان از سبك های دیگر را با خود راهی این مسابقه ها 

کردند. 
به نقل یکی از کاراته کاهای 12-11 س��اله اعزامی به این رقابت ها، مسئوالن سبك بین الملل مبلغ 
250 هزار تومان از ورزشکاران گرفته و به آنها قول داده بودند که با هواپیما عازم باکو شوند، اما 
قرار پرواز س��اعت 4 بعد از ظهر تهران – باکو به ناگهان لغو ش��ده و از سوی مسئوالن امر اعالم 
می شود که پاسپورت ها گم شده است و به همین دلیل تیم باید صبر کند تا ساعت 12 پرواز کند 
که ساعت یك بامداد خبر می دهند که هنوز مشکل تعدادی از پاسپورت ها حل نشده و در نهایت 

این تیم کاراته روز بعد با اتوبوس راهی باکو شدند.
این دختر نوجوان درباره مس��یر طی شده تا باکو در گفتگو با شبکه ایران می گوید: در تمام مسیر 
با خواهش از مسئوالن می خواستیم که به ما آب و غذا بدهند. مسیر کوتاهی که می شد با هواپیما 
رفت با اتوبوس طی شد و همین مسأله باعث شد که تیم کاراته سبك »واداریو بین الملل« فرداي 
مس��ابقه، یعنی زمانی که به طور دقیق رقابت های کاتا و کومیته انفرادی تمام ش��ده بود، به محل 

مسابقه برسد.
گریه و زاری کاراته کاها دلیلی ش��د تا مدیر اجرایی گروه از مس��ئوالن برگزار کننده این رقابت ها 
بخواهد به کاراته کا های ایران اجازه مس��ابقه بدهند که پس از اصرار و دس��ت بوس��ی مدیر تیم 
ایران این اجازه صادر ش��د. نوجوانان 11 تا 18 س��اله ایرانی به دور از حریفان خارجی و رعایت 
رده بندی فقط با همدیگر در تاتامی باکو مس��ابقه دادند و از بین خود قهرمان را مش��خص کردند 
این همه مس��یر طی ش��د تا این ورزشکاران کم سن و س��ال تنها برای یك دور مسابقه در کشور 
دیگر راهی آذربایجان بش��وند تیم کاراته ایران پس از اینکه روز اول و نیمی از مسابقه های روز 

دوم را از دست داد، به ایران بازگشتند. 

قلعه نوعی 
با عصا در تمرین هاي سپاهان

سروش راد
تمرین های تیم فوتبال س��پاهان در نبود امیر قلعه نوعی )به علت 
عمل جراحی روی مینیس��ك پا( و همچنین حضور 9 بازیکن در 
اردوهای تیم ملی )بزرگساالن و جوانان( از کیفیت خوبی برخوردار 
نیست و این تعطیالت لیگ برتر به این تیم بیش از همه تیم ها ضربه 
خواهد زد. مربیان سپاهان نمی توانند تاکتیك های فنی را در زمین 
تمرین مورد بررسی قرار دهند و مجبور هستند که با بازیکنان ذخیره 
و یا بازیکنان امید خود این تاکتیك ها را مرور کنند به خط دفاعی 
این تیم نگاه کنیم تنها محسن بنگر همراه تیم ملی به اردن نرفته و 
در پس��ت هافبك نیز خسرو حیدی در گوش راست و هاشم بیگ 
 زاده )که در بازی با بحرین روی نیمکت ذخیره ها نشسته بود( در 
تی��م ملی حضور دارند. انتظاره��ا از این تیم باال رفته اما باید توجه 
داشت سپاهان با مشکل های فراوانی دست و پنجه نرم می کند و 

هواداران سپاهان باید صبر پیشه کند.

ذوب آهن 
تمرین های خود را از سر گرفت

تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان عصر دی��روز تمرین های خود را 
برای آماده س��ازی مقابل تیم راه آهن )بازی معوقه هفته نهم( آغاز 
کرد. ذوبی ها بعد بازگش��ت از کره جنوبی، یك روز به استراحت 
پرداختند و دوباره تمرین های آنها زیر نظر ابراهیم زاده اس��تارت 
خورد. شاگردان ابراهیم زاده پیروزی مقابل پوهانگ را به فراموشی 
س��پردند و آماده رویارویی با راه آهن در فوالدش��هر هستند. بیشتر 
بازیکنان ذوب آهن به خودباوری رس��یدند که هر بازی برای آنها 
 حک��م فین��ال دارد و به هیچوجه مایل نخواهند بود که ش��اگردان 
مه��دی تاتار س��هم ناچی��زی از امتیاز این بازی داش��ته باش��ند و 
 همچنین آنها می خواهند با شکس��ت نماینده شهر ری به نوعی از
حس��ن انصاری فر مدیرعامل باشگاه راه آهن انتقام بگیرند که چرا 
همشهری آنها )رسول کربکندی( را اخراج کرده است. مربیان بومی 
اصفه��ان مربیان ب��ا دانش، فهیم و با تجربه هس��تند که از این بین 
می توان به منصور ابراهیم زاده، محمود یاوری، حسین چرخابی و... 
اش��اره کرد. مهم ترین مشکل ذوب آهن خستگی ناشی از 2 بازی 
سخت مقابل پوهانگ کره جنوبی و همچنین مسافت طوالنی کشور 

کره تا اصفهان است که می تواند تنها امتیاز راه آهنی ها باشد.

نجمه کرمی
در نهایت مسئوالن فدراسیون هندبال قانع شدند که 
در شرایط موجود و با توجه به عدم آمادگی تیم ملی 
بانوان هندبال ایران، تیمی به مس��ابقه های آس��یایی 
گوانگجو اعزام نش��ود. شنیده می شود که مسئوالن 
فدراسیون در صدد بودند که به منظور کسب تجربه و 
حضور در میدان های بین المللی و آسیایی، یك تیم 
به نمایندگی از تیم ملی بانوان ایران به مس��ابقه های 
گوانگجو اعزام کنند که با بررسی های انجام شده و 
صحبت های کارشناسان این موضوع منتفی گردید و 

در حال حاضر بانوان هندبال ایران به منظور شرکت 
در مسابقه های آسیایی قزاقس��تان، از دیروز در اردو 
به س��ر می برند. در صورت ش��رکت تی��م ایران در 
این مس��ابقه ها که قرار اس��ت در آذرماه سال جاری 
در کشور قزاقس��تان برگزار شود، رقابت های سوپر 
لیگ بانوان از 16 آذرماه استارت خواهد خورد و در 
صورت عدم حضور، مسابقه ها در 15 آبان ماه برگزار 
خواهد شد. البته برنامه تیم ملی روز پنجشنبه به اطالع 
همه مربیان لیگ برتری رسید اما احتمال هایی وجود 
دارد که شاید حضور بانوان در مسابقه های قزاقستان 
در هال��ه ای از ام��ا و اگرها قرار گی��رد. به هر حال 

اردوی آماده س��ازی تیم هندب��ال از دیروز با حضور 
72 بازیک��ن و 9 مربی در کم��پ اردوهای تیم ملی 
تشکیل شده است. زهرا علوی، سرمربی تیم هندبال 
بان��وان ذوب آهن به عنوان مربی تیم ملی، کریمیان، 
مدیر فنی و ناهید غارسی به عنوان دستیار به این اردو 
فرا خوانده ش��ده اند که شنیده می شود علوی بنا بر 
یك سری مشکل های شخصی، از حضور در اردو و 
همراهی هندبالیست های ایرانی انصراف خواهد داد. 
نجمه مرادی، افس��انه علیدادی و ملك تاج محمدی 
 بازیکن��ان اصفهانی هس��تند که به تی��م ملی دعوت 

شده اند. 

 سوء استفاده 
 از پاسپورت های اعضای 

یک تیم ورزشی 

افشارزاده: 
هنوز تيمی از كاروان ايران 

حذف نشده است 
دبی��ر کل کمیته مل��ی المپیك و رئیس س��تاد تدارکاتی 
بازی های آس��یایی و المپیك با اشاره به اینکه بررسی ها 
بر روی فهرس��ت کاروان اعزامی به گوانگجو ادامه دارد، 
گفت: البته هنوز در مورد حذف هیچ تیم و رش��ته ای به 
نتیجه نرسیده ایم. بهرام افشارزاده تصریح کرد: وضعیت 
رش��ته هایی که در فهرست اولیه برای اعزام به بازی های 
آس��یایی 2010 ق��رار گرفتند همچنان در حال بررس��ی 
اس��ت تا بتوانیم درس��ت ترین و بهتری��ن تصمیم را در 
مورد رش��ته های اعزامی اتخاذ کنیم. وی ضمن تأکید بر 
اینکه طی بررسی های انجام شده تاکنون هیچ تصمیمی 
جهت اجرا اتخاذ نش��ده اس��ت، ادام��ه داد: تاکنون همه 
چیز در حد حرف، پیشنهاد و احتمال مطرح شده است. 
جوان��ب مختلف در نظر گرفته  ش��ده و پس از اطمینان، 
تصمیم نهایی گرفته می شود. دبیرکل کمیته ملی المپیك 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به اینکه م��دال آوری مالک 
 اصلی برای ق��رار گرفتن تیم ها در کاروان ایران اس��ت، 
تصمیم گیری در مورد دیگر رش��ته هایی که به ظاهر این 
شرایط را ندارند، سخت شده است. با این وجود اگر این 
تیم ها هم بتوانند رکورد ورودی مورد نظر را کسب کنند، 
با کاروان ایران به گوانگجو س��فر می کنند. ش��انزدهمین 
دوره بازی های آس��یایی، 21 آب��ان ماه در گوانگجو آغاز 
شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. کمیته ملی المپیك 
در فهرس��ت اولیه خود 33 رش��ته، 329 ورزش��کار مرد 
 و 96 ورزش��کار زن را برای س��فر به چین معرفی کرده 

است.

مقصودلو: 
كبدی مردان و زنان 
فيناليست می شود 

رئیس فدراسیون کبدی با اطمینان از اینکه ورزشکاران 
این رش��ته در بازی های آس��یایی م��دال آور خواهند 
ب��ود، گفت: به ط��ور حتم، هر دو تیم م��ردان و زنان 
فینالیس��ت خواهند ش��د. محمدرضا مقصودلو ضمن 
یادآوری اینکه کبدی در هر دو بخش مردان و زنان در 
 بازی های آسیایی 2010 شرکت می کند، اظهار داشت: 
برنامه ریزی های انجام ش��ده در این جهت اس��ت که 
بتوانی��م در ه��ر دو بخش صاحب مدال ش��ویم. وی 
تصریح ک��رد: البته به مدال برنز فک��ر نمی کنیم. پیش 
بین��ی م��ا در مورد مدال ط��ال یا نقره اس��ت. چرا که 
ورزش��کاران کب��دی در هر دو بخش م��ردان و زنان 
فینالیست خواهند شد. این هدف فدراسیون کبدی از 

حضور در بازی های آسیایی است. 
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به اینکه تیم ملی مردان 
در بازی های آس��یایی 2006 قط��ر در رده چهارم قرار 
گرفت، خاطرنشان کرد: کبدی کاران امسال حداقل دو 
رده صعود خواهند داشت اما در عین حال از قهرمانی 
 و م��دال طال هم نا امی��د نیس��تیم. مقصودلو تصریح 
ک��رد: در بخش بانوان هم اگر چه تجربه ای از حضور 
در بازی های آس��یایی نداریم اما نسبت به مدال طال یا 
نق��ره آنها اطمینان داریم. کبدی بانوان برای نخس��تین 
بار در فهرست رشته های بازی های آسیایی قرار گرفته 
اس��ت اما ما با توجه به حضور خوبی که بانوانمان در 
مسابقه های قهرمانی آسیا داشتند نسبت به حضور آنها 

در گوانگجو امیدواریم. 
وی ضم��ن بیان اینکه 12 بازیک��ن تیم ملی کبدی در 
هر دو بخش مردان و زنان مشخص شده است، گفت: 
سفر به پاکس��تان و میزبانی از هندی ها برای برگزاری 
دیداره��ای تدارکاتي آخرین برنامه های آماده س��ازی 
اس��ت که برای ملی پوش��ان کبدی در نظر گرفته ایم. 
مل��ی پوش��ان ما در مجموع��ه ورزش��ی آزادی پیگیر 
تمرین های خود هس��تند. شانزدهمین دوره بازی های 
آس��یایی 21 آبان ماه تا 6 آذرم��اه به میزبانی گوانگجو 

برگزار خواهد شد.

 غزل پارسا
شده  کی  هر  به  کی  هر  فوتبال،  که  درست   
هيأت  همين  تا  گرفته  فوتبال  فدراسيون  از  و 

خودمـــان  استـــــــان  چيز فوتبـــــال  همــــــه 
بی نظم و پرحاشيه پيش می رود 
فوتسال  و  فوتبال  اهالی  از   اما 

انتظار  و  است  باقی  هنوز  ها   توقع 
از  فوتسال  جامعه  خود  که  رود  می 

آبروی خود دفاع کنند. می گـويند ايـن 
مسائل در دنيای حرفه ای به امری طبيعی و بديهی 
تبديل شده است، اما مگر می توان بازی کردن با 
دل هواداران و پشت پا زدن به همان اصولی که 
ما را به سمت حرفه ای شدن سوق می دهد به پای 
حرفه ای گری گذاشت؟ اين چه اصولی است که يک 
روز فرد را وادار به استعفا کرده و روز ديگر او را به 
جبران آن حرکت وادار به معذرت خواهی می کند! 

از همان زمانی که به گیتی پسند آمد و با حرف هایی که در 
مصاحبه های خود به صورت غیر مستقیم می زد و ماهانی 
ها را مورد خطاب قرار می داد، می شد فهمید از اینکه برای 
فصل جدید با او قرارداد بسته نشده و او را به حال خود رها 
کردند چقدر ناراحت اس��ت... حسین افضلی باشگاه فوالد 
ماهان را خانه خود می دانست و از اینکه از خانه اش بیرون 
ش��ده خیلی ناراحت بود اما او ساکت ننشست و همراه با 
علی طاهری به باشگاه گیتی پسند آمد و با اعالم برنامه ها و 
هدف های خود قول قهرمانی با این تیم را داد و از همان ابتدا 
توقع هواداران را از این تیم باال برد و در واقعیت هم با این 
تیم و بعد از گذشت شش هفته 15امتیاز ارزشمند را کسب 
ک��رد و این تیم را در صدر جدول لیگ قرار داد. در س��وی 
مقابل ماهانی ها  که گمان می کردند افضلی به درد تیمشان 

نمی خورد با ابطحی استارت زدند، اما تجربه ابطحی برای 
کسب نتیجه های بهتر برای تیم مدعی ماهان به کار نیامد و 
این تیم درس��ت به همان نتیجه هایی دست یافت که سال 
گذشته با افضلی بی تجربه و جوان به دست آورده بود. هر 
چند که شرایط تیم فوالد ماهان در زمان هدایت افضلی به 
هیچ عنوان قابل مقایسه با زمان ابطحی نبود 
افضلی یك تیم 

حاض��ر و 
آم��اده را چه در فصل 

گذشته و چه در فصل جاری 
تحویل گرفت و با مش��کل هایی اعم از 

ناهماهنگی و مصدومیت بازیکنان به این شکل 
دس��ت به گریبان نبود و ب��ه نوعی تیمی را که ابطحی 
حرص آن را خورده بود خیلی راحت تحویل گرفت...

اگ��ر رفت��ن ابطحی و بازگش��ت افضلی به ماه��ان را یك 
 اتف��اق حرفه ای فرض کنیم )البته اگر همه دلیل های باال و 
حاش��یه ه��ای جانبی ای��ن نق��ل و انتقال نادی��ده گرفته 
ش��ود!( ارتب��اط می��ان افضلی و ب��رادران ریخت��ه گران 
و س��ایر بازیکن��ان ب��ا وی، ب��ا گذش��ته تغیی��ر زیادی 

 خواه��د کرد چرا ک��ه هم او و هم مالك باش��گاه 
 اتفاق های گذش��ته را هنوز فرام��وش نکرده اند و 

حاشیه های شهرآورد اصفهان تأیید این نکته است. به 
هر جهت افضلی و کسانی که در این ماجرا نقش داشتند 

بدانند که هواداران گیتی پسند هرگز او را نخواهند بخشید و 
دیگر محبوبیت گذشته را نخواهد داشت مگر اینکه با ماهانی 
ها صلح و صفا کند و هر دو طرف س��عی در جبران داشته 

باشند که بعید به نظر می رسد.

ورزش
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امام حسن مجتبي )ع(:
گرامي ترين 
و با شخصيت ترين افراد، 
بــه  کــه  اســت  کســي  آن 
نيازمنــدان پيــش از اظهار 
نيازشان، کمک  کند.

 نمایش��گاه بزرگ جهاد خدمت رسانی در خصوص 
دستاوردها و وظیفه های شهرداری اصفهان با رنگ و بویی 
از دفاع مقدس و با شعار: »هشت سال دفاع مقدس، هشت 
سال جهاد خدمت رسانی« در جوار اداره قطارهای شهری 

اصفهان در خیابان کاوه گشایش یافت.
»آذربایجانی« مدیر نمایش��گاه جهاد خدمت رسانی و مدیر 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفه��ان در آئی��ن افتتاح این 
نمایشگاه بزرگ، هدف از اجرای این طرح و برگزاری این 
 نمایشگاه ب�زرگ را عمل به فرموده رهب�ر مع�ظم انق�الب 
دس��تاوردهای  و  موفقیت ه��ا  دادن  نش��ان  ب��ر:  مبن��ی 
 نظ��ام جمهوری اس��المی ایران ب��ه مردم توصی��ف کرد. 
مدیر نمایش��گاه جهاد خدمت رسانی این عمل را در مسیر 
اعتمادسازی مردم به نظام و مدیریت شهری ارزیابی کرد و 
عنوان نمود: مدیریت ش��هری اصفهان در هشت سال اخیر 
با الگوپذی��ری از فرهنگ و روحیه جه��ادی فعالیت های 
بزرگی را انجام داده که در نمایش��گاه جهاد خدمت رسانی 
به تصویر کش��یده ش��ده است و این نمایش��گاه، برشی از 
مدیریت اصفهانی ها، در حوزه ش��هری با روحیه 8 س��ال 
دفاع مقدس و با ش��عار: »8 سال دفاع مقدس، هشت سال 
جهاد خدمت رس��انی« بوده که این نمایشگاه شکل گرفته 

است.
آذربایجانی در خصوص ویژگی های نمایش��گاه تش��ریح 
کرد: ایجاد  تصویرهای: دفاع مقدس، س��رداران ش��هید و 
نمایش��گاه رش��ادت های دفاع مقدس با جلوه های ویژه 
تصوی��ری و عکس ه��ای نمایش��گاهی در کن��ار عرضه 
 دس��تاوردهای ش��هرداری از ویژگی این نمایش��گاه است. 
وی افزود: در بخش باز نمایش��گاه اف��زون بر تصویرهای 
ش��هیدان و تصویرس��ازی ها و ماکت ه��ای دفاع مقدس 
ماش��ین آالت خدمات ش��هری ب��ه نمایش درآم��ده و در 
قس��مت »گذر صدس��اله« نگاه��ی دقیق ب��ه عملکردها و 
خدمات ش��هرداری اصفهان در طول صدس��ال گذشته از 
ابتدای تأسیس شده اس��ت. و همچنین در ادامه نمایشگاه 
پروژه های شاخص شهرداری اصفهان مانند: بزرگراه امام 
خمینی و میدان ام��ام علی در همه ابعاد به نمایش درآمده 
است. و فضای میدان های شهر، میدان امام و... برای مردم 

تشریح شده است.
مدیر نمایش��گاه جهاد خدمت رس��انی، آش��نایی مردم با 
ش��هرداری و وظیفه آن در مس��یر انجام تعامل دو سویه را 
از هدف های این نمایشگاه دانست و تصریح کرد: در این 
نمایشگاه سعی شده مردم با خدمت های جدید شهرداری 
نظیر: بانك شهر و الکترونیك شهرداری آشنا شوند و برنامه 
هایی از قبیل: مانوور اطفای حریق، همایش های مختلف 
و نمایش فعالیت های عمرانی، برنامه های کمیته فرهنگ 
ش��هروندی و غرفه های مخصوص کودکان و دهها غرفه 
گوناگون دیگر، بیش از پیش شهروندان را با دستاوردهای 

شهرداری آشنا می کند.
س��یری در نمایش��گاه جهاد خدمت رس��انی شهرداری 

اصفهان
ش��هرداری اصفهان در راستای ش��فاف سازی برنامه های 
اجرایی خود و در راس��تای اجرای جهاد خدمت رس��انی 
و داش��تن س��یری در فعالیت های چند س��اله شهرداری،  
در ایس��تگاه مرکزی قطار ش��هری در فضایی به میزان 15 
هزار مترمربع با اس��تفاده از فضای باز و نمایشگاهی اقدام 
به برگزاری نمایش��گاه بزرگ جهاد خدمت رسانی نموده 
اس��ت که در فضای باز آن خدمت های ش��هری و ماشین 
آالت آن و س��وار ش��دن بر قطار ش��هری و نیز آبنماها و 
مبلمان ش��هری و وسایل بازی و حرکت درمانی به نمایش 

درآمده اس��ت. در گذش��تن از تونل صدس��اله با خدمات 
صدس��اله شهرداری اصفهان آش��نا می شویم و غرفه های 

بس��یاری در ادامه ما را با بافت های تاریخی و طرح های 
عظیم عمرانی شهرداری آش��نا می کنند. در این نمایشگاه 
طراحی و دکورس��ازی واقعی صورت گرفته و جدول ها، 
درختان، بناها و صنف های مختلف شهر و ساختمان های 
ش��هرداری به بهترین ش��کل نمونه سازی ش��ده است. به 
 ط�وری ک�ه پروژه های ش��اخص شهرداری به ب�هتری�ن و
طبیعی ترین ش��کل ممکن در معرض دید همشهریان قرار 
می گیرد و غرفه های منطقه های ش��هرداری، جزیره بازی 
ک��ودکان، پارک ترافی��ك، غرفه های حقوق ش��هروندی، 
س��ازمان ها و ش��رکت های تابع��ه ش��هرداری و دیگ��ر 
قس��مت های مدیریت شهری اصفهان به بهترین شکل در 
راستای شناخت عملکرد و وظیفه های آنها در معرض دید 

عموم قرار می گیرد.
حرکت جهادی ش��هرداری اصفهان با ت��وکل و انگیزه 

جهاد فی سبیل ا... پدید آمده است
سیدمرتضی س��قائیان نژاد در افتتاحیه این نمایشگاه بزرگ 
گف��ت: در دورانی که حرکت های دش��منان کوردل نظام 
همه ابع��اد را هدف قرار داده اس��ت،  حرکت های ارزنده 
ش��هرداری اصفهان جز با فعالیت جه��ادی و با توکل و با 
انگیزه جهاد فی س��بیل ا... پدید نیامده اس��ت و این ادامه 
فعالیت های خیره کننده ایرانیان در ابعاد مختلف است که 
چش��م صهیونیسم و لیبرالیسم را خیره کرده است. شهردار 
اصفهان با عنوان این مطلب که این نمایش��گاه لبیك به پیام 
رهب��ری معظم انقالب بوده اس��ت افزود: این توفیق ها در 
حوزه ش��هری و عمرانی س��رفصل هایی از جبهه وجنگ 
اس��ت که نصیب مدیران شهری ش��ده است و اگر مدیران 
کش��ور جز در این رده حرکت کنند هرگز موفق نخواهند 

بود!

سید مرتضی س��قائیان نژاد، سردار »کریم نصراصفهانی« را 
نمونه ای از مدیریت جه��ادی و یادگاری از حرکت های 

بی بدی��ل لش��کریان اصفهان در دفاع مق��دس خواند و او 
را الگوی��ی برای مدیریت در خس��تگی ناپذیری و فعالیت 

جهادی، توصیف کرد.
ش��هردار اصفهان اذعان داش��ت: امروزه کار سه شیفته در 
مدیریت ش��هری اصفهان و فعالیت ه��ای عمرانی نهادینه 
ش��ده و این خدمت و کار مضاعف اس��ت که با توکل بر 
خدا توفیق هایی را نصیب مدیران ش��هری نموده اس��ت. 
وی اضافه ک��رد: همین نام گذاری می��دان و خیابان ها به 
نام ش��هیدان و ائمه اطهار )ع( مبنای موفقیت و مددبخش 
مدیران شهری بوده اس��ت که توانسته اند میدانی تاریخی 
از 800 س��ال پیش را از دل خاک بیرون بکش��ند و تقدیم 

مردمان شهیدپرور، اصیل، نجیب و انقالبی اصفهان کنند.
شهردار اصفهان تحقق 8 هزار میلیارد ریال پروژه با تدوین 
برنامه های استراتژیك در ش��هرداری اصفهان را به همراه 
پائین آوردن هزینه های جانبی و الگوس��ازی مصرف بهینه 
بودجه را گام بلندی دانس��ت که در ط��ول مدت کوتاهی 
چهره ش��هر اصفهان را با اجرای صده��ا طرح فرهنگی و 
پروژه عمران��ی عوض کرده و خدم��ات بی نظیری را در 
ح��وزه خدمات رس��انی و رفاه مردم انجام داده اس��ت که 

برخی از این فعالیت ها عبارتند از:
 تسریع در اجرای پروژه قطار شهری

 روان سازی ترافیك شهر
 ارتقای حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی

 توسعه سیستم های نظارتی
 ایستگاه های ثابت بازماند و پسماند

 زیباسازی سیمای شهر
 توسعه فعالیت کمیته شهروندی

 گسترش فرهنگ دوچرخه سواری
 پارکینگ های طبقاتی

 پیش��روی ب��ه س��مت ش��هر الکترونی��ك ب��ا دهه��ا 
خدمت ارزنده

 افزایش ایستگاه های آتش نشانی
 زیباسازی مبلمان شهری

 اجرای طرح دفترهای پروانه ساختمانی
 راه اندازی کتابخانه های تخصصی

دکتر »س��ید یحیی رحیم صفوی«، مش��اور و دستیار عالی 
فرماندهی کل قوا:

مدیریت ش��هری اصفه��ان نماد فعالیت ه��ای جهادی 
فرزن��دان امام و انقالب در توس��عه فعالیت ش��هری و 

عمرانی
سرلش��کر پاس��دار »س��ید یحیی رحیم صفوی« در مراسم 
اختتامیه نمایش��گاه جهاد خدمت رسانی به عنوان میهمان 
ویژه به ایراد س��خن پرداخت و از مدیریت شهری اصفهان 
ب��ه عنوان نمادی از فعالیت جهادی فرزندان امام و انقالب 
در راس��تای توسعه فعالیت ش��هری و عمرانی نام برد. وی 
در س��خنانی گفت: نمایشگاه جهاد خدمت رسانی خالصه 
فعالیت جهادی و مفید مدیرانی اس��ت که چهره اصفهان را 

دگرگون کرده اند. 
وی افزود: هنوز بعد از چهل س��الی که در اصفهان بوده ام 
بوی خوش آبپاشی بر کوچه های خاکی را در مشام دارم و 
امروز با عبور از خیابان های متحول شده شهر،  به عظمت 
و عم��ق فعالیت های ش��هرداری اصفهان در س��ال های 
گذش��ته پی بردم و به مردم اصفهان به خاطر داشتن چنین 
مدیریت ش��هری و ش��هرداری ش��هر تبریك می گویم که 
این درس��ت شایس��ته م��ردم والیت م��دار، خردمند، آگاه 
و ش��هیدپرور اصفهان اس��ت و ب��ا صراحت ب��ا کارهای 
 س��ازندگی و جه��اد در جبهه ها چنین مدیری��ت توانایی 

تطبیق دارد.
مش��اور و دستیار عالی فرماندهی کل قوا ادامه داد: اندیشه 
و عم��ل خس��تگی ناپذیری ک��ه امروز در وج��ود مدیران 
شهر اصفهان اس��ت، باعث بهره برداری نزدیك از متروی 
اصفه��ان و طرح های عظیم عمرانی، پ��ل ها، اتوبان ها و 
زیرگذرها بوده و یادآور اندیشه موفق اصفهانی است که در 
پناه دینداری در فضای پس از جنگ نیز به دس��تاوردهایی 
نظیر: رشادت های عظیم لش��کریان اصفهان در لشکر 14 
امام حسین، 8 نجف، تیپ قمر بنی هاشم، توپخانه، ارتش 

و هوانیروز نائل گردیده است.
در این پروژه ها هزینه های دولتی شهرداری پائین بوده 

است
»س��ید یحیی رحیم صفوی« با اش��اره ب��ه فرهنگ انقالبی 
روحی��ه عدم اس��راف و ک��م ک��ردن هزینه ه��ای دولتی 
ش��هرداری اصفهان در انجام پروژه های بزرگ را ستود و 
تصریح کرد: ه��م اکنون فرزندان انق��الب و امام راحل و 
مقام معظم رهبری یکه تاز میدان های مدیریت ش��هری و 
عمرانی هستند و اصفهان نیز نمونه ای شاخص از این نوع 
مدیریت و احیاء تمدن وهویت اسالمی است که احیاگری 
تاری��خ اصفهان را با ش��ناخت از هویت اس��المی آن آغاز 
 نموده و در راه پاس��داری از آن به تالش خس��تگی ناپذیر 

می پردازد. 
مش��اور و دس��تیار عالی فرماندهی کل ق��وا فعالیت های 
عمرانی سپاه پاسداران در زمان بعد از جنگ در اصفهان را 
یادآور شد که ساختن هزاران واحد مسکونی در سپاهانشهر 
از آن جمل��ه بوده و با تداوم ای��ن فعالیت، در زمان وی با 

1300 پروژه همراه بوده است.
صفوی در پایان با یادآوری رشادت های رزمندگان اصفهان 
در پنجم مهرماه و شکست حصر آبادان گفت:  همانگونه که 
لشکریان اصفهان در شکست محاصره آبادان و دیگر عملیات  
 دفاع مقدس و نیز در جهاد سازندگی حرف اول را می زدند 
 به انصاف امروزه نیز مدیران اصفهان در صدر مدیران الیق کشور 

قرار دارند.

هشت سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت رساني

در نمايشگاه بزرگ خدمت رساني شهرداري اصفهان


