
تاثیرات مخرب خشکسالی برمحیط زیست
سرگردانی پرندگان مهاجر در اصفهان

در سومین سفر استانی هیأت دولت مصوب شد
نامگذاری اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی

صفـحهصفـحه

  مهمترین مصوبات 
سومین سفر استانی 
رئیس جمهور و هیأت 

دولت به اصفهان
در جلسه اس��تانی هیأت دولت که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار ش��د، تصمیماتی در راستای 
اعتالی فضای فرهنگی و همچنین پیشبرد پیشرفت 
و عدالت در استان اصفهان و تحقق کامل مصوبات 

سفرهای دوره گذشته اتخاذ شد . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

16 آذرمتعلق به 
دانشجوی ضد آمریکایی 

و ضد سلطه است
ش��اید آن روز که س��نگ فرش های دانشگاه 
تهران به خون  3 ش��هید رنگین ش��د، سردمداران 
استکبار جهانی و در رأس آن امریکای جنایتکار، 
گم��ان نم��ی کردند ک��ه این روز، نقط��ه ی آغاز 
جنبش��ی خواهد بود که از قل��ب آن چم�ران ها، 

علم الهدی ها، باکری ها و . . .

                   گفتگو / ادامه در  صفحه   

اعتیاد به اینترنت عامل 
اختالالت رفتاری در نوجوانان

تحقیق��ات جدید 
و  استرالیایی  محققان 
چینی نش��ان می دهد 
ب��ه  نوجوانان��ی ک��ه 
اس��تفاده از اینترن��ت 
کرده اند  پی��دا  اعتیاد 
بیشتر در معرض بروز 
اخت��الالت رفتاری به 

ویژه رفتارهای خود آزارانه قرار دارند. محققان با بررسی رفتارهایی 
مانند کش��یدن موی س��ر و یا زدن خود در هزار و 618 نوجوان 13 
تا 18 س��اله چینی توانس��تند میزان اعتیاد آنها به اینترنت را تخمین 

بزنند . . .      
   جامعه / ادامه در  صفحه 5

وزیر کشور در بازدید از طرح های 
شهرداری اصفهان: 

دولت از فعالیت های شهرداری 
اصفهان حمایت می کند

وزی��ر کش��ور در 
س��فر رئی��س جمهور 
و هی��أت دول��ت ب��ه 
اصفهان پس از شرکت 
 در برنام��ه ی افتتاح و 
بهره برداری طرح بلوار 
غیر همسطح  تقاطع  و 
رض��وان از کارخانه ی 
ش��هرداری  بازیاف��ت 

اصفه��ان بازدید کرد و در جریان جزییات اقدامات صورت گرفته برای 
بازیافت زباله ی شهر اصفهان قرار گرفت . . .

   
   شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

بزرگترین پلی کلینیک 
فوق تخصصی چهارمحال 
وبختیاری گشایش یافت

 بزرگترین پلی کلینیک و کلینیک فوق تخصصی 
و تخصصی چه��ار محال و بختیاری همزمان با هفته 
والیت، به عنوان آخرین مصوبه س��فر دور اول هیأت 

دولت به این استان، به بهره برداری رسید . . .

         شهرستان ها  / ادامه در  صفحه
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        سراسری / ادامه در  صفحه 2  

دانشگاه محل درک  شرایط تاریخی و وقوع حادثه 16 آذر
درب��اره ی کودتای 28 مرداد یک  طرح  کلی در بین رموز الهی است

محققان ایرانی رواج  یافته  اس��ت که  از سال های 1320 
تا 1332 انگلس��تان  درایران  نقش  مس��لط  را داش��ت  و 
نهضت  ملی ش��دن  صنعت  نفت  علیه  س��لطه  استعمار 
بریتانیا بر نفت  ایران  ایجاد شد. بعد امریکائیها آمدند و 
با کمک  انگلیس ها علیه  نهضت  ملی ش��دن  نفت  کودتا 

کردند و دولت  مصدق  را س��اقط  
کردن��د. بعد از کودتای 28 مرداد 
امریکائیها  به منزله قدرت  برتر و 
سلطه گر تا اواخر 1357 در ایران  

حضور همه جانبه داشتند.

در  انگلیس��یها  نق��ش   قب��اًل 
کودت��ای 28 م��رداد البت��ه  خیلی 
کم رنگ  مطرح  می ش��د، اما فعال 
با توجه  به  اسنادی که  منتشر شده  
اس��ت، مردم دیگر نم��ی گویند 
کودتای امریکایی 28 مرداد، بلکه   

کودتای انگلیس��ی - امریکای��ی 28 مرداد 1332. چون  
نقش  س��ازمان  جاسوس��ی و اطالعاتی انگلیس  هم  در 
کودتای28 مرداد   خیلی مس��جل  ش��ده  و دو س��ازمان  
جاسوس��ی انگلیس  و امریکا متحداً این  عمل  را انجام  

داده اند.
این نش��انی از دخال��ت مس��تقیم امپریالیزم غربی 
در مس��ائل درون��ی و تعیین تقدیر تاریخی � سیاس��ی 
کش��ورمان اس��ت. پ��ی آمد ای��ن کودت��ای ننگین، به 
مص��در قدرت رس��اندن یک دیکتاتور ب��ود که بعد از 
آن جناحهای راس��ت و چ��پ و همچنین حزب توده 
را از نظر سیاس��ی فلج ک��رده و در ایران یک جو ضد 

سوسیالیستی وضدکمونیستی به وجود آوردند.

بع��د اس��تقرار خفقان سیاس��ی در ایران، ش��اه هر 
ن��وع آزادی اعم از آزادی بیان،آزادی اندیش��ه، آزادی 
مطبوع��ات، آزادی پژوهش و غیره را در کلیت جامعه 
ایران قدغن کرد و برای پیش��گیری از عوارض آزادی، 
زندانهای سیاسی را مجهز به مدرنترین وسایل شکنجه 
برای متفکرین، شعرا، نویسندگان و دانشمندان ساخت. 

این دیکتاتور دس��تور داد بهترین آزادیخواهان و وطن 
پرستان ایران را اعدام کنند.

قیام دانش��جویان در 16 آذر 1332 ضربه شس��ت 
تاریخی علیه شاه دیکتاتور و همزمان روز تولد جنبش 
دانش��جوئی در ایران ب��ود. این گوش��مالی تاریخی � 
سیاس��ی نمادی برای تسطیح راه 
آزادی در بی��ن دانش��جویان بود 
که به منزله روشنفکران جامعه با 
موضع طبقاتی و قش��ری مختلف 
به طور کلی با معضالت سیاسی 
� اجتماع��ی کش��ورمان مواج��ه 
ش��ده بودند و منافع خودشان را 
در کلیت مناس��بات اجتماعی در 

خطر می دیدند.

16 آذر در واق��ع مص��ادف 
با روزی اس��ت که نیکس��ون به 
عن��وان فرس��تاده رئیس جمهور امری��کا در صدد بود، 
ثمرات کودتای کش��ورش را در خاک ایران با چشمان 
خ��ودش ببین��د. در جلوی دی��دگان م��ات و مبهوت 
ش��اه، فرماندهانش و نیکس��ون فریادهای ش��ور انگیز 
دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای » مرگ بر شاه«، 
» مرگ ب��ر کودتا« و »مرگ بر امری��کا » نه تنها گوش 

ایرانیان بلکه گوش جهانیان را کر کردند.

شاه اجنبی پرست و ش��وکه شده، دستور حمله به 
دانشجویان را به نیروهای انتظامی و امنیتی صادر کرد. 
دانشجویان با روحیه مبارزاتی انقالبی فوق العاده باال و 
جهت تحقق خواس��تهای مردم ایران، در مقابل حامیان 
رژیم دیکتاتوری به مبارزه برخواستند و در آن روز سه 
ت��ن از آنها به نامهای » ش��ریعت رضوی«،« قندچی« و 
»بزرگ نیا« به ش��هادت رسیدند. این مبارزان و عاشقان 
آزادی برای ایران، سمبلهای ماندگار جنبش دانشجویان 
هس��تند که تداعی ای��ن روز در خاطره مل��ت ایران و 
بزرگداش��ت ساالنه آن یک ضرورت تاریخی و وظیفه 

ملی است. 

وزی��ر امور خارجه گفت: دفتر وزارت امور خارجه در 
اصفهان راه اندازی می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت  منوچهر متکی 
با اش��اره به اهداف راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در 

اس��تان اصفهان افزود: با توجه به اینکه در دور س��وم سفر 
هی��أت دولت به اس��تان اصفهان هر ک��دام از وزرا وظیفه 
راه اندازی و احداث پروژه های مختلف را داش��تند، وظیفه 
بنده نیز راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان بوده 

است. وی با بیان اینکه افتتاح این دفتر به نوعی اعالم آمادگی 
برای استفاده از ظرفیت های اصفهان در روابط خارجی بیش 

از گذشته است، اظهار داشت: . . . 

معیارها و شاخصهای توسعه یافتگی برای جوامع، 
شامل موارد محدودی نیست. فرهنگ، اقتصاد، اشتغال، 
سطح رفاه عمومی و ... همگی می توانند به طور عام 
یا خاص جزء معیارهای توسعه یافتگی قلمداد شوند. 
بس��ته به اینکه یک جامعه در چه زمینه ای استعداد، 
توانایی و امکانات داش��ته باشد، می تواند در یک یا 
چندین و چند زمینه توسعه یابد. اما آنچه در این میان 
غیر قابل انکار و مورد قبول همگان اس��ت این است 
که : بدون علم و آگاهی نمی توان به مرزهای توسعه 
نزدیک شد. جامعه ای که نتواند بر علوم روز مسلط 
شود و خود به تولید دانش بپردازد، از توسعه یافتگی 
تنها نامی خواهد شنید و بدون لمس این پدیده ی مهم 
و تعیین کننده در یک دایره ی بس��ته حرکت خواهد 
کرد.  در گذشته  شاخصها و معیارهای توسعه یافتگی 
در مقیاس��های وسیع تعریف می شد و برای تصمیم 
گیران و متولیان یک کشور پیشرفت و توسعه ی کشور 
به طور کلی مهم بود. استقالل و توسعه ی یک کشور 
اگر چه در هر فرهنگ و تفکری یک افتخار محسوب 
می ش��ود و برای بقا و پایداری آن کش��ور در گیر و 
دار نس��لهای آینده الزم است اما کافی نیست. امروزه 
با درهم شکسته ش��دن مرزهای ارتباطی، دهکده ی 
جهانی کوچک و کوچکتر می شود. از این رو عقب 
بودن بخشی از یک جامعه تاٌثیر خود را برکل جامعه 
خواهد گذاش��ت ودر صورتی ک��ه این عقب ماندن 
تداوم یابد آن بخش محکوم به فنا خواهد بود. به همین 
دلیل است که دست اندر کاران و متولیان امور بر این 
باورند که هر منطقه ی کوچک نیز باید بتواند در زمینه 
های مختلف به سطحی از آگاهی و تولید علم برسد 
که در بیرون از مرزهای دهکده ی جهانی محو نشود 
و این فرصت برای جوانان از طریق دانش��گاه فراهم 
گشته تا سطح بینش اعتقادی و معرفت علمی خود را 
ارتقاء بخشند. دانشگاه محل آموختن رموز موفقیت و 
درک سنتهای الهی است و بر این اساس باید با افزایش 
امکانات، شانس ورود  جوانان را به دانشگاه ها افزایش 
داد و آنان را در توسعه ی منطقه ی خود سهیم و درگیر 
کرد.                  بهمن زین الدین

وزیر امور خارجه اعالم کرد:

دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان  
راه  اندازی می شـود

جناب آقای دکتر رضا ایمانی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

توفیق خدمتگذاری به مردم قدر شناس چهار محال و بختیاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم 
ــهرکرد را خدمت جنابعالی تبریک عرض کرده، آرزومند موفقیت روز افزون شما  ــکی ش پزش

هستیم.
                                        روزنامه ی زاینده رود



با حضور وزیر مسکن و شهرسازی؛
23 اداره مسکن و 
شهرسازی اصفهان

 افتتاح شد
به گ��زارش فارس، عل��ی نیکزاد در س��فر به 
شهرس��تان لنجان اداره مس��کن و شهرس��ازی این 

شهرستان را در زرین شهر افتتاح کرد.
وی ب��ا افتتاح این اداره افتتاح همزمان 23 اداره 
مسکن و شهرسازی را در سطح استان اعالم کرد.

در حاش��یه این افتتاحیه سرپرس��ت س��ازمان 
مسکن و شهرسازی اصفهان از تجهیز و راه اندازی 
تمام ادارات این س��ازمان در سطح استان خبر داد 
و اع��الم کرد این دفاتر آماده پاس��خگویی به مردم 

شهید پرور استان است.
محمود محم��ودزاده در این مورد از همکاری 
فرمانداری ها و شهرداری های سطح استان قدردانی 

کرد.
وزیر مس��کن و شهرس��ازی در ادامه س��فر به 
اس��تان اصفهان از پروژه های مس��کن مهر در شهر 
جدی��د فوالدش��هر بازدید ک��رد و از آغاز عملیات 
اجرایی 14 مس��جد مسکن هر در سطح استان خبر 

داد.
در ابتدای حضور وزیر مس��کن و شهرس��ازی 
به ش��هر زرین شهر وی با حضور در گلزار شهدای 
این شهر و نثار فاتحه و گل به مزار آنها به شهدای 

هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

جوانان در اولویت 
دریافت مسکن مهر

اولویت  بذرپاش: 
ای�����ن  واگ����ذاری 
مس��کونی  واحدهای 
ب��ا جوانان اس��ت که 
به همه اس��تانداران و 
شده  ابالغ  فرمانداران 

است.
بیش از 40 درصد 
مس��کونی  واحدهای 
مهر در شهرستان ها و 

مراکز استان در اختیار جوانان قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت،رئیس 
س��ازمان ملی جوانان در حاش��یه نشس��ت شورای 
اداری شهرس��تان تی��ران وک��رون گفت:اولوی��ت 
واگذاری این واحدهای مس��کونی با جوانان است 
که به همه استانداران و فرمانداران ابالغ شده است.
مهرداد بذرپ�اش با اش��اره به اینکه نشاط اجتماعی 
در دستور کار س�ازمان ملی جوانان قرار دارد افزود 
: بای��د با اجرای برنامه های متنوع، نش��اط جوانان 

کشور را هدفمند و تثبیت کرد.

وزیر مسکن:
سازندگان مسکن 

تسهیالت 200 میلیون 
ریالی می گیرند

وزی��ر مس��کن و 
گف��ت:  شهرس��ازی 
تسهیالت 200 میلیون 
ریال��ی به س��ازندگان 
مس����کن پرداخ��ت 

می شود.
به گزارش فارس، 
و  مس��کن  وزی��ر 
به  شهرسازی در سفر 
داشت:  اظهار  اصفهان 

به افرادی که با تکنولوژی جدید ساختمان س��ازی 
کنن��د 200 میلیون ریال برای هر واحد مس��کونی 

تسهیالت پرداخت می کنیم.
علی نیک��زاد افزود: در این طرح جدید دولت، 
تمام انبوه س��ازان و نی��ز تعاونی های مس��کن مهر 

می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.
وی ک��ه در حضور اعضای ش��ورای مس��کن 
استان سخنرانی می کرد از تمام مدیران دستگاه های 
خدمات رسانی خواست در صورت وجود هرگونه 
معظل در راه پروژه مسکن مهر موارد را اینک اعالم 
کنند تا از طریق وزارت مس��کن حل و فصل شود 
و پروژه ملی مس��کن مهر به س��رعت به کار خود 
ادامه دهد تا به زودی متقاضیان مسکن مهر خانه دار 

شوند.

دیدار رئیس جمهور 
با خانواده  شهدا و 

ایثارگران استان اصفهان
رئیس جمه��ور  احمدی ن��ژاد  محم��ود  دکت��ر 
کش��ورمان ب��ا تع��دادی از خانواده های ش��هدای 
ایثارگران و جانبازان استان اصفهان دیدار و گفتگو 

کرد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در ادامه دومین 
روز سومین سفر اس��تانی خود به استان اصفهان با 
تعدادی از خانواده های شهدا و جانبازان این استان 

دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمه��ور در این مراس��م به تع��دادی از 
خانواده های شهدای این استان نشان ملی ایثار اعطا 

کرد.

ــه استانی هیأت دولت  در جلس
که به ریاست رئیس جمهور برگزار 
ــد، تصمیماتی در راستای اعتالی  ش
فضای فرهنگی و همچنین پیشبرد 
پیشرفت و عدالت در استان اصفهان 
ــفرهای  و تحقق کامل مصوبات س

دوره گذشته اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
دولت اهم مصوبات دور سوم سفرهای 
اس��تانی دکتر محم��ود احمدی نژاد 
و هیأت دولت ب��ه اصفهان در تاریخ 

1388/9/12 به شرح ذیل است:
فرهنگی

1. عرض��ه صرفاً صنایع دس��تی 
داخلی در اماکن تاریخی و محوطه های 

فرهنگی اصفهان
2. راه ان��دازی و تجهی��ز موزه ی 
جهان اس��الم اصفه��ان و موزه ه�ای 

مردم شناسی در استان
3. تعیین شش منطقه ی به عنوان 

منطقه نمونه گردشگری
4. نامگ��ذاری ش��هر اصفهان به 
عنوان »پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 

اسالمی«
5. اختص��اص اعتبار برای ترویج 
فرهنگ اس��المی و تکمی��ل، تجهیز 
و توس��عه مس��اجد، مصالها، اماکن 
مذهبی، بقاع متبرک��ه و مدارس علوم 
دینی، کمک به فعالیت های کانون ها و 
مجتمع های فرهنگی و هنری مساجد 

و تشکل های قرآنی
6. ایجاد کتابخانه عمومی در مراکز 
شهرستان ها و احداث کتابخانه مرکزی 

اصفهان
7. اختصاص اعتبار به منظور کمک 
و حمایت از فعالیت های شبکه فعالیت 
ازدواج )ش��فا( با مش��ارکت خیرین، 
طراحی و اجرای برنامه های معطوف 
ب��ه تحکیم بنی��ان خان��واده، آموزش 

مهارت های زندگی و کاهش طالق
8. تأمین مبلغ دو هزار و هشتصد 
میلیون ریال برای حمایت از ش��بکه 

نخبگان استان
9. تأمین اعتبار الزم برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام فاز اول ورزشگاه 
نقش جهان و تکمیل فضاهای ورزشی 

استان
10. ارتقای سرانه فضای ورزشی 

استان تا حد میانگین کشوری.
مسکن و شهرسازی

1. پیش بینی ردیف مستقل برای 
تأمین یک س��وم س��هم دول��ت برای 

اجرای زیرساخت های مسکن مهر
2. اختص��اص اعتبار ب��ه منظور 

تکمیل مصالی شهر اصفهان
3. پیش بینی اعتبار برای توس��عه 
و تکمیل خطوط 1و2 و خرید واگن 

قطار شهری اصفهان
4. واگذاری پروژه های استیجاری 

در قالب طرح مسکن مهر
5. اختصاص وام 200 میلیون ریالی 

به اس��تفاده کننده گان از فناوری های 
جدید به ازای هر واحد

6. اج��رای قط��ار ش��هری بی��ن 
»فوالدش��هر«،  جدی��د  ش��هرهای 
»بهارستان« و »مجلس��ی« و اتصال به 

متروی شهر اصفهان
7. اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال 
جهت انجام مطالعات توس��عه شرق 

اصفهان.
صنعت

1. صدور مجوز بورس تخصصی 
فوالد در اصفهان

2. تکمیل و تجهیز گمرک کاشان
3. ایج��اد پایان��ه صادراتی گل و 
گیاه با مش��ارکت بخش خصوصی و 

تعاونی
4. کمک به اح��داث موزه فرش 
دس��تباف اس��تان با س��رمایه گذاری 

بخش های خصوصی و تعاونی
5. مطالعه س��اماندهی واحدهای 

تولیدی در مناطق مختلف استان
6. اح��داث واحد ه��ای فرآوری 
ضایعات س��نگ در مناط��ق محروم 

استان
7. احداث واحد تولیدی با ظرفیت 
یک میلیون تن ش��مش فوالد توسط 

بخش خصوصی
8. صدور مجوز احداث ش��هرک 
صنعتی فناوری ه��ای نوین در صنایع 

دارویی.
آب و کشاورزی

1. تأمین اعتبار مناسب برای تأمین 
آب دشت های استان

2. تشکیل کنسرسیومی به منظور 
تأمین آب شرب استان های اصفهان، 

یزد و کرمان
3. اختص��اص اعتبار ب��ه منظور 

احداث و اصالح ش��بکه های داخلی 
آب و فاضالب شهری و روستایی

آبرس��انی  مجتم��ع  تکمی��ل   .4
روستایی کوهپایه شامل 11 روستا

5. ایجاد ردیف مس��تقل اعتباری 
برای آبخیزداری ح��وزه زاینده رود و 

مناطق کویری استان
اح��داث  عملی��ات  اج��رای   .6
ش��بکه های آبیاری زهکشی فرعی 3 
و4، تجهیز و نوسازی اراضی و آبیاری 

تحت فشار.

اشتغال و سرمایه گذاری
1. ال��زام بانک ها و تعیین تکلیف 
باقیمانده سهمیه تسهیالت بنگاه های 

زود بازده اقتصادی
2. صدور مجوز انتش��ار دو هزار 
میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور 
اجرای طرح های بهسازی و نوسازی 
بافت های فرس��وده برای ش��هرداری 

اصفهان
3. اعط��ای 900 میلی��ارد ری��ال 
تسهیالت قرض الحسنه برای اشتغال، 

کمک به محرومین و...
راه و ترابری

1. احداث بزرگراه کنارگذر جنوب 

غربی و شمال شرقی اصفهان
2. انجام مطالعات4 بانده شدن و 

احداث بزرگراه های استان اصفهان
3. انجام مطالعات اتصال راه آهن 

نایین - انارک - طبس
4. تأمین اعتبار و تسریع در اجرای 
پروژه ه��ای راه اس��تان و بهس��ازی 

راههای روستایی.
آموزش عالی

1. ایج��اد ارگ هنراصفه��ان ب��ا 
گرایش اسالمی- ایرانی و با محوریت 

عرضه تولیدات هنری
2. ایجاد پردیس علمی- تحقیقاتی 
علوم انس��انی در دانش��گاه اصفهان با 
کرس��ی های  راه ان���دازی  ه���دف 
نظری��ه پردازی و بومی س��ازی علوم 
انس��انی مبتنی بر نگاه به قرآن و اهل 

بیت )علیهم السالم(
3. ایج��اد منطق��ه وی��ژه علوم و 
تحقیقات با مش��ارکت دانش��گاه های 
استان با هدف ایجاد قطب های علمی 
و جذب نخبگان دانشگاهی کشور در 

اصفهان
4. احداث پارک مفاخر ایرانی – 
اسالمی کشور در یکی از دانشگاه های 

استان
5. مطالعه ایجاد 3 دانشکده جدید 
در دانش��گاههای اصفه��ان و تقویت 
بودجه ه�ای توسعه دانشگ�اه های پیام 
نور و آموزشگاههای فنی و حرفه ای.

انرژی
1. اح��داث دو نی��روگاه ه��زار 
مگاوات��ی )هرند و ف��والد مبارکه( با 

مشارکت بخش خصوصی
2. احداث 4 سد جدید در استان

3. مطالعه و احداث چند نیروگاه  
انرژی های نوین بر اساس مزیت های 

استان
4. گازرسانی به روستاها، شهرها، 
ش��هرکها و نواح��ی و مجتمع ه��ای 

صنعتی
5. مطالعه ایجاد صنایع پتروشیمی 
در محدوده عبور خط لوله هشتم گاز 

سراسری.
بهداشت و درمان

1. اختصاص اعتبار جهت احداث، 
تجهیز و نوس��ازی مراک��ز درمانی و 

بهداشتی استان
2. احداث دانش��کده فناوری های 

نوین پزشکی.

 معاون اول رئیس جمهوری گفت:  س��فر س��وم 
هیأت دولت به اصفهان بیش��تر جنبه فرهنگی داشته 
و از این حیث با دیگر سفرها متفاوت است و تالش 
می شود تا عملیات اجرایی مصوبات سفرهای استانی 

تا پایان دولت دهم به اتمام برسد.
به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی در نشس��ت 
خبری با اصحاب رسانه در خصوص مصوبات دور 
سوم سفر ریاست جمهوری افزود:  سفر دور نخست 
و دوم س��فر احمدی نژاد هر اندازه که مصوبه داشته 
جزء تعهدات دولت است که تا پایان عمر دولت دهم 

به طور کامل اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه کلیه مصوبات دور نخست و 
دوم سفر احمدی  نژاد و هیأت دولت اجرایی خواهد 
ش��د، اظهار داش��ت: البته  طرحهایی که مطالعات آن 
انجام ش��ده و بر اساس مطالعات انجام شده قابلیت 
اجرایی شدن را ندارد، از مصوبات سفر هیأت دولت 
حذف می شود زیرا در مصوبات نیز ذکر شده است 
که اجرایی ش��دن چنین طرحهایی بر اس��اس انجام 

طرحهای مطالعاتی است.
رحیمی در ادامه اظهار داشت: البته در دور نخست 
سفر هیأت دولت نیز مصوباتی تصویب شده است که 
تاکنون اکثریت آن مصوبات عملیاتی و باید تا پایان 

دولت دهم اجرایی شود.
وی همچنین در خص��وص مصوبات دور دوم 
س��فر هیأت دولت به اصفهان با اش��اره به اینکه این 
سفر در اواخر دولت نهم انجام و مدت زمان زیادی از 
این مصوبات نمی گذرد، اظهار داشت: تا کنون بخش 
قابل توجهی از این مصوبات به بخش اجرا رسیده و 
بخش دیگری نیز در حال اجرایی شدن است و تمام 

مصوبات تا پایان زمان دولت دهم به اتمام می رسد.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: دور سوم 
سفر هیأت دولت نیز بیشتر جنبه فرهنگی دارد و از 
این نظر با دیگر سفرها متفاوت است و بودجه را کمتر 

به سمت کارهای عمرانی سوق می دهیم.
رحیمی با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگی اصفهان 
یکی از استانهای مطرح است، اظهار داشت: با توجه 
به همین مسأله اکثر مصوبات این سفر دارای گرایشی 
فرهنگی و هنری است چرا که اصفهان، جهانی از هنر 

اسالمی و ایرانی است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود در 
خصوص بررسی مصوبات هیأت دولت در اصفهان 
یادآور ش��د: در این خصوص نزدیک به 12 ساعت 
جلسه با نمایندگان مردم اصفهان با مسئوالن در قالب 
کارگروه های مختلف در تهران تش��کیل شد که این 

جلسات نتایج قابل توجهی را به همراه داشت.

رحیمی افزود: تنها کارگروه فرهنگی باقی مانده 
بود که این کارگروه نیز در اصفهان به ریاست رئیس 
جمه��ور برگزار و نتایح قابل توجهی را نیز به همراه 

داشت.
مع��اون اول رئیس جمه��ور همچنین در بخش 
دیگری از س��خنان خ��ود بدون اش��اره به مجموع 
مصوبات تصویب ش��ده در دور س��وم سفر هیأت 

دولت به اصفهان به اهم این مصوبات اشاره کرد.

نامگذاری اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی 
کشور

مصوبات هیأت دولت در اصفهان در عرصه های 
مختلف فرهنگی، مسکن و شهرسازی،  صنعت،  آب 
و کشاورزی،  اشتغال و سرمایه گذاری، راه و ترابری،  
آموزش عالی، انرژی و بهداشت و درمان به تصویب 

رسید.
معاون اول رئیس جمهور گفت: از جمله مصوبات 
هیأت دولت در عرصه فرهنگی عرضه صنایع دستی 
داخلی در اماکن تاریخی و محوطه های فرهنگی است 
زیرا در اماکن تاریخی اجناس دیگر کشورها را ارائه 
می  دهند که برای حمایت از صنایع دستی مقرر شد 

تنها صنایع دستی داخلی در این اماکن ارائه شود.
وی همچنی��ن از تصویب راه اندازی موزه جهان 
اس��الم در اصفهان، ایجاد شش منطقه گردشگری و 
نامگذاری اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 

اسالمی در کشور خبر داد و گفت: اختصاص بودجه 
به بخش فرهنگ اس��المی و توسعه اماکن مذهبی و 
مدارس از دیگر مصوبات فرهنگی سفر هیأت دولت 

به اصفهان است.
مع��اون اول رئیس جمهور همچنی��ن از تأمین 
بودج��ه دو هزار و 800 میلیون ریال برای حمایت از 

شبکه نخبگان خبر داد.
رحیم��ی همچنین ایج��اد کتابخان��ه عمومی و 
استاندارد در شهرستانها و ایجاد کتابخانه مرکزی در 
اصفهان را از دیگر مصوبات دولت در عرصه فرهنگی 

دانست.
وی ادامه داد: اختصاص بودجه برای ورزش��گاه 
نقش جهان اصفهان نیز از دیگر مسائل قابل توجه در 

این سفر بوده است.
رحیمی همچنین به مصوب��ات هیأت دولت در 
عرصه مسکن و شهرس��ازی نیز اشاره کرد و گفت: 
اختص��اص بودجه برای تکمیل مصالی اصفهان که 
بدون کمک دولتی نمی  تواند توسط کمکهای مردمی 

تکمیل شود از جمله مصوبات این عرصه است.
وی همچنین اختصاص بودجه برای زیرساختهای 

مسکن مهر را از دیگر اعتبارات دانست.
رحیمی پیش بینی اعتبار برای تکمیل فاز یک و 
دو مترو اصفهان و  اختصاص وام 200 میلیون ریالی 
برای استفاده کنندگان فناوری های جدید، اجرای قطار 
شهری میان فوالدشهر، بهارستان و مجلسی و اتصال 
به متروی ش��هر اصفهان، اختصاص مبلغ دو میلیارد 
ریال برای توسعه شرق اصفهان را از دیگر مصوبات 
عرصه مسکن و شهرسازی هیأت دولت در اصفهان 

بیان کرد.
مع��اون اول رئی��س جمه��وری همچنی��ن در 
خصوص مصوبات عرصه صنعت نیز اظهار داشت: 
در این عرصه نیز احداث موزه فرش دستباف،  احداث 
واحدهای فراوری ضایعات سنگ در مناطق محروم 
اصفهان، احداث واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید 
یک میلیون تن ش��مش فوالد از مصوبات دولت در 

عرصه صنعت است.
رحیمی عن��وان ک��رد: تأمین اعتبار ب��رای آب 
دشتها،  تشکیل کنسرسیوم برای تأمین آب اصفهان، 
یزد و کرمان، اعتبار شبکه های آب، تکمیل آبرسانی 
روستای کوهپایه و اجرای شبکه آبیاری و زه کشی و 
تجهیز آبیاری تحت فشار را از دیگر مصوبات عرصه 
کشاورزی دانس��ت. رحیمی همچنین در خصوص 
دیگ��ر مصوبات دولت نیز توضیحات��ی را ارائه و از 
احداث دو نیروگاه تولید برق و مطالعه و احداث چند 

نیروگاه جدید در اصفهان خبر داد.

دکتر احمدی نژاد شامگاه پنجشنبه به تهران برگشت
پایان سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان

دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان 
راه اندازی می شود

در مالقات مردمی وزیر کار انجام شد
دستور رسیدگی به بیش از 100 نامه در 

استان اصفهان

س��ومین س��فر از س��ومین دور سفرهای 
استانی هیأت دولت و رئیس جمهور به استان 

اصفهان پایان یافت.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت 
رئیس جمه��وری ظهر روز چهارش��نبه برای 
انج��ام س��فری دو روزه ب��ه هم��راه معاونان، 
مشاوران و وزرای خود به استان اصفهان سفر 
ک��رد و ابتدا در اجتماع مردم ش��هر اصفهان به 

سخنرانی پرداخت.
در جلس��ه هی��أت دول��ت ک��ه ش��امگاه 
چهارشنبه به ریاست احمدی نژاد تشکیل شد 
ضمن پیگیری مصوبات س��فرهای پیشین، 55 
مصوبه جدی��د درحوزه های مختلف  به ویژه 

در بخش هنر به تصویب رسید.
احمدی نژاد در دومین روز از س��فر ضمن 
انجام دیدارهایی با منتخبین، فرهنگیان، مدیران 
اس��تان و نیز اعطای نشان ایثار به 204 خانواده 
شهید اس��تان دیداری نیز با وزیر امور خارجه 

برزیل داشت.
رئیس جمهوری به مناس��بت روز جهانی 
معلولی��ن دیداری با تع��دادی از معلولین نخبه 
استان داشت و به صورت سرزده از برج جهان 

نمای این شهر بازدید کرد.
در خالل انجام برنامه های رئیس جمهور 
وزرای کابینه و معاونان رئیس جمهوری با سفر 
به شهرهای مختلف استان پروژه ها و طرحهایی 
را که در دو دوره قبل سفرهای استانی تصویب 
و اجرایی شده بود افتتاح و با انجام مالقاتهای 
مردمی به پیشنهادات و مشکالت آنان رسیدگی 
کردند. دکتر احمدی نژاد ش��امگاه پنجشنبه به 

تهران برگشت.

وزیر امور خارجه گفت: دفتر وزارت امور 
خارجه در اصفهان راه اندازی می شود.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت  
منوچهر متکی با اش��اره ب��ه اهداف راه اندازی 
دفت��ر وزارت امور خارجه در اس��تان اصفهان 
اف��زود: با توجه به اینکه در دور س��وم س��فر 
هیأت دولت به استان اصفهان هر کدام از وزرا 
وظیفه راه اندازی و احداث پروژه های مختلف 
را داش��تند، وظیف��ه بنده نیز راه ان��دازی دفتر 

وزارت امور خارجه در اصفهان بوده است.
وی با بیان اینکه افتتاح این دفتر به نوعی 
اعالم آمادگ��ی برای اس��تفاده از ظرفیت های 
اصفه��ان در روابط خارجی بیش از گذش��ته 
اس��ت، اظهار داش��ت: اصفهان در حوزه های 
مختل��ف اقتص��ادی، تولی��دی، صنعتگری و 
گردش��گری حرف های بس��یاری ب��رای دنیا 

دارد.
وزی��ر امور خارجه تصری��ح کرد: به طور 
معم��ول دفاتر وزارت امور خارجه در ش��هر 
و اس��تان های مرزی کش��ور واقع اس��ت و با 
رویکرد وزارت ام��ور خارجه در دولت دهم 
در تالش هس��تیم ظرفیت اقتصادی کشور را 

در روابط خارجی استفاده کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه بر این اس��اس حضور 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی استان اصفهان را 
از طرق این دفتر تس��هیل خواهیم کرد، ادامه 
داد: در س��ه حوزه تجارت، اجرای پروژه های 
مختلف در کشورهای دیگر توسط پیمانکاران 
توانمند اصفهانی و افزایش سرمایه گذاری های 
اصفهان در خارج از کش��ور از جمله اهداف 

راه اندازی این دفتر است.
متکی با اش��اره ب��ه اینک��ه تقویت حوزه 
گردش��گری اس��تان اصفهان نیز از جمله این 
اهداف اس��ت، بیان داش��ت: هر گردش��گری 
که به ای��ران می آید در صورتی که به اصفهان 

سفر نکند احساس می کند گردشگری او تمام 
نیست و این به دلیل جاذبه های گردشگری و 
تمدن اصفهان است که در پهنه ایران و در کل 

تاریخ ایجاد کرده است.
وی ادام��ه داد: ب��ه همی��ن دلی��ل صدور 
روادید در ف��رودگاه بین المللی اصفهان برای 
اتباع بس��یاری از کشورهای جهان بدون هیچ 
بروکراس��ی خاصی انجام می شود، این سبب 

افزایش گردشگران برای اصفهان می شود.
وی اف��زود: ای��ن ام��ر همچنی��ن س��بب 
ترغیب سیس��تم هواپیمایی در بخش دولتی و 
خصوصی که تمهی��د پروازهای بین المللی به 

کشورهای دنیا را انجام می دهند، می شود.
وزی��ر امور خارجه با اش��اره به برگزاری 
نمایش��گاه ها در کش��ورهای مختلف دنیا، در 
مورد دع��وت هیأت های مختل��ف تجاری و 
اقتصادی از کشورهای دیگر به اصفهان اظهار 
داش��ت: به همین دلیل اصفهان سهم بیشتری 
در افزای��ش درآم��د ملی برای ای��ران خواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از استان های 
م��رزی کش��ور دفات��ر وزارت ام��ور خارجه 
راه اندازی شده  اس��ت، تصریح کرد: خراسان 
رضوی از جمله دفاتر مهمی اس��ت که عالوه 
بر موارد کنس��ولی ام��روز در حوزه اقتصادی 

بسیار نقش آفرین است.
متکی با اشاره به اینکه در استان های دیگر 
نیز ب��ا توجه به ظرفیت هایی ک��ه دارند دفاتر 
وزارت امور خارجه راه اندازی ش��ده اند، بیان 
داش��ت: در حال حاضر در ش��یراز نیز دفتری 
برای امور کنس��ولی احداث ش��ده و درصدد 

توسعه امور اقتصادی آن نیز هستیم.
وی گف��ت: اصفه��ان حرف ه��ای گفتنی 
فراوانی در تمام حوزه ها دارد و این در حالی 
اس��ت که در دنیا نیز مخاطبان بس��یاری برای 
اصفه��ان وجود دارد و مایل به ایجاد ارتباط با 

اصفهان هستند.
متک��ی ب��ا بیان اینک��ه از طری��ق احداث 
این دفتر می توانیم با ش��هرداری، اس��تانداری 
و گردش��ی اس��تان اصفه��ان رابط��ه برق��رار 
کنیم، گفت: باید ظرفیت های اس��تان اصفهان 

شناسانده شوند.
وی با اش��اره به اینکه م��ا در حال حاضر 
140 نمایندگ��ی در خ��ارج از کش��ور داریم، 
ادامه داد: آنها می توانند اصفهان و ظرفیت های 
اقتصادی و اجتماعی اصفهان را به کشورهای 

دیگر معرفی کنند.
وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد: ما در 
آینده ش��اهد یک جهش خاص و ویژه ای در 
مطالعات بین المللی و روابط خارجی اصفهان 

خواهیم بود.
وی در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه آیا باید 
بحث ه��ای سیاس��ی وارد مباح��ث فرهنگی 
ش��وند، اضافه ک��رد: بحث های سیاس��ی در 

خدمت مسائل فرهنگی خواهد بود.

دکتر عبد الرضا ش��یخ االس��المی وزیر کار 
و ام��ور اجتماعی در مالقاتهای مردمی خود در 
اس��تان اصفهان دستور رسیدگی به بیش از 100 

نامه را صادر کرد.
همزم��ان با دومین س��فر از س��ومین دور 
سفرهای استانی هیأت دولت به استان اصفهان 
وزی��ر کار و امور اجتماعی در دیدار صمیمی و 
رو دررو با مردم دس��تور رس��یدگی به بیش از 

یکصد نامه دریافتی را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر 
عبد الرضا شیخ االسالمی وزیر کار در مالقاتهای 
مردمی خود در استان اصفهان دستور رسیدگی 

به بیش از 100 نامه را صادر کرد.
بر پایه این گزارش حجم نامه های دریافتی 
در مالق��ات مردمی وزی��ر کار و امور اجتماعی 
در حال افزایش اس��ت و رسیدگی به تقاضا ها 
همچن��ان ادام��ه دارد. اما ح��دود 70 درصد از 
این نامه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با 

درخواست اشتغال همراه بوده است.
این گزارش می افزاید : بیشتر درخواستهای 
ارائه شده از سوی فارغ التحصیالن بیکار انجام 
گرفته اس��ت. عالوه بر این در حدود 30 درصد 
از تقاضاهای رسیدگی شده نیز در خواست وام 

برای ایجاد اشتغال از سوی جوانا ن است.

ایران

  مهمترین مصوبات سومین سفر استانی رئیس جمهور و 
هیأت دولت به اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 16 آذرماه 1388 / 19 ذی الحجه 1430                 2Monday 07 December 2009    سراسری

  معاون اول رئیس جمهور:
اتمام مصوبات سفرهای استانی تاسه سال آینده

اکثر مصوبات این سفر دارای 
ــی فرهنگی و هنری  گرایش
است چرا که اصفهان، جهانی 
از هنر اسالمی و ایرانی است. 
ــات هیأت  ــه مصوب از جمل
ــه فرهنگی  ــت در عرص دول
ــتی  دس ــع  صنای ــه  عرض
ــی در اماکن تاریخی و  داخل

محوطه های فرهنگی است



مخترع جوان دانش��گاه جامع علمی � کاربردی 
اصفه��ان موفق به کس��ب رتبه دوم در جش��نواره 

کارآفرینی شد.
حامد س��رلک ام��روز در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفهان با بیان اینکه این دس��تگاه بدون رقیب بوده 
و مشابه خارجی ندارد، افزود: با استفاده از دستگاه 
ماست س��از برقی می توان ماست را در زمان بسیار 
کم و با کیفیت خوب تولید کرد، همچنین ماس��ت 

تولید شده کم هزینه است. 
وی با اش��اره به اینکه این دس��تگاه تنها با برق 
15 واتی که در حد یک ش��ب خواب کوچک است 
کار می کند، اظهار داش��ت: این دس��تگاه دارای دو 
مخزن جداگانه به حج��م 1/5 لیتر و جدار دو الیه 
است که یک الیه آن عایق بوده که به صورت منظم 

و یکنواخ��ت و به مدت 7 س��اعت ماس��ت تولید 
می کند. 

مخترع جوان ادامه داد: دستگاه ماست ساز برقی 
به علت اینکه ماست را آهسته و با سرعت مشخصی 
درس��ت می  کند، ماس��ت یکدس��ت و یکنواخت 
می شود، به عالوه از این دستگاه می توان برای تولید 

ماست میوه ای و ماست رژیمی نیز استفاده کرد. 
وی با بیان اینکه ماست در این دستگاه در دمای 
حدود 30 تا 40 درجه تولید می ش��ود، بیان داشت: 
ب��رای کاهش مصرف برق در این دس��تگاه از یک 
سری الیاف نسوز استفاده شد، این الیاف به صورت 
ی��ک المنت در اطراف مخازن پیچیده ش��ده و این 
المنت از جنس فلزاتی است که مقاومت کمی داشته 
و با مصرف کم برق، جداره ها را گرم نگه داشته و از 

اتالف انرژی در آن جلوگیری می کنند. 
سرلک اضافه کرد: ابداع این الیاف و استفاده از 
آنها در این دستگاه به جای ترموستات، سبب پایین 
آمدن قیمت تمام ش��ده آن در بازار شده و با قیمت 

25 هزار تومان به فروش می رسد. 
وی با اش��اره به اینکه دستگاه ماست ساز برقی 
تاکن��ون فروش زیادی در اصفهان داش��ته اس��ت، 
تصریح کرد: ماس��ت های موجود در بازار به علت 
استفاده از مواد نگهدارنده در آنها خاصیت اسیدی 
داشته و با معده سازگار نیست، اما ماست تولید شده 
با این دس��تگاه دارای خاصیت قلیایی بوده و بودن 
هیچ گونه ضرر است، به عالوه ماست ساخته شده با 
این دستگاه از نظر قیمت نیز مقرون به صرفه است 

و به اقتصاد خانواده کمک می کند.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور از 
روسای واحدهای دانشگاهی پیام نور 
خواست نس��بت به تسهیل در نقل و 

انتقال دانشجویان اقدام کنند.
ب��ه گ��زارش ایرنا فری��د اجاللی 
درجمع مس��ئوالن مراکز دانشگاه پیام 
نور اس��تان اصفهان افزود: از اقدامات 
مورد نظر این دانشگاه تنظیم بخشنامه 
در تس��هیل نقل و انتقال دانشجویان 

است.
وی همچنین کیفیت اس��تفاده از 

فناوری اطالعات را از دیگر برنامه های 
مورد نظر این دانشگاه عنوان کرد.

وی شمار دانشجویان این دانشگاه 
را حدود 20 درصد کل دانش��جویان 
کش��ور برآورد کرد و گفت: از اهداف 
این دانشگاه افزایش شمار دانشجویان 

خود به دوبرابر رقم فعلی است.
وی افزود: این مرکز آموزش عالی 
در نظر دارد در برخی از شهرس��تانها 
از جمله اصفهان و کاشان رشته های 

تحصیالت تکمیلی راه اندازی کند.

معاون سازمان سنجش :
حضور داوطلب در زمان ثبت نام کنکور 89 در کافی نت ها الزامی است

برگزاری نمایشگاه نشاط و تعالی در 
دانشگاه پیام نور اصفهان

ب��ا توجه به اینک��ه تعداد زی��ادی از داوطلبان 
کنکور 89 در کافی نت ها ثبت نام می کنند، داوطلبان 
باید توجه داش��ته باش��ند در زمان ورود اطالعات 
ثبت نام��ی کنکور 89، حضور داوطلب برای کنترل 

اطالعات و عکس در کافی نت ها الزامی است.
حسین توکلی در گفتگو با فارس با بیان اینکه 
دارا بودن مدرک پیش دانش��گاهی ی��ا اخذ مدرک 
پیش دانش��گاهی حداکثر تا 31 شهریور 89 یا دارا 
ب��ودن دیپلم نظ��ام قدیم یا م��درک کاردانی )فوق 
دیپلم( برای تمام داوطلبان کنکور 89 الزامی است، 
افزود: دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار دانش 
که فاقد مدرک پیش دانش��گاهی یا مدرک کاردانی 
هس��تند حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری 
س��ال 1389 را ندارن��د و در صورت ش��رکت در 
آزمون ب��ه عنوان متخلف ش��ناخته ش��ده و برابر 

ضوابط با آن برخورد می شود. 
وی با بیان اینکه ثبت ن��ام کنکور 89 منحصراً 
به صورت اینترنتی اس��ت، گفت: ب��ا وجود ایجاد 
امکانات )سخت افزاری و نرم افزاری( کافی توسط 
سازمان سنجش، داوطلبان بهتر است ثبت نام خود 
را در اولین روزها انج��ام دهند و از موکول کردن 
آن به روزهای آخر که متأسفانه ترافیک سنگینی بر 
سایت س��ازمان حکمفرما می شود، جداً خودداری 
کنن��د. ثبت نام کنک��ور 89 فقط از طریق س��ایت 
اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 

www.sanjesh.org انجام خواهد شد.  
معاون س��ازمان س��نجش ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
داوطلبان باید قبل از مراجعه به کافی نت، نس��بت 
به تکمیل پیش نویس تقاضانامه، تهیه فایل عکس 
و درج ن��ام و نام خانوادگ��ی خود روی کارت های 

اعتب��اری اقدام کنند، اظهار داش��ت: در زمان ورود 
اطالعات حضور داوطلب برای کنترل اطالعات و 
عکس در کافی نت ها الزامی اس��ت و قبل از تأیید 
نهای��ی، اطالعات باید از س��وی داوطلب کنترل و 
در صورت نیاز به اصالح، اقدام الزم در این زمینه 
ص��ورت پذیرد و در پای��ان ثبت نام تهیه یک برگ 
پرینت اطالعات برای کنترل و نگهداری در پرونده 

شخصی داوطلب الزامی است.    
وی با بی��ان اینکه در پایان ثبت نام دریافت کد 
رهگیری و شماره پرونده )سریال( داوطلبان الزامی 
اس��ت و شماره پرونده )س��ریال( با شماره سریال 
مندرج در کارت اعتباری اصلی باید مطابقت داشته 
باش��د، گفت: داوطلبان بای��د کارت یا کارت های 
اعتباری را تا پایان تمام مراحل آزمون )پاییز س��ال 

1389( نزد خود نگه دارند. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
دانش��گاه پیام ن��ور اصفه��ان، این 

دانش��گاه در نظ��ر دارد 
همزمان با روز دانشجو 
از 16 ت��ا 23 آذر م��اه 
و  نش��اط  نمایش��گاه 
تعال��ی را ب��ا محوریت 
نرم افزار،  کت��اب،  ارائه 

متدهای جدید آموزشی، مشاوره و 
فعالیت های هنری در محل دانشگاه 

پیام نور مرکز اصفهان برگزار کند.

ای��ن  برگ��زاری  از  ه��دف 
نمایش��گاه آش��نایی و ارتب��اط هر 
چه بیش��تر مس��ئوالن، 
اس��اتید و دانش��جویان 
روز  موضوع��ات  ب��ا 
آموزش��ی برای ارتقای 
سطح دانش دانشجویان 

است.
برای اطالعات بیشتر می توانید 
 www.ipnuportal.ir سایت  به 

مراجعه کنید.
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در جشنواره کارآفرین :  
مخترع جوان اصفهان رتبه دوم را کسب کرد

نقل و انتقال دانشجویان پیام نور را 
سر وسامان دهید

ــی - ش��اید آن روز ک��ه س��نگ  ــم زمان اعظ
فرش های دانش��گاه تهران به خون  3 شهید رنگین 
ش��د، س��ردمداران اس��تکبار جهانی و در رأس آن 
امریکای جنایتکار، گم��ان نمی کردند که این روز، 
نقطه ی آغاز جنبش��ی خواهد بود ک��ه از قلب آن 
چمران ها، علم الهدی ها، باکری ها و....به پاخواهند 
خاست و امپراتوری پوشالی غرب و شرق را درهم 
خواهند شکس��ت.16 آذر یادآور روزی اس��ت که 
خ��ون دانش��جویان پوین��ده ی حقیق��ت وعدالت 
برس��نگ فرش های دانشگاه تهران ریخته شد، پاک 
باختگان��ی از خی��ل طالبان ش��هادت و آزادگانی از 
مکتب سیدالش��هداءکه رس��وایی امپریالیسم جهانی 
و دیکتات��وری پهل��وی را فری��اد کردند، حماس��ه 
آفرینی جوانان غیور این مرزو بوم پرگهر درشرایط 
زمانی ای ش��کل گرفت و نفس حیات بخش آنان 
در گرمگاه س��ینه س��رد ش��د که  اتحاد استکبار و 
دیکتات��وری در خانه علم و محی��ط فضل و دانش 
تجدید عهد شد و کوس رسوایی این اتحاد شوم و 
نامبارک از گلوی جوانان دانشجوی مسلمان ایران، 
مبارزه ای آگاهانه با استکبار و استعمار را در جهان 

طنین افکن شد.
روز16 آذر و عل��ل ثب��ت ای��ن روز در تاریخ 
کش��ورمان که در تمامی این س��الها ب��ه عنوان روز 
دانش��جو از آن یاد می شود در واقع بیانگر حقیقت 
تالش بی وقفه دانش��جویان برای مبارزه با استکبار 

است.
این ت��الش که با آرم��ان مبارزه با اس��تکبار و 
استبداد دست نش��انده رژیم پهلوی قرین بود، این 
روزها از س��وی برخی از جریان ها به هدف جهت 

استحاله جنبش دانشجویی تبدیل شده است.
منحرف س��اختن ذات و ماهیت ای��ن روز، از 
مبارزه با اس��تکبار و تعیی��ن مصداق های دیکتاتور 
گونه برای آن به نام استبداد از جمله مواردی است 
که این روزها از س��وی این جریان دنبال می شود. 
بی تردی��د اینان قصد دارند حرکت��ی را که جنبش 
دانش��جویی طی س��الیان با بصیرت پیموده به نیات 
ق��درت طلبانه خود آلوده و ماهی توهمات خود را 
در دریای بصیرت این جنبش رها سازندو بی تردید 
دانش��جویان به عنوان قش��ر فرهیخته و آگاه جامعه 
نه تنه��ا در دوران انقالب با بین��ش و آگاهی نقش 
بسزایی در به ثمر رساندن این پیروزی داشتند، بلکه 
پس از انقالب نیز با حضور در صحنه های حساس 
بی نظی��ر دوران دف��اع مقدس و دوران س��ازندگی 
بیانگر این حقیقت بودند که قش��ر دانشجو قشری 
موقعی�ت ش��ن�اس و ف�را خ�وبی اس�����ت. ای�ن 

هفت�ه زاینده رود به مناس��بت 16 آذر روز دانشجو 
ب��ا بید هندی معاونت امور  دانش��جویی دانش��گاه 

اصفهان به گفتگو پرداخته است.
ــجو  علت نامگذاری 16 آذر به نام روز دانش

چیست؟
بعد از کودتای 28 مرداد 1332، رژیم پهلوی که 
توانس��ته بود با کمک اربابان امریکا بر اریکه قدرت 
بازگ��ردد، درصدد برآمد تا پایه های حکومت خود 
را تثبی��ت کند، اما غافل از اینک��ه مقاومت مردم به 
طور کامل از بین رفته و ایران در نخس��تین فرصت 

خشم و انزجار خویش را نشان خواهد داد.
معاون اول رئیس جمهور)نیکس��ون(در همین 
س��ال، راهی ایران ش��د. در حقیق��ت او می آمد تا 
نتیجه ی س��رمایه گذاری 21میلی��ون دالری را که 
س��ازمان جاسوسی امریکا در راه کودتا و سرنگونی 
دول��ت مصدق هزینه کرده بود از نزدیک مش��اهده 
کن��د، ملت در ح��ال افس��ردگی و از تفرقه ای که 
استبداد توانس��ته بود در میان او ایجاد کند ناراحت 
بود. رهبری نهضت مقاومت، قصد رساندن صدای 
اعتراض مردم را به گوش جهانیان داش��ت اجرای 
این برنامه به عهده کمیته هماهنگی دانش��گاه تهران 

واگذار شده بود.
تظاهرات دانش��جویان دانشگاه تهران به عنوان 
اعتراض به ورود»نیس رایت« کاردار جدید س��فیر 
انگلی��س در ای��ران از روز14آذر آغاز ش��د. رژیم 
پهلوی ک��ه به خوبی از خش��م مل��ت و خصوصًا 
دانش��جویان نسبت به خود و اربابان امریکا از پیش 
آگاه بود، با تمام قوا متوجه ی دانش��گاه ش��د. روز 
15آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشید و صبح 
روز 16آذر گارد پهل��وی ب��رای نخس��تین بار وارد 
صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه 
کن��د. مأموران با حمله به دانش��جویان بی پناه و به 
ش��هادت رس��اندن 3تن از آنان به نامهای مصطفی 
بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی ش��ریعت به خیال 
خود غائله را به سود اعلی حضرت و کارفرمایانش 
خت��م به خیر کرده ان��د، غافل از آنکه این تازه آغاز 

ماجرا است.
از آن زم��ان تاکن��ون 16 آذر ب��ه نم��ادی برای 
استکبار، استقالل خواهی و عدالت خواهی و آزادی 
خواهی دانشجو در ایران شناخته شد، هرچند برخی 
در طول این سالهای طوالنی کوشیده و می کوشند 
تا آن را به گونه ای دیگر تفسیر کنند، غافل از آنکه 
16 آذر همیش��ه نماد استکبار س��تیزی نه تنها برای 
دانش��جویان بلکه همه ی ملت ایران جز معدودی 

یاوه گو و خودباخته باقی خواهد ماند. 

ــکل گیری جریان دانشجویی و  فلسفه ی ش
هویت اصلی روز دانشجو چه بوده است؟

اساس��اً فعالیت های جنبش دانشجویی همواره 
مبتنی برس��ه مؤلفه ی استکبار، اس��تعمار و استبداد 
س��تیزی بوده اس��ت و واقعه 16 آذر  واکنش��ی به 
مداخله استکبار و استعمار وقت ایالت متحده امریکا 
و رژیم س��تم ش��اهی پهلوی بود و البته هزینه های 
بس��یار زیادی را تا پیروزی انقالب اسالمی وروی 
کارآمدن یک نظام مردمی پرداخت کرده و به همین 
دلی��ل هویت تاریخی فعاالن س��ابق این جنبش در 

حافظه تاریخی مردم ما باقی مانده است.
ــجویان باید وقایع جاری  ــما دانش به نظر ش
ــد کرده و در  ــور و جهان را چگونه رص در کش
ــتای مقابله با توطئه های غرب چه اقداماتی  راس

انجام دهند؟
دانشجویان باید قدرت استنباط و استنتاج مسائل 
جاری را داشته باش��ند. براین اساس از دانشجویان 
انتظار می رود که هر جمله و س��خنی را به راحتی 

نپذیرند و در مواجهه با مسائل موجود سر منشأ آنها 
را پیدا کنند. اس��اس پویایی دانش��جو نیز بر همین 
اس��ت. قاعدتاً رس��انه های وابس��ته به شبکه های 
بران��داز خارجی س��عی دارند حقایق ج��اری را به 
گونه ای دیگر جلوه دهند. در این میان دانشجویان 
باید هشیار باشند و فریب این رسانه ها را نخورند. 
انقالب ما در سایه 200هزار شهید و ایثارگری دهها 
هزار جانباز حفظ ش��ده اس��ت. از این رو باید این 
انقالب و دس��تاوردهای آن را حفظ کرد و آن را در 

برابر توطئه ها مصون داشت.
ــده امریکا و  ــر ایالت متح ــالهای اخی طی س
ــرمایه گذاری ضد  برخی کشورهای اروپایی س
ــگاههای کشورمان  ــیعی روی دانش فرهنگی وس
ــمنان نظام  ــما چرا دش انجام داده اند به نظر ش
ــوی مرزها  ــران در آن س ــالمی ای ــالب اس و انق
دانشگاه  را به عنوان کانون اهداف خود انتخاب 

می کنند؟
همه ی ای��ن س��رمایه گذاری ه��ای غرب از 

تصوری واهی نش��أت می گیرد. دش��منان انقالب 
زمانی که تاریخ را مرور می کنند، مشاهده می کنند 
از سال1332 تا  1357مهم ترین تحرکات علیه رژیم 
پهلوی در دانشگاهها و حوزه ها شکل گرفته است 
همین دید تاریخی آنها را به قیاسی خطا وا می دارد. 
غرب در پی همین قیاس سرمایه گذاری های ضد 
فرهنگ��ی خود س��عی دارد انرژی وی��ژه ای رروی 
دانش��گاه و حوزه اعم��ال و تعالیم علمی و مذهبی 
را منحرف کند. این مقیاس غرب کاماًل اشتباه است 
زیرا انقالب اسالمی ایران انقالبی فرهنگی و ارزشی 

در سایه والیت بود.
انقالب اس��المی ما از دل مذه��ب برآمده بود، 
حال دش��منان این انقالب می خواهند حرکتی غیر 
مذهبی را علیه این انقالب س��اماندهی کنند. غرب 
تصور می کند که می تواند با لیبرالیزه کردن فضای 
دانش��گاه و حتی سرمایه گذاری جهت ایجاد عقاید 
انحراف��ی در مجامع مذهبی ما با انقالب اس��المی 

مقابله کرده و در راستای براندازی آن گام بردارد.
جنبش دانشجویی چه خصوصیاتی دارد؟

جنبش دانش��جویی یک��ی از بهتری��ن راههای 
ارتقای بصیرت دانش��جویان و همچنین س��ردمدار 
بس��یاری از ش��عارها و نظراتی اس��ت که در مقابل 
استکبار مطرح می شود. در واقع جنبش دانشجویی 
جلوتر از هر قش��ر دیگ��ری در مباحث بین المللی 
حضور داش��ته این در حالی است که عده ای سعی 
می کنند با ش��عارهای اعت��راض آمیز این جنبش را 
از رس��یدن ب��ه آرمانهای واقعی باز دارن��د بنابراین 
ضروری اس��ت که دانشجویان هوشیارتر از گذشته 

در مقابل تمامی توطئه ها بایستند.
تجربه ی چندین س��اله ی جمهوری اس��المی 
ایران نشان داده که عده ای خاص مخالف پیشرفت 
ایران هستند و حوادث بعد از انتخابات در این حیطه 
می گنجد و دست دشمنانی چون امریکا و انگلیس 
برای چندمین بار رو شد. اگر در روز16 آذر اتفاقی 
رخ دهد هیچ ارتباطی با جنبش دانش��جویی ندارد 
و در واق��ع این جنبش از هم��ان ابتدا با بی قانونی 
مخالف بوده اس��ت چ��را که هم��واره ماهیت ضد 

استکباری و ضد امریکایی داشته و خواهد داشت.
ــجویی توانسته هویت واقعی  آیا جنبش دانش

خود را حفظ کند؟
اگر بخواهیم با نگاهی کلی این جریان را مورد 
تجزی��ه و تحلیل قرار دهیم، می بینیم که در س��ال 
59 عده ای در داخل جریان انجمن های اس��المی 
دانشجویان نفوذ و سردر آخور امریکا و امپریالیسم 
درآوردن��د. اما با ای��ن وجود این جنبش توانس��ته 

هویت واقعی خود را حفظ کند ولی الزم اس��ت که 
بسیار هوش��مندانه تر از گذشته به مراقبت از مسیر 
خود بپردازد تا مانند افرادی که روزی صدای مرگ 
ب��ر امری��کا ی آنان گوش فلک را ک��ر کرده بود به 

دامن غرب نیفتد.
ــاد حوزه  ــدت میان دو نه ــکل گیری وح ش
ــمنان انقالب  ــه می تواند دش ــگاه چگون ودانش
ــان ناکام  ــق اهدافش ــران را در تحق ــالمی ای اس

گذارد؟
وحدت میان حوزه و دانش��گاه امری ضروری 
و یک��ی از اصل��ی ترین اه��داف نظام ما اس��ت و 
می تواند خنث��ی کننده ی بس��یاری از توطئه های 

موجود باشد.
هیچ کس نم��ی تواند زحمات ش��هید باهنر یا 
ش��هید مفتح را دراین خصوص از یاد ببرد، کسانی 
که به درس��تی در راس��تای عینی س��اختن وحدت 

حوزه و دانشگاه کوشیده اند.
میان حوزه و دانش��گاه باید تع��ادل فرهنگی و 
علمی وجود داش��ته باش��د و ارتباطات این دو نهاد 

قوت گیرد.
این دو در س��ایه ی همی��ن وحدت با یکدیگر 
می توانند بسیاری از فتنه هایی که از سوی دشمنان 
اسالم و انقالب متوجه کشور شده است را خاموش 

کرده و با آنها مقابله کنند.
ــجو  ــما جامعه چه انتظاری از دانش به نظر ش

دارد؟
انتظار جامعه و دولت از دانش��جو این است که 
اوالً سیاسی باش��د چرا که دانشجویان باید وجدان 
بیدار ملت باش��ند و خود را برای مدیریت کش��ور 

آماده کنند.
وظیفه دانشجویان، دانشجویی کردن است یعنی 
ش��أن شما از بودن در دانش��گاه کسب علم است و 
دانشجو نباید فقط مشت گره کرده داشته باشد. یک 
مغز اندیشمند، چش��م بیدار و گوش شنوا هم الزم 
است. اگر واقعاً می خواهید از استقاللی که با خون 
شهدا به دست آمده حمایت کنید باید علم درکشور 
را تقویت کنید در واقع تقویت علم را باید به عنوان 
ی��ک وظیفه ی دینی و ش��رعی در مت��ن آرمانهای 
جنبش دانش��جویی بگذارید تا پایه های اس��تقالل 

روز به روز قویتر شود.
بحث اصلی در دانشگاهها پیگیری کرسی های 
آزاد اندیش��ی و ارزش های انقالب��ی و تولید علم 
است و اگر این فعالیت ها ادامه یابد شاهد خواهیم 
بود که بصیرت دانش��جویان افزوده می ش��ود و در 

مقابل اقلیت اغشاشگر می ایستد. 

معاون امور دانشجویی دانشگاه اصفهان در گفتگو با زاینده رود :

16 آذرمتعلق به دانشجوی ضد آمریکایی و ضد سلطه است

خبر دانشگاه

ــائل جاری را داشته باشند.  ــجویان باید قدرت استنباط و استنتاج مس دانش
براین اساس از دانشجویان انتظار می رود که هر جمله و سخنی را به راحتی 
نپذیرند و در مواجهه با مسائل موجود سر منشأ آنها را پیدا کنند. اساس پویایی 
ــجو نیز بر همین است. قاعدتاً رسانه های وابسته به شبکه های برانداز  دانش
خارجی سعی دارند حقایق جاری را به گونه ای دیگر جلوه دهند. در این میان 

دانشجویان باید هشیار باشند و فریب این رسانه ها را نخورند. 



ــده رود: وزیر  ــان- خبرنگار زاین اصفه
کش��وردر س��فر رئیس جمهور و هی��أت دولت به 
 اصفه��ان پ��س از ش��رکت در برنام��ه ی افتتاح و 
بهره برداری طرح بلوار و تقاطع غیر همسطح رضوان 
از کارخانه ی بازیافت شهرداری اصفهان بازدید کرد 
و در جریان جزیی��ات اقدامات صورت گرفته برای 

بازیافت زباله ی شهر اصفهان قرار گرفت.
طی این بازدید شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
طرح تفکیک زباله از مبدأ برای اولین بار در کش��ور 
اجرا ش��ده اس��ت، گفت: در مقطع فعلی مهمترین 
فعالیت های مدیریت  ش��هری برچاره اندیش��ی و 
ح��ل معضالت ناش��ی از تولید،جم��ع آوری،حمل 
ودفع پس��ماند های جامد و آث��ار نا بهنجار محیطی 
و بهداش��تی اینگونه پس��ماند ها معطوف شده و بر 
این اس��اس و به منظور انطب��اق مدیریت موجود با 
س��طح خدمات مورد نیاز جامعه،اندیش��ه مسئوالن 
شهرداری اصفهان همواره بر ایجاد یک سیستم نوین 
مدیریتی در زمینه های م��واد زائد و جامد مبتنی بر 

دید گاه های مهندسی قرار گرفته است.
دکت��ر س��قائیان ن��ژاد افزود:روزانه ی��ک هزار 
و200تن زباله به س��ایت  گردنه زینل وارد می شود 
که بعد از جدا س��ازی در س��ه خط به ک��ود آلی و 

کمپوست تبدیل می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه فعالیت قاب��ل توجهی برای 
کاه��ش و از بین ب��ردن بوی کود های تولید ش��ده 

از س��وی ش��هرداری اصفهان صورت گرفته است 
ادامه داد:در ای��ن زمینه طرح های با ارزش و علمی 

چشمگیری انجام شده است.
مدیر عامل س��ازمان بازیافت شهرداری اصفهان 
نیز از واگذاری 60 درصد امور این سازمان به بخش 

خصوصی خبر داد.
تیمور باجول افزود:این سازمان در نظر دارد تمام 
امور خود را به بخش خصوصی واگذار کند و پیش 

بینی شده تا سال 90 این مهم تحقق یابد.
وزیر کش��ور همچنین از پروژه ی عظیم تقاطع 
غیر همسطح شهید سردار عرب نیز بازدید کرد و با 
ابراز خرس��ندی از اجرای این طرح خواستار اجرای 
روش��های نوین در اجرای طرحهای ش��هری ش��د. 
معاون عمرانی شهری شهرداری اصفهان توضیحات 

فنی و مهندس��ی اجرای این طرح را به اطالع وزیر 
کشور رساند.

ق��اری قرآن با اش��اره به بتن ری��زی پل روگذر 
پروژه ی ش��هید س��ردار عرب با اس��تفاده از شیوه 
خ��اص و نادر ب��رای اولین بار اظهار داش��ت:یکی 
از مزیت ه��ای مهم اس��تفاده از سیس��تم کابل پس 
تنیده،کاه��ش مصرف می��زان آرماتور و بتن در عین 

کیفیت باالی استحکام پل است.
وی ادام��ه داد:قبل از احداث زیر گذر،متوس��ط 
میزان تاخیر 185 ثانی��ه بود که با بهره برداری از آن 
به کمتر از 15 ثانیه خواهد رس��ید و ش��اهد افزایش 
س��رعت وس��ایل نقلیه تا میزان 70 درصد خواهیم 

بود.
و ام��ا یکی از بزرگترین طرح های ش��هری که 
مورد بازدید وزیر کش��ور قرار گرفت طرح متروی 

اصفهان بود.
مصطفی محمد نجار با حضور در ایستگاه کاوه 
قطار ش��هری اصفهان در جریان روند کار مشکالت 

اجرای طرح قطار شهری قرار گرفت.
همچنی��ن وزیر کش��ور پس از مت��رو به بازدید 
بزرگ��راه دو طبق��ه امام خمینی رف��ت و در جریان 

اجرای فاز سوم این طرح عظیم قرار گرفت.
نجار کیفیت مطلوب،مدیریت صحیح ش��هری 
طراحی ویژه و اجرای خاص پل روگذر امام خمینی 

)ره(را از شاخص های این طرح دانست.

نماینده سمیرم در مجلس گفت: از مطالعات تمام سدهایی که در اصفهان 
انجام شد، طرح های سمیرم ردیف اجرایی گرفت.

بهروز جعفری امروز در گفتگو با فارس در سمیرم اظهار داشت: با توجه 
به اینکه قباًل انتقال آب از س��میرم به شهرضا با مشکالتی روبه رو بود احداث 
س��د به منظور انتقال آب ش��رب و صنعت برای شهرضا و کشاورزی را برای 

سمیرم قبول داریم.
وی با اش��اره به سخنان رئیس جمهور در سفر نخست به سمیرم تصریح 
کرد: هیچ اقدام عملی در ایجاد دانش��گاه علمی � کاربردی از سفر نخست در 

سمیرم صورت نگرفته است.
نماینده سمیرم در مجلس با اشاره به مشکالت و کمبودها در سمیرم اضافه 
کرد: پروژه فاضالب شهری سمیرم نیز یک طرح 12 ساله شده و امیدوارم این 

مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.
جعفری با اشاره به اینکه این شهرستان برجسته ترین ظرفیت کشاورزی و 
باغداری را در استان دارد، خاطرنشان کرد: آثار شوم خشکسالی سال های اخیر 

لطمات جبران ناپذیری تا سالیان سال برای این شهرستان به بار آورده است.
وی بیان داش��ت: با توجه به وضعیت بحرانی مردم سمیرم خواسته اصلی 
مردم تمدید وام ها، بیمه، نیاز به احداث س��دهای خاکی و س��رمایه گذاری در 

گردشگری دانست.
نماینده سمیرم در مجلس با اشاره به اینکه آب معدنی سمیرم در رده دوم 
آب ه��ای دنیا قرار دارد، گفت: جایگزینی آب های معدنی به جای کش��اورزی 
و تولید س��یب که پشتیبان زندگی مردم اس��ت با توجه به خسکسالی موجود 

جایگزین خوبی است.

آران و بیدگل- خبر نگار زاینده رود: امس��ال طی دهه ی فجر 7 پروژه ی 
کوچک و بزرگ برق رس��انی و تقویت ولتاژ برق در شهرستان آران و بیدگل 
به بهره برداری می رسد. مدیر برق شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه برای 
اجرای این طرحهای برق رسانی 205 میلیون تومان از اعتبارات شرکت توزیع 
برق اس��تان اصفهان هزینه شده است، گفت: بیش از 6 کیلومتر شبکه ی فشار 
متوسط و ضعیف احداث و تعداد 3 دستگاه ترانسفورماتور نصب و بهره برداری 
از آن آغاز می شود. مهندس عرب بیگی احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی حد 
فاصل ش��هرک صنعتی هالل تا میدان ورودی آران و بیدگل به منظور افزایش 
قدرت مانور در شبکه ی برق شهرستان، تجهیز پست و نصب ترانسفورماتور 
شبکه ورزشگاه شهید کوچکی سفید شهر، احداث 2 فیدر و شبکه ی جدید از 
پست آران و بیدگل به سمت شهرک های صنعتی انصار نوش آباد، برق رسانی 
به ش��هرک امام حسن )ع(، ایجاد شبکه و نصب ترانسفورماتور در کمر بندی 
میر عماد از طرح های قابل افتتاح در این شهرستان است. وی تصریح کرد: با 
اجرای این طرح ها ضعف ولتاژهای موجود در فصل پیک )تابستان( برطرف 
ش��ده و ظرفی��ت انجام مانور الکتریکی توس��عه و خاموش��ی های احتمالی 

کاهش می یابد.

ــده رود: معاون برنامه ریزی اس��تاندار  ــهرکرد- خبرنگار زاین ش
چهارمحال وبختیاری گفت: نگاه غیر کارشناس��ی در برنامه ریزی های قبلی 

عامل مهمی در تخریب منابع طبیعی بوده است.
وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از حقوق مردم اس��ت 
افزود: این نگاه به منابع طبیعی که وظیفه حفظ و نگهداری از منابع متخصص 

دولت است نگاهی انحرافی می باشد و منجربه تقابل خواهد شد.
دکترمحمدی با اش��اره به اینکه باید روی این طرز فکر فرهنگ س��ازی 
شود تصریح کرد: وقتی انسان به عنوان قطب دامداری تعیین می شود معلوم 

است برای امرار معاش چه برسر مراتع می آید.
وی ادامه داد: چرای بیش از 4میلیون دام بایک میلیون مرتع آن هم درجه 

2و3 خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال وبختیاری با اش��اره به اهمیت 
آبخیزداری در اس��تان خاطر نش��ان کرد: آبخیزداری ما استحصال آب برای 
کل کش��ور اس��ت و اعتبارات ملی تخصیصی به اس��تان در این زمینه نباید 
پای اس��تان چهارمحال وبختیاری نوشته شود بلکه باید این اعتبارات را کل 

کشور تعیین کند.

شهرکرد-خبر نگار زاینده رود: بزرگترین پلی کلینیک و کلینیک فوق 
تخصصی و تخصصی چه��ار محال و بختیاری همزمان با هفته والیت، به عنوان 

آخرین مصوبه سفر دور اول هیأت دولت به این استان، به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا،در آیین بهره برداری از پلی کلینیک فوق تخصصی امام علی 
)ع(چهارمحال وبختیاری،معاون حقوقی و امور مجلس و مشاوران وزیر بهداشت و 

درمان و مسئوالن استانی حضور داشتند.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: با بهره برداری از این پلی کلینیک، تمام مصوبات دور اول رئیس 

جمهوری در بخش سالمت به صورت صددرصد تحقق یافت.
دکتر»حمید  رئیسی« در گفتگو با زاینده رود افزود: این پلی کلینیک فوق تخصصی 

در دو سال با اعتبارافزون بر37میلیارد ریال در پنج هزار مترمربع احداث شده است.
ب��ه گفته وی،این کلینیک و پلی کلینیک ف��وق تخصصی و تخصصی دارای 
36مطب پزشکی است و120 تا 140پزشک با تخصص های مختلف در آن فعالیت 

خواهند کرد و روزانه دوهزار نفر در این مرکز درمانی ویزیت خواهند شد.
وی تصریح کرد: این پلی کلینیک فوق تخصصی شامل آزمایشگاه، پاتولوژِی، 
رادیولوژی، فولورکوپسی،بینایی سنجی،EEG، EMG و شنوایی سنجی می باشد.

استاندار چهارمحال وبختیاری نیز گفت: با بهره برداری از کلینیک امام علی )ع( 
مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری در بخش سالمت به طور کامل تحقق یافت.

به گفته »رجبعلی صادقی«، تاکنون بیش از 130پروژه عمرانی در بخش سالمت 
در استان اجرایی و یا به بهره برداری رسیده است.

اردستان- خبرنگار زاینده رود: وزیر جهاد 
کشاورزی در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان 
که با حضور جمعی از مس��ئوالن استانی برگزارشده 
بود گفت: دولت و به ویژه وزارت جهاد کش��اورزی 
باید در دست یافتن به توسعه مورد نیاز جامعه توجه 
جدی کرده و جهت تحقق و توسعه مباحث فرهنگی 
و همچنین باال بردن سطح تولیدات کشاورزی، زمین و 

امکانات الزم را تأمین وفراهم کند.
در این جلسه طباطبائی نژاد نماینده مردم اردستان 
در مجلس ش��ورای اسالمی به بیان مشکالت اساسی 

شهرستان پرداخت و افزود: در حال حاضرتأمین آب 
شرب و کشاورزی،)میزان آب چاه برای کشاورزی(، 
الیروبی قنات ها و بازسازی آنها و حمایت از طرحهای 
آبخیزداری از مهم ترین نیازهای این شهرستان هستند 

که باید در اولویت اقدامات هیأت دولت قرارگیرند.
وی رویکرد فرهنگی دولت دهم و دورسوم سفر 
اشاره داش��ت و افزود: کلیه ی نیازهای فرهنگی این 
شهرستان نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، فرماندار 
و بخش��دار مورد بررس��ی و اولویت بندی شد تا در 

جلسه هیأت دولت مورد تصویب قرار گیرد.

خبر 
هنرمندان باید حقیقت غدیر را با زبان 

هنر بیان کنند
هنرمندان وظیفه سنگینی در قبال غدیر خم بر عهده 
دارن��د و هرچ��ه با این مضمون کار کنن��د، باز هم کافی 

نیست.
به گزارش موج، رئیس حوزه هنری اس��تان اصفهان 
پس از تبریک عید غدیرخم به تمامی مس��لمانان گفت: 
عید غدیر یکی از اعیاد بزرگی اس��ت که نه تنها شیعیان 
بلکه تمامی مسلمانان جهان باید آن را گرامی بدارند، زیرا 
طبق آیات ق��رآن با این واقعه مهم که حضرت علی )ع( 
به عنوان جانشین پیامبر مطرح شدند دین و رسالت پیامبر 
کامل شده اس��ت، این واقعه مهم تاریخی تنها متعلق به 

گروه خاصی نیست و به جهان اسالم مربوط می باشد.
سید مهدی سیدین نیا افزود: غدیرخم برای کل مسلمانان جهان اتفاق مبارکی است. گرچه در این 
مقطع زمانی بخش��ی از مسلمانان حقیقت این واقعه را درست درک نکرده اند، اما همه اندیشمندان و 
هنرمندان باید حقیقت این موضوع را با زبان هنرشان برای مردم جهان )به ویژه مسلمانان( بهتر بیان 

کنند.
وی اذعان داشت: هنرمندان وظیفه سنگینی در قبال این روز بر عهده دارند و هرچه با این مضمون 

کار کنند، باز هم کافی نیست.
سیدین نیا ادامه داد: بصیرتی که مدتی است مقام معظم رهبری روی آن تأکید دارند، با کار کردن 
روی این واقعه نیز ایجاد خواهد ش��د. این واقعه نه فقط در این روز و نه تنها به وس��یله گروه خاص 
شیعیان، بلکه به واسطه بحث تداوم رسالت و حقیقت دین به وسیله امامت است که می تواند تداوم 

داشته باشد.
وی خاطرنش��ان س��اخت: حتی مطرح کردن بحث امامت که به دنبال بحث غدیر پیش می آید، 
موجب بصیرت می ش��ود. هنرمندان ما بایدکار بیش��تری با بهره گیری از زبان هنر روی این موضوع 

انجام دهند.

اعطای بیش از 7 میلیارد ریال وام دانشجویی به 
دانشجویان دانشگاه شهرکرد

شهرکرد-خبر نگار زاینده رود: در سال تحصیلی 88-87 صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه 
شهرکرد بیش از 7 میلیارد ریال انواع وام دانشجویی در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار داده است. به 
گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد به منظور ایجاد زمینه ی مناسب جهت رشد استعدادها و کمک 
به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان با جذب اعتبارات مورد نیاز از صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم 7 میلیارد و 181 میلیون و 675 هزار ریال وام دانش��جویی در قالب وام های تحصیلی، مسکن، 
شهریه، ودیعه مسکن، ضروری و عمره دانشجویی در اختیار 2210 نفر از دانشجویان این دانشگاه قرار 
داده است. شایان ذکر است وام های دانشجویی برابر قوانین و مقررات ابالغی از سوی وزارت علوم 

به دانشجویان حایز شرایط اعطا می شود.

حائری شیرازی:
والیت حضرت محمد )ص(،والیت اهلل است  

عضو خبرگان رهبری،والیت پیامبر اعظم اس��الم حضرت رس��ول اکرم )ص(را والیت اهلل عنوان کرد و 
گفت: آن حضرت مجذوب والیت الهی بود و از او کسب والیت می کرد.

به گزارش ایرنا،آیت اهلل محی الدین حائری ش��یرازی درهمایش »غدیرانه روی دست آفتاب« در کاشان 
افزود: اگر انسان تحت والیت خداوند تبارک و تعالی قرار نگرفت، بی شک تحت والیت طاغوت قرار 

می گیرد و کسی که تحت والیت طاغوت قرار گرفت، مصاحب آتش خواهد شد.
وی اظهارداش��ت: اس��الم آمده اس��ت تا انس��ان را تحت والیت خدا قرار دهد واگر رسول خدا در روز 
عیدغدیر،موال امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیه الس��الم را معرفی نمی کرد، والیت طاغوت 

امضاء می شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: با قبول غدیر، کفر به طاغوت و ایمان به خدا ایجاد می شود 
و ازطریق غدیر انسان به دستگیره محکم الهی متصل می شود و از تفرقه نجات می یابد و با انکار غدیر، 

ایمان به طاغوت صورت خواهد گرفت.
آیت اهلل حائری ش��یرازی با اشاره به آیاتی از قرآن مجید،والیت حضرت علی)ع( را به مثابه در ورودی 

به عرصه ایمان دانست.
آیت اهلل حائری شیرازی تأکید کرد: کسی که می خواهد حلقه واسط بین مسلمانان و خداوند سبحان باشد 

باید خیلی پاک و با تقوا باشد.
وی از برخی اشعار سروده شده در ستایش ائمه اطهار )ع(به ویژه حضرت علی )ع( انتقاد کرد و گفت: این 

اشعار باید قبل از سرودن و چاپ شدن کنترل شود تا بهانه ای به دست دشمنان اسالم داده نشود.

نخستین شرکت بخش خصوصی 
درصنعت ریلی کشور افتتاح شد

 فاز نخست شرکت واگن سازی کوثر شهرضا به عنوان 
نخستین شرکت بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور با 

حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.
لطف اهلل فروزنده در جمع مدیران و کارگران  ش��رکت 
واگن س��ازی کوثر با بیان اینکه سیاست و راهبرد کشور به 
س��مت فعال کردن بخش خصوصی اس��ت، اظهار داشت: 
مهم ترین س��ندی که پیش رو داریم ابالغ چشم انداز 1404 
است که مقام معظم رهبری هر هفته پیگیر آن هستند و دولت 
نیز درصدد است بخش خصوصی را با اتکا به نیروی داخلی 

فعال کند.
وی افزود: همه صاحبنظران عقیده دارند که حمل و نقل ریلی مهم ترین سیستم حمل و نقل است و 
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس مصرف انرژی در سیستم حمل و نقل 
ریلی یک ششم حمل و نقل جاده هاست و این درحالی است که مزیت های دیگری همچون ایمنی در این 

صنعت مشاهده می شود. 
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: معتقدیم برای شکوفایی این صنعت باید حمایت الزم صورت گیرد 
و واردات صنعت ریلی از خارج محدود ش��ود و تس��هیالت الزم به میزان برای واحدهای پویا و موفق در 

نظر گرفته شود. 
فروزنده با تأکید بر اینکه با هدفمندکردن یارانه ها در آینده نزدیک شاهد حرکت های جدی در بخش 
خصوصی اعم از تولیدی و صنعتی هستیم، گفت: با سیاست های اتخاذ شده مطمئنا آینده روشنی برای این 

صنعت در کشور پیش بینی می شود. 
شرکت واگن سازی کوثر به عنوان نخستین و بزرگ ترین شرکت بخش خصوصی در صنعت ریلی 
کشور فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت انواع واگن های باری و همچنین در زمینه های مسافربری 
و باری آغاز و تاکنون بیش از یک هزار و 100 دستگاه از انواع واگن ها را تولید و تحویل راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران و سایر شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی کشور کرده است.
این شرکت در حال حاضر 200 نفر اشتغال مستقیم و بیش از 600 نفر اشتغال غیرمستقیم را در فاز نخست 

ایجاد کرده که در صورت فعال شدن فازهای بعدی 600 نفر نیروی متخصص دیگر را جذب می کند. 
شرکت واگن سازی کوثر قابلیت تولید 500 دستگاه واگن باری و 50 دستگاه واگن مسافربری را در سال 

به صورت بالقوه داراست. 

آزادی تعدادی از زندانیان 
غیر عمد مالی در اصفهان

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: وزیر دادگستری 
گفت: درسفر هیأت دولت به استان اصفهان، تعدادی 
از زندانی��ان غیر عمد مالی که دیه آنها زیر 5 میلیون 

است، آزاد  و به آغوش خانواده خود باز گشتند.
س��ید مرتضی بختی��اری در مراس��م آزادی زندانیان 
مالی غیر عمد در زندان مرکزی اصفهان افزود: ستاد 
مردمی دیه نهاد مقدسی است و به خیرینی که برای 
آزادی زندانیان با این س��تاد هم��کاری می کنند باید 

افتخار کرد.
وی اظهار داشت: امروز به برکت سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان، تعدادی از زندانیان غیر عمد مالی 
که دیه آنها زیر 5 میلیون اس��ت، آزاد می شوند و به 

آغوش خانواده خود باز می گردند.
وزیر دادگس��تری تصریح کرد: قرار بود 123 نفر از 
زندانیان آزاد ش��وند، اما با همت خیران اس��تان این 

تعداد به 133 نفر افزایش پیدا کرد.
وی ب��ا بیان اینکه 30 هزار نفر در س��ال گذش��ته در 
حوادث جاده ای جان خود را از دس��ت دادند، خاطر 
نشان کرد: ما نمی توانیم در قبال جان انسان ها بی تفاوت 
باشیم و باید فرهنگ رانندگی در کشور را تغییر دهیم.

بختیاری بیان داش��ت: مردم، دولت و مس��ئوالن کار 
خود را انجام می دهند اما اصل این است که فرهنگ 
بد رانندگی که به وی��ژه در بین جوانان وجود دارد، 

از بین برود.
وی گفت: بیش از 300 هزار نفر در حوادث جاده ای 
سال گذشته مجروح شدند که این نکته پیامی که به 
تمام رانندگان می دهد این اس��ت ک��ه باید قانون را 
رعای��ت کرده و در رانندگی مراعات حال دیگران را 

نیز فراموش نکنند.
استاندار سابق اصفهان با بیان اینکه همه باید قانون را 
یاد بگیرند و رعایت کنند، افزود: بخش عمده کسانی 
که در حوادث رانندگی فوت می کنند، جوانان هستند 

که زنگ خطری برای مسئوالن است.
وی اظهار داشت: الیحه قانونی اجباری بیمه شخص 
ثالث در خردادماه س��ال 1387 به تصویب رسید که 
سبب شد در س��ال جاری آمار تصادفات 3000 بار 
کاهش پیدا کند و همچنین زندانی های ناشی از این 

حوادث نیز کم شود.
بختیاری با بیان اینکه مهریه زیاد جزء معضالت بزرگ 
ازدواج جوانان کشور محسوب می شود و سبب شده 
که سن ازدواج افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: مهریه 
سنگین تاثیری در بهتر شدن زندگی ندارد و برعکس 

تأثیر منفی نیز در زندگی زوجین جوان می گذارد.
وی با بیان ای��ن نکته که مقام معظم رهبری هیچ گاه 
خطبه عقدی نمی خوانند که بیش از 14 سکه مهریه 
عروس باشد، تصریح کرد: اگر جوانی به دلیل مهریه 
س��نگین نتوان��د ازدواج کند و به گن��اه بیفتد، تمام 

مسئوالن و والدین مقصر و گناهکار هستند.

اجرای ارزان طرحهای 
عمرانی نباید منجر به 
تخریب منابع ملی شود

شهرکرد-خبر نگار زاینده رود: سرپرست 
اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری چهار محال و 
بختیاری با اشاره به لزوم صیانت از منابع آب و خاک 
این استان گفت: اجرای برخی طرح های عمرانی بدون 
توجه به مس��أله ی آبخیزداری منجر به تخریب منابع 
ملی، تشدید فرس��ایش خاک و ایجاد خسارت های 
جب��را ن ناپذیر به منابع می ش��ود. کاویانی افزود: در 
برخی مناط��ق اجرای یک طرح کوچک پل س��ازی 
باعث ایجاد سیالب، آبرفتگی خاک، تشکیل شیار در 
زمینه های منابع ملی و رانش و ریزش محسوس خاک 
می شود در حالی که با اندکی مطالعه روی محل احداث 
پروژه ها می توان از این نوع خسارتها جلوگیری کرد. 
وی تصریح کرد: تشکیل ش��ورای آبخیز داری در این 
اس��تان باعث ایجاد هماهنگی، ساماندهی فعالیت ها، 
نظارت و مطالعه اجرای طرحها و تقویت برنامه های 
آبخی��زداری و کم��ک به پایداری مناب��ع آب و خاک 
خواهد ش��د. سرپرس��ت اداره ی کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری چهار محال و بختیاری منابع ملی را عامل 
حیات و توس��عه ی پایدار دانست و خاطر نشان کرد: 
همواره در فرایند اج��رای طرحهای عمرانی تخریب 
منابع طبیعی رخ داده که در صورت تش��کیل شورای 
آبخیزداری در اس��تان از این نوع خسارات جلوگیری 

خواهد شد.

افتتاح بانک امانات 
تجهیزات پزشکی زواره

ــده رود: همزمان  ــگار زاین زواره- خبرن
با روز جهان��ی داوطلب، بانک امان��ات تجهیزات 
پزش��کی جمعیت ه��الل احمر زواره افتتاح ش��د. 
مس��ئول جمعی��ت هالل احم��ر شهرس��تان زواره 
ایج��اد بانک امانات تجهیزات پزش��کی را حرکتی 
در راس��تای خدمت رس��انی عنوان ک��رد و گفت: 
ای��ن بانک با هزین��ه ای بالغ ب��ر  50 میلیون ریال 
و ب��ا کمک افراد خیر خواه تهیه ش��ده اس��ت. امام 
جمعه زواره نیز با تأکید بر تش��کیل صندوق کمک 
به افراد نیازمند اف��زود: نیاز های جامعه که خالف 
شرع نباشد باید مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است 
این بانک شامل تخت، تشک مواج، ویلچر، عصا و 

توالت فرنگی می باشد.

اصفهان

اصفهان

اردستان

اصفهان

شهرکرد

شهرضا

کاشان

سمیرم

شهرکرد

شهرکرد

زواره

آران و بیدگل

شهرکرد

وزیر کشور در بازدید از طرح های شهرداری اصفهان: 

دولت از فعالیت های شهرداری اصفهان حمایت می کند

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر هیأت دولت به شهرستان اردستان: 
 باال بردن سطح تولیدات کشاورزی منوط به 

تأمین امکانات و تجهیزات است

نماینده سمیرم در مجلس:
 سدهای مطالعاتی سمیرم 

ردیف اجرایی گرفت

معاون استانداری چهارمحال وبختیاری:
آبخیزداری 

چهارمحال وبختیاری استحصال 
آب برای کل کشوراست 

همزمان با ایام دهه ی فجر
پروژه ی برق رسانی در 

شهرستان آران و بید گل به 
بهره برداری می رسد 

بزرگترین پلی کلینیک 
فوق تخصصی چهارمحال وبختیاری 

گشایش یافت
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   فرود اضطراری هواپیمای 

هندی در مهرآباد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از فرود 
اضط��راری یک فروند بوئینگ 777 هواپیمایی هند 

در فرودگاه مهرآباد خبر داد.
 رض��ا جعفرزاده در مصاحب��ه با واحد مرکزی 
خب��ر  گفت: صبح دی��روز یک فرون��د هواپیمای 
هندی متعلق به ش��رکت جت ایر ویز مس��یر لندن 
- بمبئی ب��ه هنگام عبور از آس��مان ایران به علت 
اشکال در سامانه سوخت ساعت 6 و 36 دقیقه در 

فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری داشت.
وی افزود: کارشناسان استاندارد پرواز سازمان 
هواپیمایی کش��وری پس از اع��الم این خبر، برای 
بررس��ی وضعیت هواپیما و نظ��ارت و رفع نقص 
اعالم ش��ده در محل پارک هواپیما حاضر شدند و 
پس از اطمینان از ایمنی هواپیما مجوز پرواز مجدد 
هواپیما را صادر کردند و هواپیما در س��اعت 11 و 
42 دقیق��ه فرودگاه مهرآباد را به مقصد بمبئی ترک 

کرد.
جعف��رزاده ادامه داد: این هواپیما 370 مس��افر 

داشت.
 

  رسوایی جدید: 
رژیم صهیونیستی در 

تجارت اعضای بدن کودکان 
اوکراینی دست دارد  

پ��س از گذش��ت س��ه م��اه از رس��وایی رژیم 
صهیونیستی در سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی، 
رژیم اشغالگر این بار به تجارت اعضای بدن هزاران 

کودک اوکراینی متهم شده است.    
ب��ه گزارش ایرنا، پایگاه خبری اس��الم آنالین به 
نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: دریک 
همایش علمی در»کی یف« پایتخت اوکراین، اسرائیل 
متهم شد که هزاران کودک اوکراینی را برای استفاده از 
اعضای بدن آنها وارد سرزمین های فلسطین اشغالی 

کرده است. 
هاآرتص اعتراف کرد : موضوع تجارت اعضای 
بدن کودکان اوکراین��ی این روزها در صدر خبرهای 
روزنامه ها و س��ایتهای اینترنتی در اوکراین قرار دارد 
ک��ه در جریان یک همایش دانش��گاهی که چند روز 

گذشته در »کی یف« برگزار شده بود فاش گردید. 
در این همایش 300 ش��خصیت علمی و مردمی 
برجس��ته از جمله نمایندگان دفاع از حقوق ملتهای 
اس��لوواک در اکراین، روسیه و روسیه سفید حضور 

داشتند. 
پروفس��ور گودی��ن اس��تاد فلس��فه در اوکراین 
می گوید: برخی ش��رکتهای اسرائیلی تحت پوشش 
انتقال کودکان یتیم اوکراینی به س��رزمینهای اشغالی 
برای فرزند خواندگی اقدام به خارج کردن آنها از این 
کشور و استفاده از اعضای بدن آنها در مراکز پزشکی 

اسرائیل می کنند. 
این اس��تاد فلس��فه تأکید ک��رد که در دو س��ال 
گذش��ته هیچ خبری از 15 هزار ک��ودک اوکراینی به 
اضافه هزاران کودک دیگر که برای فرزندخواندگی به 
اسرائیل منتقل شده اند به دست نیامده است و آنها در 
مراکز پزشکی اسرائیل ناپدید شده و اعضای بدنشان 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
گودین بر اهمیت اطالع رس��انی به ش��هروندان 
اوکراینی در خصوص آنچه یهودیان بر س��ر فرزندان 

آنها می آورند تأکید کرد. 
این گزارش اضافه کرد: در این همایش همچنین 
دو کتاب از پژوهش��گران اوکراینی عرضه شد که در 
آنها یهودیان مس��ئول قحطی در اوکراین در دهه 30 

قرن گذشته شناخته شدند. 
از س��وی دیگر هزاران اوکراینی با سر دادن شعار 
»اوکراین غزه نیست« در اعتراض به نامه امضاء شده 
از سوی 26 نماینده پارلمان اسرائیل در برابر سفارت 

این رژیم در »کی یف« تجمع کردند. 
نمایندگان اسرائیلی در این نامه از مردم اوکراین 
خواس��ته بودن��د که به یک��ی از نامزدهای ریاس��ت 
جمهوری این کش��ور که به ادع��ای آنها ضد یهودی 

است رأی ندهند. 
گفتنی است که »دونالد بوستروم« خبرنگار سوئدی 
سه ماه پیش با چاپ مقاله ای موجب رسوایی ارتش 
اسرائیل در سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی در 

اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میالدی شد.
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جدول
افقی

1- رمان هاریت پیچر استوو
2- یار خراسانی، کاشف مقاومت الکتریکی، 

جنّت و بهشت
3- دوا، مدرک، کدو تنبل، دزد آشپزخانه

4- چین و چروک پوست، آسمان، رعد و 
برق، میزان عمر

5- پایتخت تایلند، فیلم مهر جویی، شالوده
6- سگ مریض، پرستار کودک، نویسنده 
ن��ان و حلوا وش��یر و ش��کر و مب��دع نان 

سنگک
7- مادر آهنگ، فیلم جاودانه فرد زنیه مان، 

فنا
8- کاسه بسیار بزرگ وسط سفره، هسته ای 

و مرکزی، دّکه ای که وارو نهاده شده
9- مرکز ارمنس��تان، کشور علم و فالسفه، 

مساوی
10- مسدود، خسیس، سقف اول

11- مادر عرب، مستقبل، روشندل
12- کوشش، سروش، همین، سر

13- راحت الحلقوم، نرخ بازاری، بردوش 
سّقا است، پایتخت بنگالدش

14- س��وره ی دهم قرآن کری��م، کرمینه، 
نیترات سدیم

15- کتابی دلپذیر از رابیندرانات تاگور

عمودی
1- رمان به فیلم در آمده الکساندر دوما

2- چندین رأی، دینداری، فال نیک
3- جای گنج است و جغد، کتاب چخوف 

به معنی آفتاب پرست، الف زدن
4- نوعی یقه، درخت کریسمس، از لوازم 

آرایش زنان قدیم، بعد از دو
5- راه میان بر، اسباب و توشه سفر، حرف 

درد
6- ماهی، گودال، سردار قوم هون

7- خردمند، کارگردان پل رودخانه کوای و 
لورنس عربستان، شانه، حرف ندا

8- کرم، بازیکن نامی و اس��بق فرانسه که 
سمتی مهم در فیفا دارد، سرخ نای

9- چّله کمان، س��بزی خوردنی، کاش��ف 
ماالریا، فتنه و فیلم کوروساوا

10- برد معروف، قوت ما، خوب
11- نیا، دهل، زغال سنگ

12- نیز، دیرنش��ین، خالص، کتاب جک 
لندن

13- مجّرد، ش��هر ان��ار در ای��ران، عنوان 
پادشاهان ژاپن در قدیم

14- سیّاره زهره، زاپاس، � آلوی کوهی
15- اث��ری بی نظیر از ویلیام فالکنر، خالق 
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رئیس جمهور توانایی های انس��انی را نامحدود 
و ناشناخته دانس��ت و تصریح ک�رد : خوشحالم از 
اینکه معلوالن کش��ورمان از جمله استان اصفهان از 

فرصت ها به نحو احسن استفاده می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، محمود 
احمدی  نژاد در دیدار ب�ا معلوالن نخبه استان اصفهان 
ب�ا تبریک عید غدیر و 13 آذر روز جه�انی معلوالن با 
تأکید بر اینکه خداوند فرصت های متعددی را برای 
پیشرفت انس��ان قرار داده اس��ت افزود: انسان یعنی 
توانمند و انس��ان ناتوان وج��ود ندارد.رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد : برخی  ها ب�ه ظ�اهر در ش��رایط 
بهتری ق��رار دارند اما نمی توانن��د همچون معلوالن 

فعالیت کنند.
رئیس جمه��ور دل  های معل��والن را پاک  تر و 
نزدیک ت��ر به خدا عنوان و تأکی��د کرد: تالش برای 
اف�زایش دوس��تی ها و نزدیک کردن دلها ب�ه خدا و 
ام��ام زمان)عج( قدم هایی اس��ت که به تحقق ظهور 

منجی عالم بشریت کمک می کند.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه همه عالم در انتظار 
روزی است که تمام زیبایی های جهان را نشان می دهد 
و زش��تی ها و بدی ها از جامعه بش��ری بیرون رود، 
گفت: با ظهور مه�دی موع�ود )عج( تمام آرزوهای 
خوب بش��ر برآورده و همه توانمندی های انس��ان 
شکوف�ا و تمام ضعف ها برطرف می شود و از همین 
رو بای��د دعا و تالش کرد ت��ا روز موعود زودتر فرا 

رسد.
پیش از س��خنان رئیس جمهور، معلوالن نخبه 
استان اصفهان به طور جداگانه دیدگاه ها و راهکار های 
پیش��نهادی خود را برای ارتقای جایگاه معلوالن در 
ج�امع�ه و اس��تفاده از ت�وانمندی های معلوالن در 

جامعه بیان کردند.
رئی��س جمهور ه��م تأکید ک��رد: دولت با همه 
توان برای شکوفا شدن استعدادها و توانمندی  های 
معلوالن تالش و به آنها کمک می کند. احمدی  نژاد در 
پایان از تالش ها و افتخارآفرینی های معلوالن کشور 

از جمل�ه معلوالن استان اصفهان قدردانی کرد.

 تحقیقات جدید محققان اس��ترالیایی و چینی 
نشان می دهد نوجوانانی که به استفاده از اینترنت 
اعتی��اد پی��دا کرده اند بیش��تر در مع��رض بروز 
اخت��الالت رفتاری به ویژه رفتارهای خود آزارانه 

قرار دارند. 
به گزارش مهر، محققان با بررسی رفتارهایی 
مانند کش��یدن موی سر و یا زدن خود در هزار و 
618 نوجوان 13 تا 18 ساله چینی توانستند میزان 

اعتیاد آنها به اینترنت را تخمین بزنند.
اعتیاد به اینترنت مشکلی است که در سالمت 
ذهنی ایج��اد اختالل کرده و از اواس��ط دهه 90 
با عالئمی مش��ابه عالئم اعتیاد ظهور کرده است. 
آزمای��ش محققان نش��ان می ده��د در حدود 10 
درصد از نوجوانان مورد بررسی اعتیاد مالیمی به 
اینترن��ت دارند در حالی که کمتر از یک درصد از 

آنها به شدت به این شبکه اعتیاد پیدا کرده اند.
نتایج نشان می دهد نوجوانانی که اعتیاد آنها 
در حد مالیم اندازه گیری ش��ده بود نس��بت به 6 

ماه قبل از آغاز اعتیاد 2تا4 بار بیش��تر در معرض 
ابتال به خود آزاری قرار دارند.

ب��ه گفته محقق��ان طی س��الهای اخی��ر و با 
گس��ترش اس��تفاده از اینترنت در سرتاسر جهان، 
اعتیاد به اینترنت به یکی از شایع ترین مشکالت 
ذهن��ی در می��ان نوجوانان تبدیل ش��ده اس��ت و 
مطالعات بیش��ماری از ارتباط می��ان این اعتیاد و 
نش��انه های روانی و افسردگی در میان نوجوانان 

خبر داده اند.
ب��ه اعتقاد محقق��ان این تحقیق��ات می تواند 
ارتباط ق��وی و مؤثر می��ان اعتیاد ب��ه اینترنت و 
آسیب به خود را آش��کار کرده و این اعتیاد را به 
عن��وان عامل خطری مجزا ب��رای بروز رفتارهای 

خطرناک خود آزار دهنده معرفی کند.
بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، اعتیاد به 
اینترنت از زبان متخصصان حالتی از افس��ردگی، 
عصبی بودن و دمدمی مزاج بودن اس��ت که تنها 
با آنالین ش��دن فرد معتاد برطرف خواهد ش��د. 
پریشان بودن و یا تصور کردن آنالین بودن نیز از 

دیگر نشانه های این اعتیاد است. 

وزارت بهداش��ت ب��رای جلوگی��ری از ش��یوع 
آنفلوان��زای نوع A و موج س��وم آن در مدارس 
برنام��ه م��دون در پن��ج بخش ارائه ک��رده که در 
صورت رعای��ت همه جانبه آن آم��ار مبتالیان و 

تلفات به حداقل ممکن خواهد رسید. 
      

 دکتر گویا رئیس اداره بیماری های واگیر وزارت 

بهداش��ت در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: 
5 بخ��ش این برنامه ش��امل آموزش ب��ه مدیران 
مدرس��ه در پیش��گیری از انتقال عفونت، آموزش 
به آموزگاران جهت نشان دادن راه های پیشگیری 
ب��ه دانش آم��وزان، آموزش به مراقبان بهداش��ت 
م��دارس، آموزش به دانش آم��وزان و آموزش به 

والدین است.

وی نقش مراقبان بهداش��ت م��دارس را به عنوان 
بازوان اجرایی این طرح بزرگ بس��یار حس��اس 
اعالم کرد و افزود: مراقبان بهداشت به خصوص 
در دبس��تان ها وظایف خطیری به عهده دارند و 
باید پیش از فصل زمس��تان جه��ت جلوگیری از 
ضایعات موج س��وم آنفلوانزای ن��وع  A تالش 

کنند.     

ــهرکرد، بتول مبینی- تقریبًا  ش
تع��داد زی��ادی از م��ا کنک��ور داده 
ای��م، فرم های��ش را پر ک��رده ایم، 
اس��ترس و درس خوان��دن پ��ر از 
توهم��ش را تجربه ک��رده ایم، رتبه 
می آید و دانش آم��وزان می توانند 
تصمیم بگیرند چه رش��ته ای را در 
کجا انتخ��اب و درصورت قبولی به 

تحصیل بپردازند.
در طول دوره تحصیل می کوشند 
ت��ا بهت��ر مطالعه کنن��د و مهارتهای 
بیشتری کسب کنند و با بهره برداری 
از امکانات ب��ه متخصصین ممتازی 
تبدیل می ش��وند و خ��ود را برای 
ورود به ب��ازار کار آماده م�ی کنند. 
بس��ی���اری از ای��ن دانش آموزان 
وارد دانش��گاههای ممتاز می شوند 
تا این استعدادهای نخبه شهرستانی 
از امکان��ات ملی اس��تفاده کنند. با 
زدن ی��ک مث��ال این بح��ث را باز 
اس��تان  می کن��م: ش��ما می توانید 
چهارمحال وبختیاری و یک اس��تان 
مثل تهران را در نظر بگیرید. اس��تان 
ته��ران از زیر س��اختهای اقتصادی 
بیش��تری برخوردار است. اما استان 
چهارمحال و بختی��اری از امکانات 
محروم اس��ت. اس��تان تهران دارای 
ممتازترین دانشگاههای کشور است 
و دانش��جویان به مناب��ع و امکانات 
بیشتری دسترسی دارند پس در نتیجه 
در طول دوران تحصیل خود دانش 
بیش��تری می آموزند و با مهارتهای 
کاربردی تر آش��نا می شوند. استان 
دارای  نی��ز  وبختیاری  چهارمح��ال 
دانش��گاههای مناسبی اس��ت اما نه 
به ممتازی و دارای امکانات اس��تان 
تهران. اگ��ر رقابت ب��رای ورود به 
دانشگاههای سراسری وجود داشته 
آموزان  دان��ش  ممتازتری��ن  باش��د 
ه��ر دو اس��تان ب��ه دانش��گاههای 
اس��تان ته��ران راه می یابن��د و ب��ا 

ب��ه  امکان��ات  از  ب��رداری  به��ره 
متخصصین ممتازی تبدیل می شوند 
اگر بازار کار رقابتی باش��د. اس��تان 
چهارمحال وبختی��اری برای جذب 
این فارغ التحصی��الن باید امکانات 
مناس��بی را مهیا کند ت��ا بتواند این 
افراد را ج��ذب کند. از طرف دیگر 
فارغ التحصیالن دانشگاههای استان 
چهارمحال وبختی��اری می دانند که 
باید با فارغ التحصیالن دانشگاههای 
استان تهران رقابت کنند. پس سعی 
کنند تا مه��ارت و دانش بیش��تری 

کسب کنند.

اما وقتی بس��یاری دانش��جویان 
دانش��گاههای برتر وارد ب��ازار کار 
می ش��وند ب��ا توج��ه ب��ه امکانات 
اس��تان نمی توانند ش��غلی متناسب 
با رشته خود پیدا کنند به خصوص 
رش��ته هایی ک��ه در ای��ن اس��تانها 
کارب��رد چندانی ن��دارد؛ مانند زبان 
آلمانی، زبان فرانسوی، زبان روسی، 

پتروشیمی و...
حال سؤال اساسی این است: در 
پروس��ه ای که تمامش با انتخابی با 
می دهد  رخ  ف��راوان  محدودیتهای 

تکلیف این افراد چیست؟ 

آیا این افراد باید جذب ش��غلی 
غیر از رش��ته تحصیلی خود شوند؟ 
پس تکلیف عالقه، انگیزه و رقابت 
کاری چه می شود! آیا این افراد باید 
به ش��هرهای دیگر مهاجرت کنند؟ 
پس س��خن از بوم��ی گزینی به چه 
معناس��ت! از سوی دیگر آیا این امر 
را نمی ت��وان نوعی فرار مغزها ولو 
در س��طح خو دانس��ت! با این حال 
می ت��وان گفت بوم��ی گزینی با در 
نظر گرفتن انگیزه شغلی افراد باعث 
محروم ش��دن اس��تانها از خدمات 

متخصصان و کارشناسان می شود.
اس��تان چهارمحال وبختیاری از 
جمله اس��تانهای محروم ایران است 
که تعداد زیادی از دانشجویان ممتاز 
این اس��تان در دانش��گاههای معتبر 
کش��ور تحصیل کرده اند. احتیاج به 
منابع و امکانات بیشتری دارند. این 
استان از بس��یاری امکانات محروم 
است و از س��ویی دیگرهم با اینکه 
مجبور ب��ه انتخاب فارغ التحصیالن 
از استان خود است اما هیچ تضمینی 
برای ورود به ب��ازار کار برای فارغ 

التحصیالن وجود ندارد.
این چنین افرادی انگیزه ای برای 
افزایش مهارت و توانایی هایش��ان 
ندارن��د پس ای��ن اس��تان همچنان 
محکوم به محروم ماندن است زیرا 
برخوردار  متخصصی��ن  از خدمات 
نیس��ت. برای آنکه چنین استانهایی 
برخوردار  متخصصی��ن  از خدمات 
باش��ند ایج��اد ب��ازار کار مناس��ب 
ب��رای فارغ التحصیالن رش��ته های 
گوناگون ضروری به نظر می رسد. 
چرا که کیفیت خدمات مهم اس��ت. 
ب��ازار کار ف��ارغ التحصیالن محتاج 
به امکانات، منابع متناس��ب، شفاف 
کردن فرایند اس��تخدام نیرو، اصالح 
قانون کار و یا حتی گسترش بخش 

خصوصی است.    

تشکیل صندوق درمان معلوالن

وزیر علوم:
طرح پیشنهادی سازمان ملی جوانان را 

به مجلس می بریم 

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
از تشکیل صندوق درمان معلوالن خبر داد.

 کاظم نظم ده در گفتگو 
واح��د مرکزی خبر ب��ا بیان 
اینکه فعالیت صندوق درمان 
بیمه های  کن��ار  در  معلوالن 
پایه و تکمیلی اس��ت، گفت: 
این صندوق ب��ا بیش از یک 

میلی��ارد تومان اعتبار به معلوالن نیازمند کمک 
هزینه درمان می پردازد.

وی افزود: سقف کمک هزینه درمانی این 
صندوق تا 20 میلیون ریال تعیین ش��ده است. 
نظم ده اضافه کرد: همه 680 
ه��زار معل��ول زیر پوش��ش 
خدمات بهزیس��تی بیمه پایه 
درمان دارند. وی گفت: 400 
هزار معلول نی��ز بیمه مکمل 
تا س��قف یک میلیون تومان 
دارند. یک میلیون و 200 هزار معلول در بانک 

اطالعات ایرانیان نام نویسی شده اند.

کامران دانش��جو در حاش��یه افتتاح پروژه 
تصفیه خانه ش��هرک صنعت��ی مورچه  خورت 
ب��ا اش��اره به مصوب��ه دولت ب��رای 20 درصد 
س��همیه دانشگاه به دانشجویان متاهل در مقطع 
کارشناس��ی ارش��د تصریح کرد: پیش��نهاد این 
طرح از طریق سازمان ملی جوانان مطرح شده 

است.
وی گفت: اگر این طرح نیاز به قانون داشته 
باش��د، آن را به مجلس می بریم و باید اصل و 
ریش��ه این طرح را قبول داشته باشیم لذا همه 
باید دس��ت به دس��ت هم داده ت��ا طرحی که 

مشکل جوانان را حل می کند، اجرا شود.
دانش��جو تصری��ح ک��رد: ازدواج آرامش 
بیش��تری به افراد می دهد و زندگی را هدفمند 
می کن��د و همین نکته م��ا را ترغیب می کند تا 
ازدواج برای جوانان را تسهیل کنیم و این نکته 
ثابت شده اس��ت که افراد متأهل بهتر تحصیل 

می کنند و فکرشان راحتتر است.
وزی��ر عل��وم با اش��اره ب��ه اینک��ه اگر در 

دانشگاه ها جهان بینی اسالم نهفته باشد شادابی 
می آفریند و دانش��گاهیان احس��اس مفید بودن 
می کنن��د اف��زود: خوش��بختانه در حال حاضر  
بیشتر دانشگاه های کشور اینگونه هستند که در 

چارچوب جهان بینی اسالم عمل می کنند.

وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر 
دوره های فراگیر دانش��گاه ها تنها در دانش��گاه 
پی��ام ن��ور وج��ود دارد و اینکه ک��دام یک از 
دانشگاه ها به جز پیام نور می تواند این دوره را 

داشته باشد، در دست مطالعه است.
دانش��جو افزود: نقش��ه جامع علمی کشور 
که مورد تأکید رهبر معظم انقالب نیز هس��ت، 
مراحل آخر را در شورای عالی انقالب فرهنگی 
طی می کند و هر زمان که آماده ش��ود دبیر این 

شورا آن را اعالم می کند.
وزیر علوم با اشاره به رتبه بندی دانشگاه ها 
اضافه کرد: 10 دانش��گاه برتر کشور مشخص 

شده و از طریق وزارت علوم معرفی شدند.

رئیس جمهور در دیدار با معلوالن نخبه استان اصفهان:

انسان ناتوان وجود ندارد

اعتیاد به اینترنت عامل اختالالت رفتاری در میان نوجوانان

برنامه مدون وزارت بهداشت برای جلوگیری از موج سوم 
 A آنفلوانزای نوع
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با ظهور مهـدی موعـود )عج( 
ــر  ــام آرزوهای خوب بش تم
برآورده و همه توانمندی های 
انسان شکوفـا و تمام ضعف ها 
برطرف می شود و از همین رو 
ــد دعا و تالش کرد تا روز  بای

موعود زودتر فرا برسد.



سمیه قنبری: در بررسی پدیده مهاجرت پرندگان 
گفته می ش��ود: حدود80 درصد پرندگان مهاجر به 
س��رزمین هایی کوچ می کنند که س��ال های پیش 
مادرانش��ان به آن سرزمین ها کوچ کرده اند. هرچند 
تاالب ها و باتالق های ایران بهشت پرندگان مهاجر 
در آسیا اس��ت. اما پدیده خشکس��الی و مشکالت 
فراوان زیس��ت محیطی و بی توجهی مسئوالن طی 
چند س��ال گذش��ته به بحث محیط زیس��ت سبب 
شده اس��ت تا به دلیل آلودگی های زیست محیطی 
و خش��کی تاالب ها و باتالق ها این زیستگاه های 
طبیعی دیگر مکان مناس��بی ب��رای پرندگان بومی و 

مهاجر به این زیستگاهها نباشد.
به ناچار پرندگان مهاجر برای تهیه غذا و مکانی 
مناس��ب برای گذران زمس��تان مجبور ب��ه کوچ به 
سرزمین های دیگر می شوند. باتالق گاوخونی یکی 
از این زیس��تگاهها است که زمانی با 45 هزارهکتار 
وسعت در مشرق اصفهان یکی از مهم ترین زیستگاه 
پرندگان مهاجر و در قس��مت مرکزی ایران به شمار 
می آم��د به طوری ک��ه روزانه 100 ه��زار قطعه از 

پرندگان مهاجر در آن سرشماری می شوند.
اما بروز انواع آلودگی ها توسط شهرها و صنایع 
حاشیه زاینده رود، تخریب پوشش گیاهی، احداث 
سد روی رودخانه و بهره برداری بیش از حد از آب 
زاینده رود موجب کاهش آب ورودی و عدم تغذیه 
تاالب شد به گونه ای که هم اکنون ارتباط رودخانه 

با باتالق به طور کامل قطع شده است.
باتالق گاوخونی کاماًل خشک شده و از حیات 
افتاده است. زیس��تگاهی که زمانی یکی از با ارزش 
ترین اکوسیس��تم های کشور با گونه های کمیاب و 
منحصربه فرد بود، اکنون از پرندگانی چون فالمینگو، 
غاز خاکس��تری، آنقوت، بوتیمار کوچک، حواصیل 
زرد، اردک س��بز، اردک مرمری، اگوت س��رحنایی، 
فوتکا، چگوما سرس��بز، خروس کولی، قوی گنگ، 
عق��اب مارخور، منقر، کبک تیه��و، دال و عقاب دو 

برادر که نام آنها به عنوان پرندگان باتالق گاوخونی 
به ثبت رس��یده است تنها تعداد اندکی باقی مانده و 
بقی��ه گروه های حیات وحش آن ب��ه طور کامل از 

بین رفته است.
پرندگان مهاجر نیز تاالب گاوخونی را به عنوان 

یکی از مهم ترین زیستگاه خود از دست داده اند.
پس از خشک ش��دن باتالق گاوخونی به گفته 
مدیر کل حفاظت از محیط زیس��ت استان اصفهان: 
زیس��تگاههای آبی اس��تان ب��ه دریاچه س��د زاینده 
رود،س��د تنظیمی،سد حنا، برکه ها و حوضچه های 
آب ش��یرین و تصفیه خانه ه��ای فاضالب محدود 

شده است.
با محدود شدن زیستگاههای آبی استان به موارد 
فوق س��ال گذش��ته تنها 11هزارو 700 قطعه پرنده 
مهاجر در قالب 33 گونه به استان اصفهان مهاجرت 
کردند که 4ه��زار و100 قطعه آنها در حوضه زاینده 
رود شهر اصفهان فرود آمدند. پرندگان مهاجری که 
تعداد آنها در بستر رودخانه زاینده رود و در محدوده 
شهر اصفهان نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری 

نشان داده است.
ع��الوه ب��ر خش��ک ش��دن بات��الق گاوخونی 
بزرگترین زیس��تگاه آبی مرکزی ایران، خشک شدن 
رودخانه زاینده رود به مدت8 ماه نیز س��بب کاهش 
منابع غذایی پرندگان مهاجر به رودخانه زاینده رود 
در اصفهان شده است. هرچند برخی از انواع پرندگان 
مهاجر کاماًل ماهی خوار نیس��تند ولی ذخیره غذایی 
این پرندگان در رودخانه زاینده رود به شدت کاهش 
یافته است. سرپرست معاونت محیط طبیعی حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با ایرنا گفت: 
همزمان با جاری ش��دن آب در بستر زاینده رود در 

اصفهان پرندگان مهاجر وارد این رودخانه شدند.
مری��م فرهمن��د با اش��اره به اینک��ه اصفهان در 
مس��یر مهاجرت پرندگانی اس��ت که از مناطق سرد 
شمالی)روس��یه( به مناطق گرم جن��وب می روند، 
گفت: از زمانی جاری ش��دن آب در بس��تر زاینده 
رود 296 گون��ه پرنده در این رودخانه شناس��ایی 
ش��ده اس��ت که تعدادی از آنها بوم��ی و تعدادی 

مهاجر هستند.

فرهمند پرندگان مهاجری که تاکنون به رودخانه 
زاینده رود و محدوده مرکزی ش��هر اصفهان وارد 
ش��ده اند را 20 نوع اردک، غ��از، حواصیل، درنا، 
کاکایی ه��ا و انواع دیگر پرن��دگان کنار آبزی ذکر 
کرد و گفت: در صورت خشک شدن آب رودخانه 
نخست کاکایی ها و سپس س��ایر پرندگان مهاجر 
به حوضه ه��ای دیگر آب��ی پرخواهند کش��ید.در 
صورت خشک ش��دن دوباره زاینده رود پرندگان 
مهاجر به احتمال ق��وی به 4 حوضچه آبی همانند 
تصفیه خانه های آبی ش��اهین شهر و نقاط شمالی 
و جنوبی شهرستان اصفهان و یا سایر زیستگاههای 
آبی از جمله س��دهای زاینده رود، حنا در س��میرم 
و خمیران در گلپایگان پر می کش��ند و یا از استان 

خارج خواهند شد.
رودخانه زاینده رود پیش از خشکی کامل یکی 
از زیستگاههای پر رونق پرندگان مهاجر در کشور 
بود زیس��تگاهی که هر س��اله و همزمان با ش��روع 
فصل س��رما و آغاز پایی��ز پرندگان مهاج��ر در راه 
مهاجرت و عبور از اصفه��ان در آن فرو می آمدند، 
برخی به صورت عبوری از این زیس��تگاه اس��تفاده 
می کردن��د و برخی به ط��ور کامل زمس��تان را در 

اصفهان می گذرانند.
اما اگر بنا به اعالم س��تاد مدیریت خشکسالی 
اس��تان آب رودخانه زاینده رود تنها برای کش��ت 
پاییزه جاری ش��ده و در صورتی که میزان نزوالت 
جوی مناس��ب نباش��د دوب��اره از ش��دت جریان 
 آن کاس��ته و امکان خشک ش��دن کامل آن وجود 
داشته باش��د، هزاران پرنده مهاجری که به اصفهان 
س��فر کرده اند زمستان امس��ال را چگونه خواهند 
گذراند، آی��ا پرندگان مهاجر س��ال های آینده نیز 
این منطقه را برای کوچ زمستانی انتخاب می کنند 
 یا به دلیل نبود زیس��تگاه مناسب سال دیگر شاهد 
پرواز پرن��دگان مهاجر بر فراز آس��مان ش��هرمان 

خواهیم بود؟

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه » کمتر از 25 صدم درصد اعتبارات ملی کشور 
ب��رای اجرای طرح ه��ای حفاظتی به این س��ازمان 
اختصاص می یابد« تأکید کرد: ب��ا این میزان اعتبار 

نمی توان کار زیادی انجام داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا عل��ی محمد ش��اعری در 

همای��ش یکروزه معاونین برنامه ریزی اس��تانداریها 
و مدیران کل محیط زیس��ت استانهای کشور که به 
منظور افزای��ش اعتبارات عمران��ی و جاری محیط 
زیس��ت برگزار ش��د،گفت: اعتبارات محیط زیست 
در اس��تان ها کمتر از یک ص��دم درصد از مجموع 

اعتبارات استانی است.
وی تصری��ح کرد: اگ��ر اعتب��ارات ملی محیط 
زیس��ت را که 380 میلیارد ریال اس��ت به این میزان 
اعتبار اس��تانی اضافه کنیم در مجم��وع کمتر از 25 

صدم درصد می شود.
شاعری اظهار داشت: س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت باید کل هوا، رودخان��ه و خاک را پایش و 
بر طرح ه��ای جنگلداری و مرت��ع داری نظارت و 
سنجش آلودگی های دریایی را با این اعتبارات ملی 

انجام دهد.
قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 

به وضعیت محیط زیس��ت کش��ور گفت: در برنامه 
ریزی ها بر اساس اس��تعداد و ظرفیت، نگاه باید به 

نگاه علمی، فنی و توسعه ای تبدیل شود.
وی خاطر نشان کرد: باید مدیریت آلودگی هوا، 
پس��ماندها و محیط طبیعی به گونه ای هدایت شود 

که محصول آن توسعه و پایدار و همه جانبه باشد.
وی در ادام��ه اضافه ک��رد: عقل برنامه ای حکم 
می کن��د که برنامه ریزی در ح��وزه منابع پایه و در 
معرض تخریب به س��مت بهبود، توسعه و پیشرفت 

هدایت شود.
ش��اعری با تأکید بر تغیی��رات آب و هوایی در 
کالنشهرها به ویژه در تهران اظهار داشت: دیر یا زود 

این تغییرات به سایر شهرهای کشور می رسد.
ای��ن مقام مس��ئول مدیریت ترافی��ک و کاهش 
آلودگی هوا در برنامه ریزی اس��تان تهران، مدیریت 
صنایع آالینده در اس��تان مرک��زی، مدیریت محیط 

زیست شهری در استان خراسان رضوی و مدیریت 
سیل در استان گلستان را از اولویت های برنامه ریزی 
برش��مرد و تأکید کرد : برای حفاظت منابع پایه باید 
رکن اصلی برنامه ها و تخصیص منابع اولویت های 

موجود در کشور باشد.
ش��اعری محیط زیست را بستر توسعه خواند و 
تأکید کرد: برای داش��تن رش��د و توسعه باال باید به 

محیط زیست توجه بیشتری شود.
وی همچنین خواس��تار عنایت ویژه مدیریت و 
برنامه ریزی کشور برای اختصاص بودجه مناسب به 

سازمان حفاظت محیط زیست شد.
وی توج��ه به منابع طبیعی و حفظ بس��تر های 
زیس��ت محیطی را از اولویت ه��ای دولت دهم بر 
شمرد و گفت: خاستگاه محیط زیست یک خاستگاه 
فرهنگی اس��ت و باید تغییر نگرش صورت گیرد و 

منابع طبیعی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

مدیر دفتر آب  و خاک محیط زیست گفت: نحوه 
امحای زباله های بیمارستان بسیار نامطلوب است و 

در شرایط بحرانی قرار دارد.
حس��ن اصلیان معاون انس��انی سازمان حفاظت 
محی��ط زیس��ت با اش��اره ب��ه اصالحی��ه کارگروه 
مدیریت پسماند گفت: سازمان محیط زیست 6 ماه 
قبل اصالحیه ای را در راس��تای آیین نامه پسماند به 

کمیسیون دولت ارائه کرد.
وی با بیان اینکه این اصالحیه شامل دو بند بوده 
اس��ت، در ادامه اظهار داش��ت: تصمیمات کارگروه 

ملی پسماند از این پس در حد مصوبه هیأت وزیران 
و قابل اجرا اس��ت و دیگر نی��ازی به مصوبه هیأت 
وزیران ندارد و این امر در کمیس��یون دولت پذیرفته 

شد.
اصلیان افزود: در بند کارگروه پسماند استانها که 
در گذشته به دبیری معاون استانداری تشکیل می شد 
از این پس دبیری این کمیته به مدیرکل محیط زیست 

استان سپرده و در کمیسیون تصویب شد.
در ادامه این جلسه سروش مدبری مدیرکل دفتر 
آب و خاک س��ازمان محیط زیست به ارائه گزارشی 
درباره عملکرد بیمارستانهای کشور در زمینه امحای 
پس��ماندهای پزش��کی پرداخت و گف��ت:  به  رغم 
مکاتبات مکرر صورت گرفته با مؤسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی در رابطه با تهیه استاندارد تجهیزات 

هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
مدبری در ادامه به تصویب ضوابط اجرایی برای 
س��اماندهی و مدیریت بهینه پسماندها اشاره کرد و 
گفت:  از چند بیمارس��تان دولتی و خصوصی بازدید 
کردیم و با نمایندگان دانش��گاهها جلسات مختلفی 

برای بررسی موانع و مشکالت موجود داشته ایم.

مدیرکل دفتر آب  و خاک سازمان محیط زیست 
گفت:  تمام بیمارس��تانها از طرف وزارت بهداش��ت 
موظف به خریداری سیس��تم اتوکالو هس��تند. این 
در حالی است که همه مسئوالن بیمارستانها از عدم 

کارایی مناسب این سیستم ها نگران هستند.
وی دلیل نگرانی مسئوالن بیمارستانها را از عدم 
کارایی سیس��تم های اتوکالو کپی ب��رداری ناقص از 
سیس��تم های خارجی دانس��ت و گفت: سیستم های 
خارجی قیمت بسیار باالیی دارند چون بدون مطالعه 
نصب می شوند و پس از بهره برداری دچار مشکالت 
متعددی می ش��وند؛ مانند بیمارس��تان ش��ریعتی که 
سیستم بسیار بوزایی است و یا بیمارستان عرفان که 
از سیستم تولید داخلی استفاده کرده است اما پس از 

یک ماه موتور این دستگاه سوخته است.
به گفته مدبری برخی بیمارس��تانها 300 میلیون 
برای خرید دستگاههای اتوکالو هزینه کردند که تنها 
یک ساعت در شبانه روز کار می کنند و بقیه ساعات 

خاموش هستند.
مدیرکل دفتر آب  و خاک سازمان محیط زیست 
در ادامه  به بالتکلیفی پسماندهای پزشکی ناشی از 

فعالیت کلینیک ها و مطب پزشکان اشاره کرد و گفت:  
مدیریت پسماندهای پزشکی به روش غیر سوز کامل 

نبوده و مشکالت متعددی را ایجاد می کنند.
ــتی  ــماندهای مراکز بهداش ــد پس 25 درص

خطرناک هستند
مدیر دفتر آب و خاک س��ازمان محیط زیس��ت 
به نتایج گزارش��های استانی نیز اش��اره کرد و اظهار 
داشت: بیمارستانهای کشور به عنوان بزرگترین منابع 
تولی��د زباله روزانه 400 تن پس��ماند تولید می کنند 
ضمن اینکه 20 تا 25 درصد از پس��ماندهای مراکز 

درمانی و بهداشتی خطرناک هستند.
وی گف��ت: وضعیت تفکیک زباله ه��ا تنها در 
تعدادی از بیمارس��تانها مطلوب اس��ت و در اغلب 
استانها بیش از 90 درصد جمع آوری و حمل ونقل 
پس��ماندهای عفون��ی توس��ط ش��هرداری انج��ام 

می شود.
به گ��زارش فارس براس��اس قان��ون مدیریت 
پس��ماند در این کمیته ملی باید معاونان و وزیران 
دستگاههای مختلف شرکت کنند اما در این جلسه 

متأسفانه سطح جلسه رعایت نشده بود.

دبیر کل سازمان ملل متحد:
زنان قربانیان اصلی تغییرات جوی هستند

رئیس کنوانسیون تغییرات جوی:
کشورهای جهان در کنفرانس کپنهاگ در خصوص 
بهتر کردن شرایط آب و هوایی برای آیندگان شان 

تصمیم گیری کنند

دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد در آس��تانه 
کنفرانس کپنهاگ گفت:  زن��ان اولین قربانیان 
تغییرات اقلیمی در جهان محسوب می شوند و 
باید به آن ها توجه کرد. با این حال، می توانند 
در زمین��ه برنام��ه توس��عه ه��زاره و مقابله با 

تغییرات جوی تدابیری بیندیشند.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، 
»بان کی مون«، دبیر کل س��ازمان ملل متحد در 
نشس��ت بین المللی زن��ان در نیویورک گفت: 
زن��ان اگرچه قربانیان اصل��ی و اولیه تغییرات 
جوی در جهان محس��وب می شوند، اما خود 
می توانن��د ش��انه به ش��انه م��ردان و رهبران 
کش��ورها با تغییرات جوی مقابل��ه کنند. این 
زنان هس��تند که باید با وخیم تر شدن اوضاع 
ج��وی و آب و هوایی بازهم همانند گذش��ته 

آب و غذا را تهیه کنند.

وی همچنین با اش��اره ب��ه زمان برگزاری 
کنفران��س »کپنهاگ« در هفتم دس��امبر س��ال 
ج��اری می��الدی خاطرنش��ان کرد: زن��ان به 
صورت کاماًل مستقیم با محیط زیست ارتباط 
دارن��د. زن��ان 70 تا 80 درصد بیش��تر از این 
میزان در ارتباط با محیط زیس��ت هس��تند. با 
این حال، اگرچه این قش��ر آسیب پذیر قربانی 
تغییرات ناخوشایند جوی محسوب می شوند، 
ام��ا تا کنون برای کمک به آنان هیچ راهکاری 
اندیش��یده نشده است. به همین دلیل است که 
کشورهای حاضر در کنفرانس »کپنهاگ« باید 
با تغییرات جوی مقابله کنند و راهکاری برای 
این موضوع در نظر بگیرند. درس��ت است که 
هزینه ه��ا و اعتباراتی ب��رای مقابله با تغییرات 
ج��وی در نظر گرفته ش��ده اما اگ��ر وعده ها 

عملی نشوند، هیچ فایده ای ندارد.

رئی��س کنوانس��یون تغیی��رات جوی در 
بیانی��ه ای در خص��وص کنفران��س کپنهاگ 
گف��ت: کنفران��س کپنهاگ این ش��انس را به 
کشورهای جهان می دهد تا در خصوص بهتر 
کردن ش��رایط آب و هوایی برای آیندگان شان 

تصمیم گیری کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، »ای��و بوئ��ر« رئیس 
کنوانس��یون تغییرات جوی سازمان ملل متحد 
افزود: علوم و فنون مدرن و اقتصاد کنوانسیون 
کپنهاگ را حمایت می کنند. ما در هفتم دسامبر 
س��ال جاری میالدی میزبان بیش از 80 کشور 

جهان خواهیم بود.
وی اف��زود: در کنفران��س تغییرات جوی 
کپنه��اگ ک��ه قرار اس��ت از هفتم ت��ا 18 ماه 
دس��امبر س��ال ج��اری می��الدی در پایتخت 
دانمارک برگزار ش��ود، نماین��دگان و وزرای 
محیط زیست بیش از 80 کشور جهان شرکت 

دارند.
وی خاطرنش��ان کرد: تغییرات جوی یک 

خط��ر واقعی اس��ت ک��ه تاریخچه ای بس��یار 
طوالنی دارد. علت اصلی آن نیز انتش��ار بیش 
از ح��د گازهای گلخان��ه ای و عدم کنترل این 

گازهای مخرب جوی است.
»بوئر« در ادامه این بیانیه افزود: در سپتامبر 
بیش از 100 نفر از رهبران و سران کشورهای 
جهان در نشست تغییرات جوی در نیویورک 
شرکت داشتند و طی این نشست اعالم کردند 
ک��ه در خص��وص کنفرانس تغیی��رات جوی 
کپنه��اگ و پیمان ه��ا و تعه��دات آن موافقت 
می کنند. با این حال، باید دید آیا این وعده ها 

عملی می شود یا نه.
وی اف��زود: هم اکن��ون زمان عمل اس��ت 
و تمام��ی کش��ورهای جهان باید ب��ا یکدیگر 
هم��کاری کنن��د و ب��ه مقابل��ه ب��ا تغییرات 
ناخوشایند جوی بپردازند. کشورهای صنعتی 
و غنی باید به کش��ورهای در حال توس��عه و 
فقیر در خصوص دستیابی به این هدف کمک 

کنند.

خبر

سرگردانی پرندگان مهاجر در اصفهان کوچ پرندگان از تاالبهای چهارمحال و بختیاری به 
مناطق گرمسیری ایران آغاز شد

ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، مدیرکل 
حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت : با سردش��دن هوا در تاالبهای استان این 
پرندگان که از زیس��تگاه های کشورهای آسیای 
میانه و منطقه س��یبری به این تاالبها کوچ کرده 
بودند مهاجرت خ��ود را به مناطق جنوبی ایران 

آغاز کردند.
ش��یوندی افزود : بیش از ص��د هزار پرنده 
مهاج��ر از اوایل مهر فصل پایی��ز را در تاالبهای 

استان سپری کردند.
وی گف��ت : ان��واع لک ل��ک، حواصیل و 

مرغابی پرندگانی بودند که در تاالب بین المللی 
چغاخور، سولقان، گندمان و علی آباد فصل پاییز 

را سپری کردند.
تاالب بین المللی چغاخور یکی از مهمترین 

زیستگاه انواع پرندگان مهاجر در ایران است.
این تاالب با مساحتی حدود 2300 هکتار در 
دامنه ارتفاعات برآفتاب و کالر و در نزدیکی شهر 

بلداجی در 65 کیلومتری شهرکرد واقع است.
تاالبهای گندمان، سولقان و علی آباد نیز دیگر 
تاالبهای دائمی اس��تان که در نزدیکی این تاالب 

میزبان پرندگان مهاجر است.

تنها خرسهای قطبی در خطر نیستند

بر اساس آخرین اطالعات به دست آمده 
نه تنها خرس��های قطبی بلک��ه ده ها گونه از 
حیات وح��ش امریکا به علت تغییرات آب و 

هوایی درحال از بین رفتن هستند.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران 
گرمایش زمین ازکوچکترین پرنده صخره های 
مرجانی تا بزرگترین الک پش��ت های دریایی 

را تهدید می کند.
طب��ق اظهارات » ل��دا هوتا« رئی��س پروژه 
محافظ��ت از گونه ه��ای در خط��ر انق��راض، 
گرمایش زمین همانند یک بلدوزر عمل کرده و 
تمامی گونه های حیات وحش را تهدید می کند.

از جمل��ه گونه هایی که در خطر انقراض 
قراردارند خرس��های قطبی – سیاه گوشها – 
قزل آالها و مرجانها می باش��ند. بس��یاری از 
دیگر گونه ها با گرم ش��دن زمین و از دست 
دادن منطق��ه زیس��تی خ��ود رو ب��ه انقراض 

هستند.
مرجانهای منطقه فلوریدا و آبهای کارییبن 
تقریبًا 90 درصد از بین رفته و سفید شده اند. 
افزایش دما باعث شده تا جلبکها کاماًل از بین 
رفت��ه ومرگ و میر این گونه را در پی داش��ته 
باش��د.صخره های مرجانی بیشتر صدمه را از 

گرمایش زمین داشته اند.

غذا دادن به پرنده ها، گونه های آنها را تغییر می دهد!
تحقیقات جدید نش��ان داده اس��ت که غذا 
دادن به پرنده ها اگر چه ظاهرا بی ضرر و موضوع 
س��اده ای به نظر می رس��د، ام��ا می تواند الگوی 
مهاجرتی آنها را تغییر دهد که در نهایت می تواند 

منجر به تبدیل آنها به گونه های مجزا شود.
 به گزارش ایس��نا بر اس��اس این تحقیق که 
در نش��ریه »کرنت بیولوژی« به چاپ رس��یده، 
انسان ها می توانند تأثیر مهمی در تکامل حیوانات 

داشته باشند.
دکتر گریگ��ور رولشائوس��ن از دانش��گاه 
فریبرگ در آلمان و دستیاران وی روی جمعیتی 
از پرنده های سر سیاه )Black cap( در اروپای 
مرکزی مطالعه کرده و دریافتند که فقط طی 30 
سال، بخش��ی از این جمعیت یک شیوه جدید 

مهاجرتی را بنیان گذاشته اند.
محقق��ان می گوین��د: منطقه جدی��د برای 
گذراندن زمس��تان، ه��زار و 200 تا هزار و 800 
کیلومتری شمال غرب مناطق قدیمی مدیترانه یی 

پس از فصل سرما است.
بی��ش از 30 نس��ل جمعیت ه��ای مجزا از 
سرس��یاه ها جوجه کش��ی کرده اند ک��ه منجر به 
تغییرات ژنتیکی و فیزیولوژیکی اساسی بین این 

پرنده ها شده است.
محققان می گویند: سر سیاه هایی که به شمال 
غرب مهاجرت می کنند، نسبت به همتایان خود 
که مهاج��ران جنوب غربی هس��تند، منقارهای 
باریکت��ری دارند و از نظر رنگ منقار و پر و بال 

نیز با هم متفاوت هستند.
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کمتر از 25 صدم درصد اعتبارات ملی کشور برای حفاظت محیط زیست هزینه می شود

وضع امحای زباله های بیمارستانی در کشور بحرانی است

مش��اور عالی رئیس سازمان اس��کان بشر ملل 
متح��د گفت: حدود 90درص��د زباله های جهان در 
شهرها تولید می شود که این تولید انبوه پسماندهای 

جامد تهدیدی جدی برای محیط زیست است.
»نیکالس یو« در نخس��تین کنگ��ره بین المللی 
توس��عه پایدار شهری در دانش��گاه بین المللی امام 

خمین��ی )ره( قزوی��ن افزود: با توجه به رش��د روز 
اف��زون جمعی��ت، افزای��ش و تن��وع محصوالت و 
کااله��ای مصرفی، روند صع��ودی فرهنگ مصرف 
گرایی بین مردم و اس��تفاده روز افزون از مواد یکبار 
مصرف ش��اهد تولید میلیون ها تن زباله روزانه در 

شهرها هستیم.
وی ادامه داد: رش��د بی رویه جمعیت، توس��عه 
شهر نش��ینی، ظهور فناوری های جدید و تغییرات 
حاصل ش��ده در عادات و الگوهای مصرف از یک 
سو و محدودیت در استفاده از منابع طبیعی از سوی 
دیگ��ر عالوه بر به وج��ود آوردن انواع مش��کالت 
پیچی��ده در کیفی��ت زندگ��ی انس��ان، ب��روز انواع 
ناسازگاری اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به دنبال 

داشته است.
وی اظهار داشت: تولید زباله یک موضوع جهانی 
اس��ت که اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد و 

این امر خود محصول دو عامل اصلی انفجار جمعیت 
و افزایش شدید مصرف می باشد.

»نی��کالس یو« اضافه کرد: جم��ع آوری نکردن 
صحی��ح و به موقع زباله در بس��یاری از ش��هرهای 
کش��ورهای در حال توس��عه به ایج��اد حالت غیر 
بهداش��تی و ش��یوع بس��یاری از بیماری ه��ا و نیز 
ابتالی تعداد زیادی از مردم به این بیماری ها منجر 

می شود.
وی اظهار کرد: درس��ال 1950 میالدی یک سوم 
جمعیت جهان در ش��هرها زندگ��ی می کردند که با 
گذشت50 سال این رقم به یک دوم افزایش یافته و 
ادامه رش��د آن به دو س��وم یعنی شش میلیارد نفر تا 
سال 2050 خواهد رسید که این زنگ خطری برای 

شهرها محسوب می شود.
نیکالس ی��و با بیان اینکه ش��هرهای بزرگ هم 
اکنون اقامتگاه نیمی از انسان ها هستند گفت: سازمان 

اس��کان بشر ملل متحد معتقد است شهرهای بزرگ 
مراکزی از تولید ملی و مصرف فرآیند های اجتماعی 
و اقتصادی هس��تند که فرصت و ثروت را به وجود 
می آورند اما همچنان بیماری، جنایت، آلودگی، فقر 

و آشوب اجتماعی را باعث می شوند.
مدی��ر برنامه ریزی راهبردی س��ازمان اس��کان 
بش��ر مل��ل متحد ادام��ه داد: در بیش��تر ش��هرهای 
بزرگ به خصوص در کش��ورهای در حال توس��عه 
تعداد محالت پر جمعیت و حاش��یه نشینی بیش از 
50 درصد جمعیت را تش��کیل داده و دسترس��ی به 
پناهگاه، آب، بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات 

درمانی در سطح پایینی قرار می گیرد.
نی��کالس یو گف��ت: طی 30 س��ال آینده بیش 
از 80 درص��د جمعی��ت جهان در ش��هرها زندگی 
خواهن��د کرد که تغییرات زیس��ت محیطی آن باید 

بازنگری شود.

تولید پسماندهای جامد برای محیط زیست تهدید جدی است
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سالمت

مرفاوی:
استعفا نمی کنم مگر اینکه شما اخراجم کنید

قلعه نویی:
با آرامش بازی کردیم، نبض بازی دست ما بود 

رئیس هیأت هندبال استان 
 اصفهان 

انتخاب شد
ــگار زاینده رود:  با برگزاری  اصفهان- خبرن
مجم��ع انتخابات هیأت هندبال اس��تان اصفهان، که با 
حضور علیرضا رحیمی رئیس فدراس��یون این رشته و 
مهندس شیران مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان در 
س��الن مجموعه ورزشی شهید بهشتی اصفهان برگزار 
ش��د، فرامرز می آبادی به مدت 4 سال به عنوان رئیس 

هیأت انتخاب شد.
در این جلسه طبق اساسنامه تنها کاندیدای پست ریاست 
هیأت هندبال استان اصفهان فرامرز می آبادی که در دوره 
گذشته نیز ریاست این هیأت را عهده دار بود مجدداً به 

عنوان رئیس انتخاب شد.

مسابقات پرش با اسب
به مناسبت عید غدیر

به مناس��بت عید غدیرخم یک دوره مسابقه پرش 
با اسب با شرکت 26 سوارکار روز جمعه 88/9/13 در 
باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پارادایس برگزار شد 

و نتایج زیربدست آمد.
رده تست مبتدی

آرش رحمتی با اس��ب سان رایز، مهرداد عامری با 
اسب تیترس و امیرمحمدی اکتای از باشگاه پارادایس 

توانستند مسیر مسابقه را بدون خطا طی کنند.
رده تست سوار مبتدی

حامد اخباریه با اسب گاردین و آرزو کریمی با اسب 
جسیکا از باشگاه از باشکاه پارادایس توانستند مسابقه را 

بدون خطا طی کنند.
E رده

مهرداد عامری با اس��ب یانار داغ و امیر محمدی از 
باشگاه پارادایس توانستند مسیر مسابقه را بدون خطا طی 

کنند و برنده جایزه شوند.
D رده

آرش رحمتی با اسب کلی از باشگاه پارادایس 
نف��ر اول، علی بصیری با اس��ب آیتک از باش��گاه 
پردیس��ان نفر دوم و فرشید زیدی با اسب اتلت از 

باشگاه پارایس نفر سوم.
جایزه نفرات برتر نقداً پرداخت شد.

 

محمدرضا باتوانی:
برای درخشش در 
 رقابت های جهانی

 سنگ تمام می گذاریم
عضو تی��م کاتای ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت: با 
قهرمان��ی در رقابت ه��ای کش��وری و راه یافتن به 
مسابقات جهانی، از حاال برای اثبات شایستگی خود 

در این مسابقات سنگ تمام می گذاریم.
محمدرض��ا باتوانی در گفتگو ب��ا فارس در اصفهان 
اظهار داش��ت: در رقابت های قهرمانی کش��ور تمام 
مدعیان از سراسر کشور حضور داشتند و با شکست 
دادن تمام رقبا موفق ش��دیم شایس��تگی خود را به 
همه ثابت کنیم، این قهرمانی حق ما بود و هیچ کس 

نتوانست به آن ایرادی وارد کند. 
وی با اش��اره به فینال تمام اصفهانی این مس��ابقات 
اف��زود: در دی��دار فین��ال دیگر تی��م اصفهانی یعنی 
س��پاهان نوین حریف ما بود که از بازیکنان جوانی 
س��ود می ب��رد، به هر حال موفق ش��دیم ب��ا تجربه 
 بیش��تر خود یک قهرمانی دیگر ب��ه قهرمانی هایمان 

اضافه کنیم. 
عضو تی��م کاتای فوالد مبارکه س��پاهان ادامه داد: با 
قهرمان��ی در این رقابت ها، بای��د از حاال خودمان را 
برای رقابت های قهرمانی جهان در س��ال آینده آماده 
کنیم، این دیدارها از سطح باالیی برخوردار است و 
بهترین های دنیا در آن ش��رکت می کنند، پس طبیعی 
اس��ت که برای رفتن روی س��کو بای��د از جان مایه 

بگذاریم. 
باتوانی با اشاره به شکست دادن تیم تهران به عنوان 
یکی از حریفان قدرتمند و همیشگی تیم فوالد مبارکه 
اصفهان نیز گفت: تیم تهران را در دور های ابتدایی 
شکس��ت دادیم تا به همه ثابت شود تیم اصفهان از 
قدرت بیشتری نسبت به این تیم که سال های گذشته 
به جای ما به مسابقات جهانی اعزام می شد برخوددار 
است، امیدوارم امسال برای رقابت های جهانی دیگر 
حق کش��ی صورت نگیرد و تیم اصفهان که همیشه 

تهران را برده به مسابقات جهانی اعزام شود. 
وی در مورد حضورش در رقابت های کاتای انفرادی 
که با مدال نقره همراه بود نیز گفت: در دور مقدماتی 
تمام مدعیان تیم ملی را شکس��ت دادم، اما در دیدار 
فینال با وجود آنکه حری��ف قدرتمندی پیش رویم 
نبود اما نمی توانستم کاتایی که در دور های مقدماتی 
اجرا کردم را مقابل ای��ن حریف به نمایش بگذارم، 
ب��ه همین دلیل کاتایی اجرا کردم که برای آن تمرین 

نداشتم و در نهایت دوم شدم. 
کاتاکای تیم ملی ادامه داد: تمام داوران و کارشناسان 
حاضر در مس��ابقات نیز مدال طال را مس��تحق من 
می دانس��تند اما قس��مت نبود که مدال طالی کاتای 
انفرادی نیز به اصفهان بیاید، به هر حال برای رسیدن 
ب��ه مدال طال باید تالش بیش��تری انج��ام دهم تا به 

حقم برسم. 
باتوانی درباره رقابت های لیگ برتر کاراته نیز تصریح 
کرد: تا پایان سال رقابت های برون مرزی نداریم، به 
همین دلیل تمرکزمان را برای لیگ برتر گذاش��ته ایم 
تا همچون س��ال گذشته قهرمانی کاتا و کمیته به تیم 

فوالد مبارکه برسد.

قرعه کشی جام جهانی2010  
 اتوره  هاگل: آرژانتین مدعی اول است

اول  مدع��ی  آرژانتی��ن  م��ا  گ��روه  در  گف��ت:  یون��ان  فوتب��ال  مل��ی  تی��م   س��رمربی 
صعود است.

به گزارش فارس اتوره هاگل اظهار داش��ت: برای ما بازی نخس��ت بسیار اهمیت دارد. اگر 
دراین بازی امتیاز بگیریم، کار برای بازی های بعدی راحت تر خواهد شد. در این گروه بی شک 

آرژانتین از قدرت زیادی برخوردار است و مدعی درجه اول برای صعود خواهند شد. 
این مربی یادآور ش��د: باید در دیدار با آنها مراقب باش��یم آرژانتینی ها اصوالً تیمی قدرتمند 

 

 در رقابت ه��ای ج��ام جهانی هس��تند. دیگ��ر حریفان یعنی ک��ره جنوبی و نیجری��ه نیز قوی و
مستحکم هستند. 

تیم تحت رهبری این مربی درگروه دوم با نیجریه، کره جنوبی و آرژانتین همگروه شد. 
گروه بندی 32 تیم حاضر در این پیکارها به شرح زیر است: 

آفریقای جنوبی)میزبان(، مکزیک، اروگوئه، فرانسه  گروه اول

آرژانتین، نیجریه، کره جنوبی، یونان گروه دوم

انگلیس، امریکا، الجزایر، اسلوونی  گروه سوم

آلمان، استرالیا، صربستان، غنا گروه چهارم

هلند، دانمارک، ژاپن، کامرون  گروه پنجم

ایتالیا، پاراگوئه، نیوزیلند، اسلوواکی گروه ششم

برزیل، کره شمالی، ساحل عاج، پرتغال  گروه هفتم

اسپانیا، سوئیس، هندوراس، شیلی  گروه هشتم

کاپلو: به حریفان انگلیس احترام می گذارم
س��رمربی تی��م ملی فوتب��ال انگلی��س گفت: 
ب��ه تیم های امریکا، اس��لوونی و الجزای��ر احترام 

می گذارم چراکه قدرت زیادی دارند.
به گ��زارش فارس فابیو کاپلو اظهار داش��ت: 
نس��بت به هم��ه تیم ه��ای همگروه خ��ود احترام 
می گذارم و همه را در س��طح باالی��ی می بینم. به 
عن��وان نمونه امریکا تیمی بس��یار ق��وی از لحاظ 
فیزیک��ی اس��ت. آنها از لح��اظ تکنیک��ی هم در 
ش��رایط ایده آلی هستند. ش��اهد بازی آنها در جام 
کنفدراس��یون ها مقابل اسپانیا بودم که قدرتشان را 

بروز دادند.
این مربی که جمعه شب در مراسم قرعه کشی 

8 گروه جام جهانی آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ حضور داشت، افزود: اسلوونی هم از بالکان 
می آید. تمام تیم های این منطقه بسیار قوی هستند. این تیم ها می توانند پاس های متعدد زیادی 

به هم بدهند.
وی ادامه داد: در مورد الجزایر هم نیز کل جهان ش��اهد تالش آنها مقابل مصر بود. این تیم 

مظهر اتحاد و یکپارچگی است.

وربیک: راه شکست دادن آلمان ها را می دانیم
سرمربی تیم ملی استرالیا گفت: بازی در گروه چهارم و قرار گرفتن مقابل آلمان و غنا ساده 

نیست، هرچند که راه مقابله با حریفان را می دانیم.
به گزارش فارس » پیم وربیک« اظهار داشت: به طور مشخص گروه چهارم که عالوه بر ما، 

آلمان، غنا و صربستان نیز در آن حضور دارند، گروهی ساده و راحت نیست.
این مربی افزود: به باور من بازی نخست ما در این جام که مقابل آلمان انجام می شود، نقش 

تعیین کننده ای دارد.
تیم تحت رهبری این مربی در گروه چهارم با آلمان، غنا و صربستان همگروه شد.

 وی ادام��ه داد: البت��ه م��ا هلندی ه��ا  راه مب��ارزه و شکس��ت دادن آلمانی ه���ا را خ��وب 
می دانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال صربستان گفت:
 از روبه رو شدن با آلمان، استرالیا و غنا در 

مرحله اول جام جهانی استقبال می کنم
به گزارش فارس و به نقل از کیکر، رادومیر آنتیج اظهار داشت: از چنین قرعه ای استقبال می کنم 
و خوش��حال هس��تم. این گروه هرچند خیلی دشوار اس��ت ولی من به تیمم برای صعود از این 

گروه اعتماد و اطمینان دارم.
این مربی که جمعه شب در مراسم قرعه کشی 8 گروه جام جهانی آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ 
حضور داش��ت، افزود: باید در وهله نخس��ت به همه حریفان گرو ه خود احترام بگذاریم. با این 
ح��ال تم��ام تالش خود را خواهیم کرد تا نقش مهمی در این گروه ایفا کرده و راهی مرحله بعد 

شویم.
وی ادامه داد: مش��خص اس��ت که در این گروه آلمان پیشتاز است و شانس زیادی برای صعود 

دارد. آنها صاحب تیمی قوی هستند.

کارش��ناس داوری فوتبال ای��ران گفت: تنها 
اشتباه مس��عود مرادی در دیدار سپاهان- استقالل 

پنالتی ای بود که به سود سپاهان اعالم کرد. 
هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با ایرنا، در خصوص 
عملکرد مسعود مرادی در دیدار تیم های سپاهان 
اصفهان- اس��تقالل تهران خاطرنش��ان س��اخت: 
پنالتی اعالم ش��ده از سوی مسعود مرادی به سود 
تیم سپاهان کاماًل اشتباه و این تنها ایراد او در این 

دیدار بود.
وی افزود: این دیدار با وجود جذابیت هایی 
ک��ه داش��ت از دید داوری فقط ی��ک صحنه مهم 
داش��ت و آن پنالتی ای بود که مس��عود مرادی به 

اشتباه به نفع تیم سپاهان سوت زد.

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: در صحنه 
پنالتی بر خ��الف تصمیم داور این عماد رضا بود 
که روی مدافع اس��تقالل خط��ا کرد و مرادی باید 

خطا را به سود استقالل اعالم می کرد.
وی تصری��ح کرد: مرادی با این اش��تباه خود 
 ی��ک ضرب��ه پنالت��ی رای��گان را به تیم س��پاهان
  داد تا پروسه گرفتن پنالتی به نفع سپاهان و متضرر
ادام��ه  ای��ن موض��وع    ش��دن اس��تقاللی ها از 

پیدا کند.
نصیرزاده اظهار کرد: مسعود مرادی تا قبل از 
اعالم پنالتی بس��یار هنرمندانه ب��ازی را اداره کرد 
اما پس از آن نتوانس��ت ب��ه قضاوت خوب خود 

ادامه دهد.

ب��ه گ��زارش فارس صم��د مرف��اوی پس از 
شکست 2 بر صفر مقابل سپاهان در سالن نشست 

خبری حاضر شد.
وی در جری��ان این کنفرانس ب��ا چند تن از 
خبرنگاران��ی که از تهران ب��ه اصفهان رفته بودند 
درگیری لفظی کوچکی داش��ت که همین موجب 

ناراحتی این خبرنگاران شد.
وی در ای��ن نشس��ت خبری در م��ورد بازی 
اظهار داش��ت: بازی س��ختی برای دو طرف بود. 
استقالل خوب پیش رفت و یک اشتباه از دفاع مان 
باعث شد گل اول را دریافت کنیم. نیمه دوم بازی 

پایاپایی بود تا اینکه پنالتی سپاهان رخ داد.
مرفاوی ادامه داد: من به این پنالتی شک دارم 

و آن را قب��ول ندارم. در هر صورت این برد را به 
آنها تبریک می گویم.

س��رمربی اس��تقالل درباره خروج های اشتباه 
وحید طالب لو تصریح کرد: باید در تمرینات روی 
این حرکت بیش��تر کار کنیم. ب��ه طور کلی روی 

کارهای تیمی باید تالش بیشتری داشته باشیم.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که قصد استعفا 
دارد یا خیر گفت: من اس��تعفا نمی کنم مگر اینکه 

شما من را اخراج کنید.
مرف��اوی همچنین درب��اره صحبت های هفته 
گذش��ته خود در برنامه 90 و انتق��اد از داوری ها 
برای بازی س��پاهان عنوان ک��رد: هنوز هم روی 

حرف هایم در آن برنامه هستم.

غیبت 4 بازیکن اصلی مس در 
دیدار با سپاهان

تیم فوتبال مس کرمان در دیدار برابر سپاهان 4 بازیکن اصلی خود را به دلیل 
مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد.

به گزارش فارس، فرزاد آشوبی هافبک دفاعی و مسعود زارعی مدافع مس 
به دلیل مصدومیت در دیدار با سپاهان غایب هستند. ضمن اینکه حمید غنی زاده 
دیگر مدافع راست تیم مس نیز در دیدار با پرسپولیس سه اخطاره شد و نمی تواند 

تیمش را در این مسابقه همراهی کند.
محمد علی کری��م مدافع عراقی نیز پس از پایان نی��م فصل هنوز به کرمان 

بازنگشته است.
تیم مس هفته گذشته پرویز مظلومی را به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار و 
مهدی محمدی دستیارش را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. این تیم اکنون با 19 

امتیاز در مکان سیزدهم جدول قرار دارد و روز جمعه باید به دیدار سپاهان برود.

زارع:
قصد بی احترامی به بازیکنان و 

عکاسان را ندارم
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قصد بی احترامی به هیچ کس را ندارم و 

فقط با چند نفر از عکاسان شوخی کردم.
مجتبی زارع در گفتگو با فارس، درباره اظهارات اخیرش در مورد عکس نگرفتن 
عکاسان از برخی بازیکنان اظهار داشت: قصد بی احترامی به کسی را ندارم و اگر 
سوءتفاهمی پیش آمده است عذرخواهی می کنم. من فقط با چند نفر از عکاسان 
که از دوستانم بودند شوخی کردم و هیچ قصد دیگری نداشتم. من با تمام بازیکنان 

دوست هستم و به مرور زمان این دوستی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در مورد بازی برابر مس کرمان گفت: بازی خوبی بود؛ کسب این 3 امتیاز 
برای هواداران بسیار شیرین بود. قبل از آغاز بازی هم قسم شده بودیم که تیم حریف 

را شکست دهیم و برای رسیدن به این هدف تمام تالش خود را به کار گرفتیم.

س��رمربی تیم فوتب��ال س��پاهان اصفهان پس 
از غلب��ه بر اس��تقالل تهران با تحس��ین آبی های 
پایتخت گفت:ش��ناخت کامل��ی از تفکرات کادر 
فنی و عملکرد تاکتیکی بازیکنان استقالل داشتیم 
به گزارش ایس��نا، امی��ر قلعه نوی��ی در کنفرانس 
مطبوعاتی پ��س از بازی با بی��ان اینکه با آرامش 
بازی کردیم و نبض بازی در اختیار ما بود گفت: 
از اینکه توانستیم هر سه امتیاز این دیدار حساس 
را به دس��ت آوریم، خوش��حالم. استقالل یک تیم 
بزرگ اس��ت و از کادر فنی و بازیکنان خوبی نیز 
س��ود می برد و چون ش��ناخت کاملی از تفکرات 
کادر فن��ی و عملک��رد تاکتیک��ی بازیکن��ان آنها 
داش��تیم، توانستیم هرس��ه امتیاز این مسابقه را به 

دست آوریم.
وی ادام��ه داد: در نیمه ی دوم با عمق دادن به 
دفاع و تغییر پس��ت احس��ان حاج صفی به خوبی 

بازی را کنترل کردیم. 
قلعه نوی��ی پیرام��ون تع��دد موقعیت های از 
دست رفته توس��ط مهاجمان این تیم خاطرنشان 
ک��رد: عماد رضا و ابراهیم توره بازیکنان بزرگ و 
تاثیر گذاری هستند که نباید حضور آنها را نادیده 
گرفت. اما باید برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
که فرصت اش��تباهی در آن مسابقات نداریم، این 
نکته ی منف��ی را با تمرین مس��تمر برطرف کنیم.                                                             

س��رمربی س��پاهان اضافه کرد: وقتی ب��ا این تیم 
ق��رار داد بس��تم، دو هفته ب��ا ده کارش��ناس برتر 
فوتب��ال بازیکنان مورد نظ��ر را انتخاب کردیم که 
با داش��تن میانگین قدی یک مترو 81 س��انتی متر 
به اس��تانداردهای اروپایی نیز دست یافته ایم. در 
هر پس��ت حداقل دو بازیکن با کیفیت در اختیار 
داریم که این مهم به دلیل مطالعات مناس��ب پیش 

از فصل است. 
امیر قلعه نویی به س��ؤالی پیرام��ون اظهارات 
مرفاوی در برنامه ی90 پاس��خ ن��داد و تنها گفت: 
راجع به مس��ائلی جز مس��ائل مربوط به سپاهان 
صحبت نخواهم کرد. چ��ون می خواهم حرفه ای 

عمل کنم. 
وی درباره ی صحبت لیدرهای استقالل که از 
قلعه نویی برای فحاشی به مایلی کهن در مسابقه ی 
دو تیم اس��تقالل و س��ایپا در فصل گذش��ته خط 
نگرفت��ه بودند، با بیان ک��رد: این  حرفها و بیانیه ها 

برای من مهم نبود. 
س��رمربی اس��بق تیم ملی، نیم فص��ل دوم را 
نیم فص��ل تاثیرگذار قلمداد کرد و بیان داش��ت: 
در نیم فصل دوم تمام بازیکنان س��پاهان آماده اند 
و خوش��بختانه با مصدومیتی مواجه نیس��تیم. تنها 
مشکل ما دو س��ال به دور از شرایط مسابقه بودن 
علی مالیی اس��ت که این مشکل نیز به مرور حل 

خواهد شد.
امیر قلعه نویی در پایان با اش��اره به دروازه بان 
تیم فوتبال س��پاهان خاطرنش��ان کرد: سید مهدی 
رحمت��ی بازیکن اخالق��ی و اعتقادی اس��ت که 
از ویژگی ه��ا و خصوصی��ات ف��ردی و تکنیکی 
منحصر ب��ه فردی س��ود می برد. من در س��ه تیم 
ب��ا وی کار ک��رده ام و خوش��حالم اکن��ون نیز با 
عملکردی قابل قبول از دروازه ی تیم من حراست 
می کند. ضمن اینک��ه نباید از رحمان احمدی نیز 
غافل ش��ویم، چرا ک��ه احمدی یک��ی از بهترین 
دروازه بان ه��ای ایران اس��ت و به خاطر ش��رایط 

موجود از وی عذرخواهی  می کنم.

نصیرزاده: 

پنالتی سپاهان تنها اشتباه داور بود

کفاشیان: 
همه رفتنی 
هستیم، 
اما تا 6 
سال آینده 
می مانم

جام جهانی

 کریمی را
 برای رهایی از
 منشور اخالقی
کمک می کنم

رئیس فدراس��یون فوتبال گفت: گفته ام همه رفتنی هس��تیم اما در 
شرایط فعلی تصمیمی برای کناره گیری ندارم و برای حضور در 6 

سال آینده در فدراسیون برنامه دارم.
به گزارش فارس، ش��ب گذش��ته مراس��م جش��ن اخوت پیوند با 
والیت و تجلیل از س��ادات جامع��ه فوتبال ایران برای اولین بار با 

حضور تنی چند از مسئوالن ورزشی کشور برگزار شد.
علی کفاشیان درباره این مراسم اظهار داشت: روز غدیر روز بسیار 
مهمی اس��ت و ما برای اولین بار تجلیل از جامعه فوتبال را انجام 
دادی��م تا آنها از اهمیت این روز عزیز بیش��تر مطلع ش��وند و این 

کارهای فرهنگی مان را ادامه خواهیم داد.
وی درباره ش��ایعه کنار رفتنش از فدارس��یون فوتبال گفت: چنین 
تصمیمی نگرفتم و این شایعاتی است که در برخی رسانه ها منتشر 

شده است من با قدرت به کارم ادامه می دهم. 
کفاش��یان خاطرنشان کرد: تا 2 س��ال دیگر رئیس فدراسیون ایران 
هستم و برای 4 سال آینده نیز ثبت نام خواهم کرد. من گفته ام همه 
رفتنی هس��تند اما در ش��رایط فعلی تصمیمی برای کناره گیری از 
ریاس��ت فدراسیون ندارم چون برنامه های زیادی دارم و رفتن من 
فقط فوتبال را تضعیف می کند. نه تنها با رفتن من مش��کالت حل 

نمی شود بلکه بر میزان مشکالت نیز افزوده می شود.
رئیس فدراس��یون فوتبال در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه بزرگترین 
ضعفش در فدراس��یون چه بوده عنوان کرد: نمی توانم در این باره 
حرفی بزنم اما دیگران راحت تر می توانند ضعف های مرا بگویند. 

از س��الی که آمدم فدراس��یون فوتبال ایران همواره در آس��یا جزء 
بهترین ها بوده است. 

کفاش��یان درب��اره اختالف های موج��ود در فدراس��یون فوتبال با 
س��ازمان لیگ گفت: به هر حال اختالف نظر ها وجود دارد و این 
امری کاماًل طبیعی اس��ت اما مرجع رس��یدگی ب��ه همه اختالفات 

وتخلفات کمیته انظباطی است. 
وی درباره حل ش��دن مش��کل فیروز کریمی پ��س از حضور در 
فدراس��یون فوتبال عنوان ک��رد: با کریمی صحب��ت خوبی انجام 
داده ام. وی از مربیان بسیار خوب ایران است و ما روی این مربی 
حساب می کنیم. کمک می کنم مش��کل منشوری بودن کریمی در 

فوتبال ایران برطرف شود. 
کفاشیان در پاسخ به این سؤال که محمد مایلی کهن عنوان کرده کریمی 
حتی در لیگ یک هم لیاقت مربیگری ندارد، یادآور شد: فیروز کریمی 
با کارنامه اش لیاقت خود را نشان داده و معتقدیم این مربی در فوتبال 

ایران زحمات زیادی کشیده و از جمله افراد کار آمد است. 
وی ادامه داد: در فدراسیون فوتبال آیین نامه و اساسنامه ای وجود 
دارد که اگر به آنها رس��یدگی شود بدون شک شاهد هیچ مشکلی 

نخواهیم بود. 
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حضرت امام رضا )ع( :
ــش را محاسبه کند سود برده است و آن کس که از محاسبه  آن کس که نفس

نفس غافل بماند زیان دیده است.

از پایتخت فرهنگی جهان اسالم تا پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی

اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نامگذاری شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

15 °

8 °

3 °

4 °

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان و چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

روزی بود...

قیمت طال )تومان(

27900هر گرم طالی 18 عیار

12855هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(

279000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

279000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(

فروشخریدارز

996 993دالر آمریکا

939943دالر کانادا

14761480یورو

1641 1635پوند انگلستان

264266ریال عربستان

34883495دینار کویت

270272درهم امارات

سردار شهید رضا رحمانی
تاری��خ تول��د: 1340، محل تولد: ش��هر 
کی��ان، تاری��خ ش��هادت: 1365/5/7، محل 
ش��هادت: جزیره مجنون مسئولیت: فرمانده 
گردان امام س��جاد )ع( تیپ مستقل 44 قمر 

بنی هاشم )ع(.

از دل نوشته های شهید
... ای انس��ان های متعهد بیدار باشید و 
گوش به فرمان امام عزیز و روحانیت متعهد 
بدهی��د و با گام هایی اس��توار بر س��ر ضد 
انق��الب و بی تفاوت ه��ا و دیگر مزدوران 
ک��ه می خواهند این انقالب عظیم را از دور 
خ��ارج کنند بزنید که نتوانند نقس بکش��ند. 

ان شاءا...
وقتی جس��دم را آوردند و خواستند در 
قبر بگذارند جس��دم را بر روی دست بلند 
کنی��د و نگه دارید تا تمام مردم جس��دم را 
ببینن��د که ج��ز چند تکه پارچ��ه ای بر تن 
ندارم، ای انسان، ای کس��انی که جسدم را 
ن��گاه می کنید بیدار باش��ید و از خدا غافل 
نباش��ید که خدا از رگ گردن به خود انسان 

نزدیک تر است...

کالم نور

کاریکاتور

پخش چند مجموعه  نمایشی از شبکه های 
مختلف تلویزیون در ماههای اخیر مخاطبان را 
س��ردرگم کرده و در این ازدح��ام امکان دیده 
شدن و ارزیابی منصفانه مجموعه ها به حداقل 

رسیده است.
به گ��زارش مه��ر، پخش چن��د مجموعه  
همزمان از شبکه های مختلف از اوایل تابستان 
امسال شروع شد و با آغاز فصل پاییز همچنان 
ش��بکه های تلویزیون مجموعه های مختلف را 
روی آنتن فرستادند و این ماجرا همچنان ادامه 

دارد.
در این ماهها مس��ئوالن تلویزیون آنچه در 
طول یک س��ال تولید کرده اند به سرعت خرج 
می کنن��د. پخ��ش مجموعه های »مس��افران«، 
در  همزم��ان  »دلن��وازان«  و  »ش��مس العماره« 
ش��بکه های مختل��ف ب��ه قربان��ی ش��دن این 
مجموعه ه��ا انجامی��د و س��ه مجموعه ای که 
می توانس��تند پربیننده باشند، مخاطبان یکدیگر 

را کاهش دادند.
در هفته ه��ای اخیر باز ه��م این موج ادامه 
پی��دا ک��رده و مجموعه های »جس��تجوگران«، 
»آشپزباشی«، »یک لحظه دیرتر«، »به کجا چنین 
شتابان«، »گاوصندوق«، »کالنتر« و »خسته دالن« 
از شبکه های مختلف روی آنتن رفته اند. پخش 
ای��ن حجم برنامه با س��نت تلویزیون و عادت 
مخاطب همخوانی ندارد و از دیگر سو نمایش 
این تع��داد مجموعه باعث می ش��ود بیننده در 
تراکم پخش، تعدادی از آنها را از دست بدهد.

در شرایطی که توان شبکه های تلویزیونی 
مش��خص اس��ت، به نظر می رس��د اینگونه پر 
کردن آنتن و س��رگرم شدن مخاطب نمی تواند 

در طوالنی مدت ادامه داش��ته باش��د. با توجه 
به انتظ��اری که صدا و س��یما در این مدت به 
وج��ود آورده در آینده نزدیک و با پایان پخش 
مجموعه های متعدد و جدی��د میزان مخاطبان 
ه��م ریزش می کند و تالش��ی که در این ماهها 
ب��رای جذب مخاطب انجام داده بی نتیجه باقی 

مانده است.
در حال��ی که هنوز س��ه ماه تا پایان س��ال 
مانده، ماه محرم و نوروز در پیش است. به نظر 
می رسد مسئوالن سازمان صدا و سیما در یک 
ماراتن نفسگیر با خود تالش می کنند همچنان 
به این ش��یوه ادامه دهند و به باکس های خالی 
روزهای آینده توجه نکنند، آیا رقابت شبکه ها 
برای پخش مجموعه ها ای��ن فضا را به وجود 
آورده که مدیران س��ازمان افقی دورتر از امروز 

را ببینند؟

آیا در این فضای غبارآلود مدیران می توانند 
به روزها و ش��ب هایی فکر کنند که ش��بکه ها 
ب��رای پر ک��ردن آنتن به پخ��ش مجموعه های 
مراکز استان روی می آورند، زمانی که سریال ها 
تمام می ش��وند و چرخ تولید هنوز راه نیفتاده 
اس��ت. با توجه به مش��کل همیش��گی کمبود 
بودجه تلویزیون می توان انتظار داشت به زودی 
مش��کل پر کردن آنتن به یک��ی از معضل های 

بزرگ سازمان تبدیل شود.
در آن روزها و شب ها شبکه ها برای رقابت 
ب��ا یکدیگر برگ برنده برای رو کردن ندارند و 
این پایان ماجرایی است که با اهداف کوتاه مدت 
بدون کارشناسی ش��روع شده و به شکلی غیر 

قابل باور و با سرعت پیش می رود.

»عباس کیارس��تمی«، رئیس هیأت داوران 
جش��نواره فیل��م مراک��ش تنه��ا تقاضایش از 
برگزارکنندگان این رویداد سینمایی را  دعوت 
نش��دن فیلم های ایرانی به بخش رقابتی عنوان 

کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، نهمی��ن جش��نواره 
بین المللی فیلم مراکش درحالی آغاز به کار کرد 
که »عباس کیارستمی«، کارگردان ایرانی برنده 
نخل طالی کن ریاست هیأت داوران را برعهده 
دارد. »کیارس��تمی« در گفتگوی کوتاهی که در 
روزنامه فرانس��وی »اکسپرس« به چاپ رسیده 
اس��ت، گفت: داور بودن به  نوعی ش��رکت در 
یک بازی ناعادالنه است. در اصل برد و باخت 
در عالم هنر معنایی ندارد. من معموالً در ابتدای 
امر از پذیرفتن داوری جش��نواره های مختلف 
خودداری می کنم. »کیارس��تمی« افزود: بعد از 
پذیرفتن ریاست هیأت  داوران جشنواره ابوظبی 
که از باب دوس��تی بود، متعاقباً نمی توانستم به 
جشنواره مراکش پاسخ منفی بدهم. اما به نظرم 
نپذیرفتن این مسئولیت بهتر بود. اما به هرحال 
هنگام قبول این پیش��نهاد درخواست کردم که 

فیلمی از ایران به بخش رقابتی دعوت نشود.
خال��ق »طع��م گی��الس« در توضی��ح این 
درخواس��ت خ��ود گفت: اگر فیلم��ی از ایران 
در این جشنواره جایزه  نمی گرفت، به شخصه 
می توانستم مسؤولیت آن را به عهده بگیرم، اما 
چن��ان چه عکس آن اتفاق می افتاد، ممکن بود 
مسئوالن جشنواره تصور کنند که این جایزه به 

دلیل ریاست من بر هیأت  داوران بوده است.
»کیارس��تمی« در پاس��خ به اینک��ه خود را 
چگون��ه تماش��اگری می داند گف��ت: همواره 

دوس��ت دارم از تماش��ای فیلم ها شگفت زده 
ش��وم. با دی��دن فیلم تنها یک س��ؤال به ذهنم 
خطور می کن��د و این که آیا این فیلم باورپذیر 
است؟»کیارس��تمی« اظهار کرد: در واقع دنیای 
سینما موضوعاتی درونی و باطنی را به تصویر 
می کشد که ابتدا باید از نظر احساسی و در وهله 
دوم از نظر عقالنی با دنیای مخاطب همخوان 
باشند. سینما از ویژگی بارزی برخوردار است و 
آن توان دخل و تصرف و تقلب در موضوعات 
اس��ت. مطمئنا من هم همین کار را در صنعت 
سینما انجام می دهم، اما به گونه ای که تماشاگر 

چگونگی آن را متوجه نشود.
جشنواره فیلم مراکش که تا روز 12 دسامبر 
ادامه خواهد داش��ت، امس��ال تأکی��د ویژه بر 
سینمای کره جنوبی دارد. طی سال های گذشته، 
اس��پانیا، ایتالیا، مصر و انگلستان در محوریت 

برنامه های جشنواره مراکش بودند.

مخاطبان تلویزیون در ترافیک پخش مجموعه ها 
سردرگم شده اند

تقاضای کیارستمی: فیلمی از ایران دعوت نشود!

رئیس جمه��ور با تأکی��د بر انجام 
کارهای فرهنگی محتوای�ی و عملیات 
ب��ه روز فرهنگی در کش��ور و جهان، 
تصریح ک���رد: احی�����ای هوی��ت 
ایرانی- اسالمی برای معرفی به نسل ها 

و ملت های جهان ضروری است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
دول��ت دکتر محم��ود احمدی نژاد در 
ادامه دور س��وم سفر استانی در جلسه 
کارگروه فرهنگ و هنر استان اصفهان، 
به ظرفیت های فراوان و بی نظیر استان 
اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر اشاره 
ک��رد و اظهار داش��ت: اصفه��ان باید 
پیشگام و پیشتاز امواج فرهنگی ملت 

ایران باشد.
رئیس جمه��ور مش��ارکت هم��ه 
صاحبنظران و کارشناسان عرصه فرهنگ 
و هنر را برای اجرای فعالیت های غنی 
فرهنگی الزم و مهم برشمرد و گفت: 
باید همه ظرفیت ه��ای فرهنگی غنی 
اس��المی- ایرانی را به آحاد جامعه و 

ملت های جهان معرفی کرد.
احمدی نژاد با بیان اینکه تولیدات 
فرهنگی باید به نقطه اوج برسد، تأکید 
کرد: دنیا تش��نه اندیشه های متعالی و 
انسان س��از است و اگر الگوی حقیقی 
اسالم ارائه شود دل های بشریت فوج 
فوج به س��مت اس��الم گرای��ش پیدا 

خواهد کرد.
رئیس جمه��ور با اش��اره به اینکه 

فض��ای جهان ب��ه س��رعت در حال 
چرخش به سمت فرهنگ و معنویت 
و اخالق است،خاطرنشان کرد: عنصر 
فرهنگ ح��رف آخر را در دنیا خواهد 
زد و نمایش پیشرفت های مادی تمام 
می ش��ود و نمی تواند انس��ان ها را اغنا 
کند. احمدی نژاد با بیان اینکه اس��اس 
تشکیل حکومت، بسترس��ازی برای 
کمال انس��انی به عنوان امری فرهنگی 

اس��ت، گفت: همه فعالیت های کشور 
بای��د به آثار فرهنگ��ی ماندگار منتهی 
شود.رئیس جمهور تصریح کرد: دولت 
با همه توان در خدمت بخش فرهنگ 

و هنر است.
براس��اس این گ��زارش، افزایش 
بودجه فرهنگ و هنر استان، تجهیز و 
راه اندازی موزه جهان اسالم در اصفهان 
و موزه های مردم شناس��ی در س��طح 
استان، احداث و تکمیل مجموعه های 
فرهنگی، هنری، ورزش��ی، نمایش��ی 
و کتابخانه ه��ای اس��تان، حمای��ت از 
فعالیت های قرآنی و معارف اهل بیت 
علیهم الس��الم، معرفی مفاخر اس��تان، 
راه اندازی رادیو محلی کاشان، ارتقای 
س��رانه فضای ورزشی استان و تجهیز 
مدارس دخترانه به امکانات ورزش��ی 
برای استفاده دانش آموزان و بانوان در 
خارج از س��اعات آموزشی، از جمله 
موارد بررسی شده در جلسه کارگروه 

فرهنگ و هنر استان اصفهان بود.

اصفهان- خبرنگار زاینده رود: 
س��ال 2006 میالدی و جشن انتخاب 
اصفهان به عن��وان پایتخت فرهنگی 
جهان اس��الم در حال برگ��زاری بود، 
استاندار وقت روی جایگاه حاضر شد 
و پیام رئیس جمهور را خواند، پیامی 
ک��ه ثمره اش را بعد از چند س��ال در 
مصوبه هیأت دولت در س��ومین دور 
سفرهای استانی دولتمردان به اصفهان 

دیدیم.
پیام او ب��رای انتخاب اصفهان به 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

در سال 2006 این بود:
»انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم، از سوی سازمان 
فرهنگ��ی، علم��ی و تربیتی کنفرانس 
اس��المی فرصتی تاریخی پیش روی 
ما قرار داده است. گزینش اصفهان به 
عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم پس از مکه معظمه نشان از نقش 
آفرینی این ش��هر در فرهنگ و تمدن 
پربار اسالمی- ایرانی دارد؛ تمدنی که 
در سایه ی تالش و مجاهدت حکیمان 
و عالمان، فقیهان و محدثان، هنرمندان 
و عارفان شکل گرفته است. این میراث 
گرانقدر مرهون هوش��مندی ایرانیانی 
است که قلوب خویش را تسلیم پیام 
برآمده از فطرت پاک انس��انی اسالم 
نمودند و ب��ا خالقیت و هنر خویش 

جاودان��ه تری��ن میراث بش��ری را بر 
پایه عدالت بنا نهادند. در این عرصه، 
اصفهان نقش بسیار ممتازی را به خود 
اختصاص داده است. مکتب فیلسوفان، 
هنرمندان و فقیهان این سرزمین پیوسته 
چشمه جوشانی بوده است که تشنگان 
حقیق��ت و معرفت را س��یراب کرده 
اس��ت. مردمان پرکار، صبور، میهمان 
ن��واز و مجاه��دان سراس��ر ش��ور و 
صداقت، اصفهان را همچون نگینی در 
حلقه ی زیبای تمدن اسالمی متجلی 
کرده است. باید از این فرصت تاریخی 
ب��رای اع��الم این پیام و شناس���اندن 
ف�رهنگ دی�رین��ه اس��المی- ایرانی 
بهره گرفت تا اصفهان میقات همه ی 
دل��دادگان حقیقت و تماش��اگران از 
روزه��ای نهفت��ه در هنر پای��داری و 

جاودانگی این ملت باشد.«
و اما در س��فر سوم، هیأت دولت 
احمدی نژاد به قولی که 3 س��ال پیش 
داد، عم��ل ک��رد تا زمین��ه ی ارتقای 
جایگاه فرهنگی اصفهان را فراهم کرده 
باشد و همانگونه که در پیام سه سال 
پی��ش خود درب��اره ی اصفهان گفت 
حاال خود او باعث شد از این فرصت 
برای شناساندن دیرینه اسالمی و ایرانی 
اصفهان بهره گرفته ش��ود. اتفاقی که 
بی ش��ک حرکتی بزرگ برای نصف 
جهان است. از سال 2006 که سازمان 
فرهنگ��ی، علم��ی و تربیتی کنفرانس 
اسالمی )آسیسکو( اصفهان را به دلیل 
دارا بودن ارزش های واالی فرهنگی 
و اس��المی، آثار ش��اخص باستانی و 
تاریخی و ظرفیت های درخشان دینی 

به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
معرفی کرد مردم و مسئوالن از طریق 
راههای مختلف در تالش بودند تا این 
عنوان، عنوانی ماندگار و همیش��گی 
ب��رای نصف جهان باقی بماند اما طی 
چند سال اخیر همواره به دالیلی این 

امر محقق نمی شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید 
بر این که اصفهان یکی از استان های 
مطرح کش��ور اس��ت، گفت: بیش��تر 
مصوب��ات دور س��وم در اصفه��ان با 
گرایش فرهنگ��ی و هن��ری اس��ت 
چرا که اصفهان خ��ود به تنهایی یک 

پایگاه هنری در سطح کشور است.
رحیمی با اش��اره به اینکه یکی از 
مصوب��ات فرهنگی دولت در اصفهان 
ایجاد موزه های مردم شناسی، موزه ی 
جهان اس��الم و تعیین شش منطقه ی 
گردشگری جدید در این استان است، 
تصریح کرد: در این مصوبات اصفهان 
به عن��وان پایتخت فرهن��گ و تمدن 
اس��المی در سطح کش��ور نامگذاری 

شد.
وی خاطر نش��ان کرد: تخصیص 
اعتبار 5 هزار میلی��ارد ریالی طی پنج 
س��ال برای توس��عه فرهنگ اسالمی، 
مس��اجد، مصالو بقعه های متبرکه از 
دیگ��ر مصوبات فرهنگ��ی دولت در 

اصفهان است.

احیای هویت ایرانی– اسالمی، برای معرفی به نسل ها 
و ملت های جهان ضروری است

در امتداد زاینده رود

نگین نقیه

روی خط فرهنگ

پلی��س مالیاتی ایتالی��ا اعالم ک��رد در جریان 
عملیات��ی علیه دارایی های مخفی ش��ده توس��ط 
کالیس��تو تانزی بنیانگذار بی اعتبار ش��ده شرکت 
لبنیاتی منحل ش��ده پارماالت در شهر پارما آثاری 
از وانگوک، پیکاس��و، سزان و سایر بزرگان عرصه 

نقاشی را کشف و ضبط کرده است.
مقامات مس��ئول تخمین می زنن��د که ارزش 
این 19 ش��اهکار ک��ه در اتاقهای زیرش��یروانی یا 
زیرزمین ها مخفی ش��ده بود حدود یکصد میلیون 

یورو )یکصد و پنجاه میلیون دالر( باشد.
ج��راردو الگواردیا دادس��تان پارما اعالم کرد 

مقامات مس��ئول بر اساس ش��نود مکالمات تلفنی 
معتقدند که یکی از این نقاشی ها که توسط تانزی 
مخفی ش��ده بود در آس��تانه فروخته ش��دن قرار 

داشت.
پی یرو ایووینو س��رهنگ پلیس مالیاتی ایتالیا 
در شهر بولونیا هم به آسوشیتدپرس گفت بازرسان 
معتقدند که قرار ب��ود در نهایت کل این مجموعه 
فروخته ش��ود. او افزود : خریدار احتمالی هم یک 

روس بود که در ایتالیا زندگی می کند.
هنوز هیچکس در این ارتباط بازداش��ت نشده 

است.

پلیس ایتالیا 
مجموعه ای 
مخفی از 
شاهکارهای 
نقاشی را پیدا 
کرد
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