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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

زنده نگه داشتن 
یاد شهیدان، پیروی

 از راه آنهاست 
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان، با اش��اره به اهمیت برگ��زاری یادواره های 
ش��هیدان، گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان، 
مانن��د ادام��ه دادن و پیروی کردن از راه آنها اس��ت. 
سردار سرتیپ پاسدار جواد ملکی، در آیین برگزاری 
یادواره شهیدان پایگاه بسیج حضرت امیرالمؤمنین )ع( 

شهرستان کاشان اظهار داشت ...

در آستانه نوروز 89 در حالی که اصفهان، پایتخت فرهنگ 
و تم��دن ایران اس��امی خود را مهیای پذیرایی از مس��افران 
نوروزی می کند، زاینده رود نگین این شهر بار دیگر خروشید. به 
گزارش خبرگزاری فارس، پس از باز شدن آب زاینده رود در 

آبان ماه س��ال جاری و به علت کم بود آب در پشت سد، دبی 
ورودی آب این رود خروشان در هفته گذشته به صفر رسید، 
اما به دستور مستقیم استاندار اصفهان دیروز بار دیگر این رود 
خروشید تا چشم های مسافران نورزی اصفهان را نوازش کند. 

با تدبیر مس��ئوالن اصفهان با توجه به انتخاب اصفهان
 به عنوان پایتخت فرهنگ و فرهنگ و تمدن ایران اسامی 
پی��ش بینی ها از افزای��ش حداالقل 20 درصدی مس��افران 

نوروزی به این شهر حکایت می کند.

فاز س��وم پل روگ��ذر امام خمین��ی)ره( به طول ح��دود 1600 متر 
حد فاصل تقاطع امام رضا)ع( تا تقاطع بهارس��تان روز دوشنبه با حضور 
رئیس جمهوری اسامی ایران و تنی چند از مسئوالن کشوری و استانی، 
ب��ه عنوان یکی از پیش��رفته تری��ن و موفق ترین پروژه ه��ای عمرانی و 
ترافیکی در زمینه حمل و نقل در کشور با هزینه ای بالغ بر 210 میلیارد به

بهره برداری رسید.
تردد بیش از 11 میلیون خودرو در کشور، تزریق روزانه 4400 دستگاه 
خودروی جدید به معابر کانش��هرها و به خصوص شماره گذاری بیش 
از 500 دستگاه خودرو در شهر اصفهان، تکمیل ظرفیت معابر و بزرگراه 
ها، میلیون ها س��اعت عمر تلف شده ش��هروندان در راهبندان و آلودگی 
هوا همه و همه دست به دست یکدیگر داده تا هر روز گره کور ترافیک 
محکم تر شود. در این میان مسئوالن و متولیان امر هر روز با ارائه طرحی 
جدید می کوشند تا با تزریق مسکنی هر چند موقت، نسخه کارآمدی برای 

مهار ترافیک کانشهرهای کشور بپیچند.
ط��رح هایی ک��ه اجرای آنها ع��اوه بر اینکه مدت ه��ا محل چالش و 
اختاف نظر میان دستگاه های متعدد متولی ترافیک بر سر اجرا شدن یا نشدن 
آن اس��ت گاه برای مجریانش روش آزمون و خطایی اس��ت که در صورت 
موفقیت یا عدم موفقیت الزم، از آن به عنوان تجربه ای بزرگ که باید از آن 
درس گرفت، نام می برند. در این میان اجرای طرح بزرگراه ها و خیابان های 
چند طبقه به عنوان یکی از تمهیدات ترافیکی از س��ه س��ال پیش در دستور 
کار مدیریت ش��هری اصفهان قرار گرفت و این ط��رح به یکی از داغ ترین 
موضوعات در س��طح کشور تبدیل ش��د به طوری که پایتخت از این پروژه 
الگوبرداری کرد. بر اساس برآورد مسئوالن اجرایی، پل روگذر امام خمینی)ره( 
بزرگترین پروژه عمرانی شهری و نماد توسعه و آبادانی و توانمندی مهندسان 
ایرانی با رویکرد جدیدی از مدیریت ش��هری اس��ت که به یادگار می ماند.
همچنی��ن ب��ه گفته مجری ط��رح، مدیریت صحیح زم��ان و کاهش 
هزینه ها با اجرای س��ه شیفت کاری در شبانه روز و احداث روزانه 100 
مترمربع پل سازی به صورت میانگین با حضور 3 هزار و 750 نفر ساعت 
در روز در م��دت اجرای این طرح با به کارگیری مش��اوران و طراحان و 
پیمانکار بومی بدون استفاده از کارشناسان خارجی، منجر به ایجاد تحول 
بنیادی به لحاظ حمل و نقلی و جمعیتی در حوزه شمال غرب اصفهان با 
توجه به پتانسیل های موجود در طول محور 11 کیلومتری شده است. پیرو 
نظرات مدیریت شهری و در رأس آن شهردار اصفهان، که احداث خیابان 
دو طبقه را به عنوان راهکاری برای گشایش گره ترافیک و افزایش ظرفیت 
معابر می دانند کارشناسان حوزه ترافیک معتقدند احداث خیابان های دو 
طبقه در کشور به خصوص پل روگذر امام خمینی)ره( در اصفهان دردی 
از زخ��م عمیق ترافیک را دوا کرده به طوری که این طرح از موفق ترین 

پروژه های ترافیکی در کشور به شمار می آید.
خیابان امام خمینی)ره( گزینه اجرای اولین طرح کشور

خیابان امام خمینی)ره( با طول نزدیک به 11 کیلومتر و عرض 45 متر 
ب��ا توجه به کاربری و ارتباطات پیرام��ون، موقعیت جغرافیایی و عملکرد 
مواصاتی دارای ش��اخصهای مختلف عبوری و دسترسی و نیز عملکرد 
اجتماعی - اقتصادی عمده است که با انجام آمارگیریهای مختلف و مطالعات 

بازنگری طرح تفصیلی سهم هر یک از شاخص ها تعیین شده است.
وجود حوزه های جمعیتی عمده نظیر خانه اصفهان، رهنان، ملک شهر، 

عاشق آباد، بابوکان، دهنو و... با جمعیتی بالغ بر 150000 نفر فقط در شعاع 
2 کیلومتری محور، موجب تردد زیاد وسایل نقلیه از قبیل موتورسیکلت 
و دوچرخه و همچنین عابران پیاده و نیز سرعت بیش از حد وسایل نقلیه 
ش��ده بود ک��ه با وجود امکاناتی از قبیل ایج��اد دور برگردانهای متعدد و 
حذف آنها در برخی از م��وارد و همچنین احداث تقاطع های چرخدار، 

شاهد آمار باالی تعداد و شدت تصادفات در محور مذکور بودیم.
بنابر دستور اکید شهردار اصفهان مبنی بر ضرورت کنترل جریان عبوری 
ب��ه صورت منظم و تعیین تکلیف قطعی وضعیت این خیابان، آمارگیری 
جامعی شامل آمارگیری حجم و نوع وسایل نقلیه، آمار تصادفات مختلف، 

حجم تردد عابران پیاده، اطاعات سیستمهای مختلف حمل و نقل عمومی 
و نیز آمارگیری حجم وسایل نقلیه در کلیه محورهای فرعی و اصلی منتهی 

به محور امام خمینی)ره( آغاز شد.
نتایج دقیقی که پس از اس��تخراج اطاعات و نیز بررسی، و تحلیل و 
شبیه سازی کامل آمار و اطاعات موجود به دست آمد، حاکی از آن بود 

ک��ه بیش از 60 درصد از ترافیک مح��ور امام خمینی)ره( دارای عملکرد 
عبوری بوده و مابقی حجم ترافیک به نواحی پیرامون جذب می ش��وند. 
همچنانکه میزان جا به جایی مسافر توسط فقط اتوبوس بالغ بر پنجاه هزار 
نفر در روز اس��ت که در امتداد محور و ادامه آن به س��مت خارج از شهر 

تردد می کند.
بنابر مطالعات انجام شده و با توجه به جلسات کارشناسی و مدیریتی 
و تصمیم گیری مجموعه معاونتهای مختلف ش��هرداری اصفهان اعم از 
شهرسازی، عمران شهری، حمل و نقل و خدمات شهری سه گزینه پایین 
رفتن مسیر، حل مش��کات و تعریض در سطح و احداث پل روگذر به 
منظور تفکیک مسیرهای عبوری و دسترسی محلی در نظرگرفته شد که در 
نهایت ایجاد پل روگذر و عبور حمل و نقل عمومی در زیر آن در دستور 
کار قرار گرفت و جمع بندی تمامی تاشها منجر به شروع پروژه ای به نام 

بزرگراه دو طبقه امام خمینی)ره( شد.
بزرگراه دو طبقه امام خمینی)ره( اصفهان

 از پیشرفته ترین پروژه های عمرانی
ای��ن طرح یک��ی از پیش��رفته ترین پروژه ه��ای عمران��ی در زمینه 
حمل و نقل در کشور است و ارتباط مستقیمی بین رینگ چهارم یا همان 
رینگ حفاظتی و رینگ سوم شهر اصفهان برقرار می کند. طول مصوب پل 
روگذر آن بیش از 5 کیلومتر در امتداد خیابان امام خمینی در شمال غرب 
اصفهان و از پارک قلمستان شروع و تا بعد از تقاطع بهارستان ادامه خواهد 
داشت. ادامه این پل تا 10 کیلومتر به دلیل آنکه خیابان موجود کمتر درگیر 

عوارض جانبی است به مراحل بعدی موکول شده است.
در ای��ن پروژه عظیم که محل عبور خودروها را به دو طبقه تقس��یم 
می کن��د، در طبقه اول یا همکف خیابان، دسترس��ی محل��ی به معابر و 
خیابانهای اطراف فراهم و طبقه دوم ترافیک عبوری را شامل خواهد شد.

بهره برداری از فاز سوم بزرگراه دو طبقه کشور
مرحله اول به طول 5 کیلومتر شامل 3 فاز اجرایی بوده که فاز اول این 
پروژه به طول 1923 متر و از تقاطع شریف تا تقاطع امام رضا)ع( و فاز دوم 
آن نیز به طول 1192 متر از تقاطع ش��ریف تا پارک قلمستان است که بنابر 
برنامه زمانبندی و یا هزینه اجرایی بالغ بر 350 میلیارد ریال در اردیبهشت 
ماه س��ال جاری به صورت رسمی با حضور معاون ریاست جمهوری در 
اختیار شهروندان قرار گرفت. همچنین فاز سوم پل روگذر امام خمینی)ره( 
به طول حدود 1600 متر حد فاصل تقاطع امام رضا)ع( تا تقاطع بهارستان 
روز دوش��نبه با حضور رئیس جمهوری اسامی ایران و مسئوالن کشوری 
به عنوان یکی از پیشرفته ترین پروژه های عمرانی در زمینه حمل و نقل در 

کشور با هزینه ای بالغ بر 210 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
راه اندازی اولین خط تراموا در بزرگراه دو طبقه کشور

از ویژگی بارز طراحی این بزرگراه دو طبقه، امکان ایجاد خطوط ویژه 
حم��ل و نقل عمومی نظیر تراموا و یا اتوبوس پرس��رعت در زیر پل آن 
است که با پیگیری مدیریت شهری اصفهان قرارداد تراموا با یک شرکت 
فرانسوی منعقد شده تا اولین خط این وسیله حمل و نقل منحصر به فرد 

در زیر پل دو طبقه امام خمینی)ره( راه اندازی شود.
همچنی��ن این پل به صورت پل بتنی به ع��رض متغیر 22 تا 36 متر 
احداث شده که امکان عبور وسایل نقلیه را در 2 خط عبوری در یکی از 

باندهای رفت و برگشت میسر می کند.      
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 زاينـده رود جـاري شـد
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ایجاد موزه بزرگ منطقه ای در اصفهان 
اسفندیار حیدری پور، مدیرکل 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنای��ع دس��تی اس��تان اصفهان 
در راس��تای مصوب��ه هیأت دولت 
مبنی بر ایجاد م��وزه منطقه ای در 

اصفهان، از اجرایی ش��دن این پروژه در ردیف اعتباری در س��ال آینده 
خبر داد و افزود: در کشور، پنج موزه منطقه ای وجود دارد که اصفهان و 
اس��تان های اطراف آن نیز یک منطقه خواهند بود. در راستای ایجاد این 
موزه منطقه ای در اصفهان که موزه بزرگ اس��تان نیز محس��وب خواهد 
ش��د کارخانه ریس بافت واقع در ابتدای چهارب��اغ با قدمتی نزدیک به 

100 سال انتخاب شده است ...

سخنگوی وزارت امور خارجه:
سازمانهای بین المللی 
اقدام اخیرصهیونیستها رامحکوم کنند

مجلس ، 15 ایراد شوراي نگهبان
 به بودجه 1389 کل کشور را رفع کرد

عابدزاده:
 بند بند قراردادم را منتشر می کنم

احمدرضا عاب��دزاده گفت: طبق 
حکم کمیته انضباطی من باید پیش از 
ش��رکت در تمرینات تیم پرسپولیس 
و حض��ور روی نیمکت، 41 میلیون و 
پانصد هزار تومان از باشگاه بگیرم. او 

درباره حکم صادره کمیته انضباطی درباره اختافش با باشگاه پرسپولیس که 
باید به این تیم برگردد، اظهار کرد: کمیته انضباطی بر اساس قانون و انصاف 
عمل کرده اس��ت. مسئوالن باشگاه پرسپولیس باید ابتدا مبلغ 41 میلیون و 

پانصد هزار تومان را بابت بدهی قبلی به من بدهند ...

بازرسان حمل و نقل 
چهارمحال و بختیاری در 

پایانه های مسافربری 
مستقر شدند 

مدی��رکل حم��ل و نقل و پایانه های اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری از اس��تقرار بازرس��ان با 
هدف خدمات رس��انی به مس��افران نوروزی در 
ترمینال های مس��افربری شهرستان های هفتگانه 

این استان خبر داد. باقر کیانی افزود ...

جامعه

شهرستانها

مردم اصفهان، حامي دولت و نظام هستند
در  اصفه��ان  م��ردم  نماین��ده   
مجلس ش��ورای اس��امی با اشاره 
به چهار حض��ور رئیس جمهور در 
اس��تان اصفه��ان در س��ال جاری و 
توجه ویژه دکتر احمدی نژاد به این 

اس��تان، تأکید ک��رد: مردم اصفهان هم��واره و در همه صحنه ها حامی 
دولت و نظام بوده و هستند.

 حمیدرض��ا فوالدگر با اش��اره ب��ه اینکه اصفهان جل��ودار اجرای 
پروژه های مهم کشور است، افزود ...

امام جمعه و استاندار اصفهان 
از حضور رئیس جمهور در 

این شهر تقدیر کردند 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
و استاندار اصفهان در بیانیه مشترکی از حضور رئیس 
جمهور در مراس��م تجلیل از چهره های ماندگار این 
استان قدردانی کردند. در این بیانیه که در اختیار ایرنا 
قرار گرفت، آمده است: امروز مردم والیتمدار اصفهان 
این توفیق را یافتند که برای چهارمین بار میزبان رئیس 
جمهوری فرزانه و فرهیخته باشند. در این بیانیه اضافه 

شده است ...    
شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها
ورزش

بهره برداری از اولین پل دو طبقه کشور

اجرای طرح بزرگراه ها و خیابان های چند طبقه به عنوان 
ــه سال پیش در دستور  یکی از تمهیدات ترافیکی از س
کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت و این طرح به 
یکی از داغ ترین موضوعات در سطح کشور تبدیل شد 

به طوری که پایتخت از این پروژه الگوبرداری کرد

مدیریت صحیح زمان و کاهش هزینه ها با اجرای سه شیفت 
کاری در شبانه روز و احداث روزانه 100 مترمربع پل سازی 
ــاعت در  به صورت میانگین با حضور 3 هزار و 750 نفر س
ــاوران  ــرای این طرح با به کارگیری مش ــدت اج روز در م
ــان  ــتفاده از کارشناس و طراحان و پیمانکار بومی بدون اس
ــاظ حمل و  ــاد تحول بنیادی به لح ــی، منجر به ایج خارج
ــمال غرب اصفهان با توجه به  نقلی و جمعیتی در حوزه ش
پتانسیل های موجود در طول محور 11 کیلومتری شده است



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی 
ب��ه منظور تأمین نظر ش��ورای نگهبان 15 
ایراد وارده از س��وی این ش��ورا به الیحه 
بودج��ه 1389 کل کش��ور را رفع کردند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، نمایندگان به بررس��ی 
م��وارد ای��راد و ابهام ش��ورای نگهبان به 
الیحه بودجه 1389 کل کش��ور پرداختند 
و آن را اص��اح نهایی کردند. با تصویب 
مجل��س،  تمام��ی دس��تگاه های موضوع 
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری 
ک��ه زیرمجموعه ق��وه مجریه هس��تند و 
صاحیت وض��ع مصوب��ه الزم االجرا را 
دارند باید در کلیه مصوبات و تصمیماتی 
ک��ه تکالیفی برای مص��رف اعتبار بودجه 
کل کش��ور تعیین می کند قب��ل از اتخاذ 
تصمیم ی��ا تصویب باید تأیی��د معاونت 
برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس 
جمهور را مبنی بر وج��ود اعتبار برای آن 
و ع��دم مغایرت با اح��کام و ردیف های 
بودجه اخذ کنن��د. مجلس همچنین مقرر 
کرد: تمامی مراجع و دستگاه های دارنده 
ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند 
در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در 
سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون 
و در چارچوب احکام و ضوابط آن اقدام 
کنن��د. همچنین از آنجا که ش��رکت های 
ملی نفت، گاز و صنایع پتروش��یمی ایران 
فاقد اساسنامه مصوب در مجلس هستند و 
رابطه مالی آنان با دولت مش��خص نیست 
شورای نگهبان همه ساله در الیحه بودجه 
نس��بت به ذکر نام این سه ش��رکت ایراد 
وارد می کند که امس��ال نیز ای��ن ایراد را 
به بودجه 89 مص��وب مجلس وارد کرد. 
مجلس نی��ز برای رف��ع این ای��رادات از 
عنوان »وزارت نفت از طریق ش��رکت یا 
شرکت های تابعه« در الیحه بودجه 1389 
کل کشور استفاده و عبارت »اصل مالکیت 
منابع نفتی و گازی ایران« را نیز از مصوبه 
خود حذف کرد تا این ایراد نیز رفع شود. 
از آنجا که شورای نگهبان عدم ذکر واریز 
درآمد حاصله دولت به خزانه داری را در 
برخ��ی از بندهای بودجه مغایر اصول 53 
قانون اساسی دانسته بود، نمایندگان مقرر 
کردند: مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از 
افزایش قیمت نفت نس��بت ب��ه ارقام این 
قان��ون )هر بش��که 65 دالر( به حس��اب 

خزان��ه داری کل ن��زد بان��ک جمهوری 
اس��امی ای��ران واریز ش��ود. همچنین با 
اصاح عبارتی برخ��ی از بندهای بودجه 
89 مقرر شد تا درآمدهای حاصله همگی 
به حس��اب خزانه داری کل کشور واریز 
و سپس در اختیار دس��تگاه های مربوطه 
قرار گیرد. نمایندگان در اصاحیه دیگری 
برای رفع ایراد ش��ورای نگهبان به خاطر 
اس��تفاده از اصطاح��ات غیرفارس��ی در 
قانون بودجه عب��ارت »هزینه های حمل 
و بیم��ه« را جایگزی��ن عنوان انگلیس��ی 
»سیف«  کردند. مجلس ش��ورای اسامی 
همچنین به منظور تأمین نظر این ش��ورا، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهبان و س��ایر دس��تگاه هایی که دارای 
مقررات خاص در قانون اساسی هستند از 
مقررات نحوه پرداخت ها و پاداش های 
کارکنان کشوری مس��تثنی و مقرر کردند 
که این دستگاه ها از نظر پرداخت ها تابع 
قوانین و مقررات خود باش��ند. نمایندگان 
در اصاحیه دیگ��ری مقرر کردند: اعمال 
پرداخت ه��ای  قانون��ی  افزایش ه��ای 
کارکنان بانک ها، بیمه ها، ش��رکت های 
دولتی و نهاده��ای عمومی غیر دولتی که 
از بودجه عمومی اس��تفاده نم��ی کنند از 
مح��ل منابع داخلی و ب��ا تصویب مجمع 
عموم��ی و یا عناوین مش��ابه آنه��ا و در 
چارچوب مصوب��ات هیأت وزیران مجاز 
باشد. با اصاح صورت گرفته در مجلس، 
کمیته ام��داد حضرت ام��ام خمینی )ره( 
مکلف ش��د اعتب��ارات پیش بینی ش��ده 
من��درج در قانون بودجه ک��ه پس از طی 
مراحل��ی در اختیارش قرار می گیرد را به 

ترتیب اولویت به شرح مستمری، درمان، 
تحصیل، اش��تغال، مسکن و سایر امور به 
محرومین پرداخت و هزینه نماید. از آنجا 
که قانون تجارت پیش از انقاب اسامی 
به تصویب رس��یده و ش��ورای نگهبان بر 
ای��ن باور اس��ت که ممکن اس��ت برخی 
مواد آن مغایر شرع باشد، نمایندگان مقرر 
کردند شرکت هایی که در سال آینده طبق 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
در فهرس��ت بنگاه ه��ای قاب��ل واگذاری 
ق��رار می گیرند در چارچ��وب قوانین و 
مقررات مربوطه اداره شوند؛ مجلس پیش 
از این مصوب ک��رده بود که این بنگاه ها 
بر اس��اس قانون تج��ارت اداره ش��وند. 
نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر 
شورای نگهبان جزئی از بودجه 1389 که 
عضویت اشخاص حقیقی دولتی در هیأت 
مدیره بیش از یک شرکت دولتی را منوط 
ب��ه دریافت حق الزحمه از یک ش��رکت 
دانس��ته بود، حذف کرد. ش��ورای نگهبان 
این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی 
دانسته بود. مجلس همچنین مصوبه قبلی 
خ��ود در الیحه بودجه درب��اره نحوه رفع 
اختافات ناشی از مالکیت اراضی زراعی 
و باغی اوقافی به کشاورزان را حذف کرد. 
همچینین بند مربوط به نحوه رسیدگی به 
تخلف��ات و جرائ��م اف��راد و واحده��ای 
صنعتی به ویژه در خصوص تعزیرات آرد 
و نان نیز برای تأمین نظر ش��ورای نگهبان 
از بودجه 1389 کل کش��ور حذف شد. در 
پایان، رأی گیری در مورد ایرادهای ش��ورای 
نگهبان که همه این ایرادها با رأی باال و قاطع 

نمایندگان تصویب و رفع شد. 

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کاهش 
30 تا 40 درصدی قیمت خودرو در دنیا به علت بحران اقتصادی 
گفت: از خودرو س��ازان داخلی خواس��تیم با توجه به این وضع 
5 درصد در قیمت خود کاهش دهند اما متأس��فانه جواب منفی 

شنیدیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، س��ید حسین هاشمی، کاهش 
تعرف��ه خ��ودرو را نگ��ران کننده ندانس��ت و گف��ت: مجلس و 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن بر حمای��ت از تولیدکنندگان تأکید 
دارن��د. وی اضافه کرد: با اینکه تعداد تولی��د خودرو افزایش و 
قیمت مواد اولیه کاهش یافت، اما قیمت خودرو داخلی در ایران 
کاهش نیافت. رئیس کمیس��یون صنایع مجل��س ادامه داد: یکی 
از بهترین قوانین حمایت از مصرف کنندگان س��ه سال پیش در 
مجلس به تصویب رس��ید اما خودرو س��ازان هنوز این قانون را 

اجرا نمی کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به تصمیم های خوبی که 
گرفته شده مسکن از سال آینده در کشور گران نمی شود. علی نیکزاد 
افزود: با دستور رئیس جمهوری وام مسکن از سال آینده با سود پایین تری 
به متقاضیان داده می شود. وی در خصوص افزایش وام مسکن تا 200 
میلیون ریال از س��ال آینده برای ساخت مسکن اظهار داشت: با توجه 
به افزایش میزان وام ها و دستور رئیس جمهوری مبنی بر کاهش سود 
این وام ها زمین گران نمی ش��ود. نیکزاد بدون اشاره به میزان کاهش 
سود وام های مسکن گفت: بنابر تصمیم هایی که اتخاذ شده مسکن 
از س��ال آینده گران نخواهد ش��د. وزیر مسکن و شهرسازی تصریح 
ک��رد: دولت زمین را می دهد، وام پرداخت می کند و س��ود آن را نیز 
خواهد کاست که با توجه به همین امر مردم به راحتی صاحب مسکن 
می شوند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم های اتخاذ شده عاوه 
بر احداث زیرساخت های الزم اعم از آب و برق، تأسیسات روبنایی نیز 

با هماهنگی استانداران در خصوص ساخت مسکن ارائه می شود.

نصف النهار

جهان نما

   مرضیه محب رسول
سالهاست که نام مصر با نام »حسنی مبارک« 
عجین شده است. مبارک 81 ساله اکنون 
28 س��ال اس��ت که بر مص��ر حکومت 
می کن��د. ف��ردی که در طی این س��الها 
یک همدس��ت گ��وش به فرم��ان برای 
امریکا و یک دوست پنهان برای اسرائیل 
بوده اس��ت. مصر یکی از تأثیرگذارترین 
کشورها در حوزه حکومتهای عرب زبان 
اس��ت. نفوذ و ق��درت این کش��ور در 
اتحادیه کش��ورهای عربی و تأثیرپذیری 
س��ران این کشور از دس��تگاه حکومتی 
مصر موجب ش��ده تا این کش��ور برای 
امریکا اهمیت زیادی داشته باشد. اگر چه 
حس��نی مبارک به عنوان یک فرد کامًا 
وابسته به غرب در رأس حکومت مصر 
به خوب��ی ایف��ای نقش کرد ام��ا امروز 
ب��ه نظر می رس��د به دالیل��ی چند باید 
از قدرت کن��اره گیری کن��د. مهمترین 
عامل را می توان کهولت سن و بیماری 
حسنی مبارک دانست. وی مدتهاست به 
بیماریهای دس��تگاه گ��وارش مبتا بوده 
و پ��س از بیهوش��ی در حی��ن یک نطق 
تلویزیونی، در پوش��ش یک سفر کاری 
به آلمان س��فر ک��رد و تحت درمان قرار 
گرفت. نگرانی از غیبت مبارک به عنوان 
رئی��س جمهور و خطر ه��رج و مرج و 
آش��وبی که مصر را تهدید می کند، لزوم 
یک رئیس جمهور تازه نفس را ضروری 
خواه��د کرد. عام��ل دیگر در خصوص 
تغییر مب��ارک اینکه اگر چه مصر تاکنون 
مانند بس��یاری از کشورهای عرب زبان 
ح��وزه خاورمیان��ه دارای یک س��اخت 
سیاس��ی اقتدارگرا ب��وده و عمًا تفاوت 
زیادی با نظام پادشاهی کشورهای منطقه 
نداش��ته اس��ت، اما بی ش��ک تحوالت 
سیاس��ی و اجتماعی در طی چند س��ال 
گذش��ته و افزایش ش��اخصه های مدنی 
در این کش��ور میل ب��ه تغییر و تحول و 
نوسازی سیاس��ی را علی الخصوص در 
میان قش��ر ج��وان مصر، افزون س��اخته 
اس��ت. ضمن اینکه افزایش و اثرگذاری 
اسامگرایان میانه رو و به طور مشخص 
اخوان المسلمین در جامعه مصر موجب 
تنگ تر شدن عرصه برای یک حکومت 
دیکتاتوری است. تحوالت دوره حسنی 
مبارک نش��ان داده بس��ته ش��دن فضای 
سیاس��ی و ش��دت گرفت��ن بحران های 
مال��ی و اقتصادی در این کش��ور توجه 
توده حاش��یه نش��ین را به کش��ورهای 
اسامگرا بیشتر کرده است. مقامات مصر 
محبوبیت اخوان المسلمین و روند رو به 
رشد آن را تهدیدی برای تداوم حکومت 
مبارک بر مصر می دانند. ضمن اینکه در 
کن��ار اس��ام گرای��ی ورود لیبرال های 
سرشناس��ی مانن��د محم��د البرادعی به 
صحنه اجتماعی و سیاس��ی مصر چالش 
دیگ��ری در پی��ش روی حکوم��ت این 
کش��ور اس��ت. البرادعی رئیس پیش��ین 
آژان��س انرژی اتمی چن��دی پیش، پس 
از کنار رفتن از ریاس��ت آژانس به مصر 
بازگشت و تمایل خود برای شرکت در 
انتخابات مصر ب��ه عنوان یک کاندیدای 
مس��تقل را اعام کرد. مش��کل اساس��ی 
البرادع��ی ب��رای ش��رکت در انتخابات 

2011 مص��ر، قان��ون انتخاب��ات مص��ر 
است که از ش��رکت افراد غیر وابسته به 
احزاب در انتخابات جلوگیری می کند. 
به نظر می رسد چهره موجه بین المللی 
البرادعی و نیز حمایت و محبوبیتی که او 
در داخل و در میان برخی از کشورهای 
منطق��ه دارد حکومت مص��ر را مجبور 
خواهد کرد تا ش��رایط حض��ور وی را 
در انتخابات تس��هیل کند. اما عامل سوم 
امریکا اس��ت. این کش��ور که همواره به 
مسأله حکومت و ریاست جمهوری در 
مصر توجه ویژه نش��ان می دهد چندان 
تمایل��ی به ادامه حضور حس��نی مبارک 
بر س��ر قدرت در حکومت مصر ندارد. 
ش��عار امریکا یعنی گسترش دموکراسی 
موج��ب ش��ده اس��ت ی��ک حکومت 
اقتدارگ��را در مص��ر گزینه ای مناس��ب 
برای یک کشور نزدیک به امریکا نباشد. 
مب��ارک که در طی دوران حکومت خود 
کامًا تحت تأثیر امری��کا عمل می کرد 
خیانتها و جنایات زی��ادی را علیه مردم 
فلس��طین و به نفع رژیم صهیونیستی به 
اجرا درآورد. حمایت از محاصره غزه و 
احداث دیوار فوالدی در مرز این منطقه 
و انفعال این کشور در طی جنگ سی و 
س��ه روز لبنان و اعمال سیاستهای رژیم 
صهیونیستی از مهمترین و اساسی ترین 
ضربه هایی بود ک��ه حکومت مبارک بر 
بدنه دولتهای عربی- اسامی وارد کرد. 
اما علی رغم تمام این خوش خدمتی ها 
مب��ارک دیگر گزینه م��ورد عاقه امریکا 
نیست و خواه ناخواه با این شرایط داخلی 
و خارجی تغییر در رأس حکومت مصر 
حتمی خواهد ب��ود. اما نکته قابل توجه 
اینکه جانشین مبارک در آینده چه کسی 
خواهد ب��ود و مصر را در چه مس��یری 
هدای��ت خواهد کرد؟ آی��ا مبارک موفق 
می ش��ود پس��ر خود »جمال مبارک« را 
ب��ه حکومت مص��ر برس��اند و به نوعی 
قدرت را در خاندان خود موروثی کند؟ 
مبارک می تواند نظر امریکا را نسبت به 
جانش��ینی پس��رش جلب کند؟ یا اینکه 
البرادعی ب��ه عنوان نمادی از اس��تقال 
و لیبرالیس��م غی��ر مذهب��ی می تواند از 
محبوبیت و ش��هرت بی��ن المللی خود 
در جهت جل��ب حمایت رأی دهندگان 
مصر اس��تفاده کن��د. آیا سیس��تم امنیتی 
و سیاس��ی مص��ر اجازه حض��ور چنین 
اندیشه ها و تفکرات لیبرال مآبانه را در 
سطح انتخاباتی این کشور می دهد؟ و... 
اینها سؤاالت و ابهاماتی است که مصر و 
مردم آن با آنها رو به رو هس��تند عوامل 
و اثرات متعددی که در صحنه سیاس��ی 
مصر با هم درآمیخته است و نیز حضور 
پررنگ کشورهای خارجی در این کشور، 
پیش بینی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آتی مصر را دش��وار کرده اس��ت. به هر 
حال وجود یک مصر مس��تقل می تواند 
نق��ش مهم��ی در بازگردان��دن آرامش 
به منطقه داش��ته باش��د. ی��ک حکومت 
عربی ک��ه به دنبال تأمی��ن منافع اعراب 
و مسلمانان باش��د، یک کشور قدرتمند 
که نق��ش متوازن کننده را در مناس��بات 
منطق��ه ای ایفا ک��رده و از دامن زدن به 

تنش های قومی و منطقه ای بپرهیزد.

وزی��ر خارجه ایتالیا در تم��اس تلفنی با وزیر امورخارجه کش��ورمان موضوعات 
روابط دو کشور را مورد گفتگو قرار داد. 

ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، در این تم��اس تلفنی فراتینی ب��ا توضیح درباره 
بازداش��ت دو تبعه ایرانی در ایتالیا اظهار داشت: به خوبی درک می کنم که این پرونده 
حقوقی، برداش��ت منفی در نزد ایرانیان به همراه داش��ته است، از این رو بار دیگر این 
اطمینان را به ش��ما می دهم که همه تاش خود را در تس��ریع در روند بررسی پرونده 

به کار خواهیم گرفت. 
وزی��ر خارجه ایتالیا همچنین تأکید کرد: اتباع ایرانی بازداش��ت ش��ده در ایتالیا از 
حقوق کامل به ویژه دس��تیابی ب��ه وکیل و دیدار با اعضای خان��واده و نیز نمایندگان 

جمهوری اسامی ایران برخوردار خواهند بود. 
فراتینی افزود: ما خواستار روابط خوب و دوستانه در بحرانهای مختلف با جمهوری 
اس��امی ایران و تداوم رایزنی ها در خصوص مسائل منطقه به ویژه افغانستان هستیم. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز در این گفتگو با ابراز تأس��ف از بازداش��ت دو تبعه 
ایرانی که روابط دو کش��ور را دچار مش��کل کرده است، بر ضرورت تسریع در آزادی 

آنها تأکید کرد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��امی ای��ران با محکوم 
ک��ردن اقدامات اخیر رژیم اش��غالگر 
قدس در ایجاد کنیسه و شهرک های 
جدی��د در ق��دس، از س��ازمان های 
بین المللی خواس��ت به شدت با این 
اقدام برخورد کنند. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، رامین مهمانپرس��ت در 
جمع خبرن��گاران افزود:  ای��ن اقدام 

فاجعه ای دیگر است که بار دیگر جهان اسام را متأثر کرد. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه رژیم صهیونیس��تی با اهدافی خ��اص این کار خاف 
را انجام داده اس��ت، گف��ت:  ضمن محکوم کردن این اقدام از س��ازمان کنفرانس 
اس��امی،  اتحادیه عرب و س��ازمان ملل می خواهیم به این اقدام واکنش مناسبی 

نشان دهند و جلوی این رژیم تجاوز گر را بگیرند.
 یکی از خبرنگاران از مهمانپرس��ت پرسید جنگ لفظی بین امریکا و اسرائیل 
برای توقف شهرک سازی را چقدر جدی می دانید؟ مهمانپرست گفت: از اقدامات 
رژیم صهیونیس��تی پس از سفر »جو بایدن« معلوم می شود که این موضوع چقدر 

جدی بوده است. 
وی افزود: ش��هرک سازی ها در طول این سفر نیز ادامه یافت و حتی ساخت 
کنیس��ه جدید در قدس ش��ریف نیز در دستور کار قرار گرفت. سخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریح کرد:این س��فرها برای س��رپوش گذاش��تن بر اقدامات رژیم 

صهیونیستی است.

براساس نتایج اولیه دور نخست انتخابات محلی در فرانسه، حزب نیکوال سارکوزی رئیس 
جمهور این کش��ور از حزب سوسیالیس��ت ها شکس��ت خورد. با اعام نتایج نهایی انتخابات 
محلی فرانسه، حزب سوسیالیست این کشور با 48 / 29 درصد توانست در این انتخابات پیروز 
ش��ود. این در حالی اس��ت که حزب »یو ام پ« به رهبری نیکًا س��ارکوزی با 18/ 26 درصد 
آراء پس از حزب سوسیالیس��ت قرار گرفته اس��ت. در انتخابات روز یکش��نبه در مجموع 252 
فهرست انتخاباتی برای کسب یک هزار و 829 کرسی شوراهای استانی بایکدیگر رقابت کردند. 
بس��یاری از کارشناسان سیاسی دلیل اس��تقبال ناچیز مردم فرانسه از انتخابات محلی این کشور 
را نارضایتی مردم فرانس��ه از سیاست های س��ارکوزی به ویژه در حوزه اصاحات اجتماعی و 

اقتصادی می دانند. 
در ای��ن دوره از انتخاب��ات 52 درصد از واجدان ش��رایط ش��رکت در انتخاب��ات، در پای 
صندوق های رأی گیری حضور نیافتند. کارشناسان و تحلیگران اقتصادی نتایج انتخابات محلی 
فرانسه را شکستی سنگین برای سارکوزی می دانند. دور دوم انتخابات محلی فرانسه قرار است 

بیست و یکم مارس )اول فروردین ماه( برگزار شود.

الکس��اندر لوکاش��نکو که به ونزوئا سفر کرده است در دیدار با هوگو چاوز در محل کاخ ریاست جمهوری وی در شهر کاراکاس موسوم به میرافلورس 
بر گس��ترش ارتباطات راهبردی میان دو کش��ور به ویژه در بخش صنعت کش��اورزی و انرژی تأکید کرد. چاوز پس از دیدار با لوکاش��نکو گفت باروس و 
ونزوئا به پیش��برد همکاری ها و روند توس��عه ادامه خواهند داد و ما با یکدیگر متحد می شویم و نشست هایی را نیز برای پنج سال متوالی برگزار خواهیم 

کرد. به پیش��نهاد چاوز، دو کش��ور شرکت مشترکی را ایجاد 
خواهند کرد تا کاالهای اساس��ی از ب��اروس وارد ونزوئا 
ش��ود تا در این کش��ور و دیگر مناطق امریکای التین توزیع 
ش��ود. این دومین سفر لوکاشنکو به ونزوئا در دو سال اخیر 
به شمار می رود و چاوز نیز قرار است در ماه های آتی وارد 

باروس شود. 
خبرگزاری ش��ینهوا در پایان گ��زارش خود از کاراکاس، 
اعام کرد باروس و ونزوئا تاکنون بیش از هفتاد توافق نامه 
با یکدیگر امضا کرده اند و حجم مبادالت بازرگانی میان دو 

کشور نیز در سال 2009 به رقم 200 میلیون دالر رسید.

رئیس اداره پیش��گیری از حوادث و ارتقای ایمنی وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 
پزش��کی گفت: تهران در س��ال گذشته بیش��ترین میزان مصدومین ناشی از حوادث شب 
چهارش��نبه پایان س��ال را به خود اختصاص داد.مش��یانه حدادی در گفتگو با ایرنا افزود: 
4/ 27 درصد مصدومین ناش��ی از حوادث ش��ب چهارشنبه آخر س��ال 87 به مصدومین 
تهران اختصاص یافت.وی با بیان اینکه پارسال یک هزار و 817 نفر در رابطه با حوادث 
ش��ب چهارشنبه آخر سال در سراسر کشور آسیب دیدند، گفت: از این تعداد یک هزار و 
354 نفر فقط ش��ب چهارشنبه مجروح شده و به بیمارستان ها منتقل شدند. وی در ادامه 
گفت:  سایر مجروحان نیز طی روزهای قبل از شب چهارشنبه آخر سال و بر اثر اقدماتی 
از جمله تهیه مواد منفجره آس��یب دیدند. حدادی با بیان اینکه 15 تا 19 س��اله ها 8/ 25 
درصد و 20 تا 24 س��اله ها 5/ 20 درصد آس��یب دیدگان چهارش��نبه سال گذشته را در 
کش��ور تشکیل دادند، افزود:  15 تا 24 ساله ها در مجموع 46 درصد آمار مجروحان سال 
گذش��ته را تشکیل دادند که رقم قابل توجهی به شمار می آید.وی اظهارداشت: مردان در 
رابطه با حوادث ش��ب چهارشنبه آخر س��ال، چهار برابر، بیشتر از زنان دچار آسیب شده 
که ش��ایعترین نوع آسیب دیدگی ها از نوع سوختگی درجه یک گزارش شد. وی با بیان 
اینکه از بین مجروحان، 9/ 17 درصد حین عبور، 2/ 5 درصد حین تماشا و 7/ 59 درصد 
نیز حین بازی با آتش و مواد محترقه، دچار آس��یب دیدگی ش��دند، تأکید کرد که به هیج 
عنوان مواد آتش زا، به س��مت افراد و عابران، پرت نش��ود و همچنین به هیچ عنوان مواد 

منفجره در ظرف شیشه ای و یا در جیب لباس نگهداری نشود.

استاندار تهران گفت: برای ایجاد 100 هزار شغل در شهر و شهرستان های این استان 
در سال 89 هدف گذاری های الزم انجام شده است. به گزارش ایرنا، »مرتضی تمدن« بر 
تاش و جدیت بیش از پیش همه مدیران و کارشناس��ان دولت برای ایجاد اشتغال تأکید 
کرد. اس��تاندار تهران افزود: برای 27 دس��تگاه اجرایی استان تهران سهمیه هایی به منظور 
ایجاد اش��تغال در نظر گرفته شده است و این دستگاهها موظفند در طول سال آینده برای 
تحقق کامل اهداف این طرح تاش کنند. وی با تقدیر از عملکرد اعضای کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری استان تهران در سال جاری تصریح کرد: هدف گذاری برای ایجاد 100 
هزار ش��غل با توجه به ویژگی ها و راهبردهای کان اس��تان تهران از جمله عدم تمرکز 
جمعیتی در تهران، مهاجرت معکوس و ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری 
تهران در نظر گرفته ش��ده اس��ت. تمدن هدف گذاری برای ایجاد مشاغل جدید در سال 

آینده در سراسر کشور را یک میلیون و 100 هزار شغل اعام کرد.

مجلس، 15 ايراد شوراي نگهبان
 به بودجه 1389 کل کشور را رفع کرد

فرمانده نیروي دریایي سپاه: 
چهره هاي نفاق در سال 88 آشکار شدند

مصر در راه تحول

 تهران، میزبان بیشترین مصدومین ناشي از 
حوادث آخرین چهارشنبه سال گذشته

تمدن: 
هدف گذاری ایجاد 100 هزار شغل در تهران 

برای سال آینده

تأکید رؤساي جمهور ونزوئال و بالروس  بر گسترش همکاریهاسارکوزی شکست خورد

تماس تلفنی 
وزیر خارجه ایتالیا با متکی

فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسدارن 
انقاب اس��امی اظهار داش��ت: سال 88 
س��ال نگران کننده ای بود ول��ی خداوند 
با گذش��ت 31 س��ال از انقاب اسامی و 
به برکت خون ش��هدا، ب��ا حضور مردم و 
حمایت پیامبرگونه والیت فقیه چهره های 
نفاق و ضد انقاب را آش��کار ساخت. به 
گزارش ایرنا، س��ردار س��رتیپ »مرتضی 
صفاری« گفت: والیت فقیه برای ما عزت 
آفرید و امام یک انقاب درونی ایجاد کرد 
و جوانان ما را به س��وی خدمت به اسام 
برد که حقایق در اسام نهادینه شده است. 
وی با اش��اره به سخن مقام معظم رهبری 
که »جبهه، دانشگاه انسان سازی است«، ادامه 

داد: جوان��ان ما امروز نس��بت به اردوهای 
راهیان نور مشتاق هستند زیرا به این ایمان 
دارند که خون ش��هید حرکت��ی را در آنها 
ایجاد می کند. فرمانده نیروی دریایی سپاه 

پاس��دارن انقاب اسامی گفت: مهمترین 
اس��تراتژی امریکا نس��بت به ای��ران مهار 
دکترین، مهار رس��انه ای و مهار فکری و 

فرهنگی است. 

سازمانهای بین المللی
 اقدام اخیرصهیونیستها رامحکوم کنند

وزیر مسکن:
 مسکن،  سال آینده گران نمي شود

بی اعتنایی خودروسازان
 به مصوبه مجلس

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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سراسری



 س��فره آب به الیه یا منطقه قابل نفوذی در زیر س��طح زمین گفته می ش��ود که آب در آن می تواند 
جریان یابد. سفره آب همچنین باید قابلیت آبدهی خوبی داشته  باشد. سطح فوقانی سفره آب، یا سطح 
ایستایی همواره افقی نیست و به  طور طبیعی از منطقه تغذیه آن، یعنی محل و منطقه ای که آب زیرزمینی 
را تأمین می کند، به طرف محل تخلیه دارای ش��یب اس��ت. به طور کلی ش��کل س��طح ایستایی غالبًا از 
شکل سطح زمین پیروی می کند. ولی برآمدگیهای آن هموارتر است. بنابراین ایستایی در نواحی پست 
در نزدیک س��طح زمین و در تپه ها و کوه ها در عمق زیادتر قرار دارد. به طور معمول در مناطق پرباران 
و در دش��تها سطح ایستایی باال و در مناطق خش��ک و کوهستانی پایین است. در مناطق مرطوب سطح 
ایستایی ممکن است تا نزدیک سطح زمین باال بیاید. در گودیهای چنین نقاطی، ممکن است »آبگیر« و 
در صورت وجود پوشش گیاهی، »باتاق« به وجود آید. سفره های دارای بازدهی قابل توجه اغلب در 
رسوبات ناپیوسته شنی و ماسه ای تشکیل می شوند. آبرفتها، یعنی رسوباتی که توسط رودها در دره ها و 
دشتها برجای گذارده می شوند، معموالً سفره های آب زیرزمینی خوبی تشکیل می دهند. رسوبات رسی 
گرچ��ه از تخلخل زیادی برخوردارند ولی چون قابلیت نفوذ کمی دارند، با وجود حجم آب زیادی که 
ممکن اس��ت در خود ذخیره کرده  باش��ند، سفره آب زیرزمینی تش��کیل نمی دهند و به عنوان مواد غیر 
قابل نفوذ در نظر گرفته می ش��وند. در س��نگهای متراکم نیز آب معموالً در نمونه هایی ایجاد می شود که 
از تخلخل ثانوی قابل توجه برخوردار باشند. در این میان بهترین سفره آبها معموالً در سنگهای آهکی 

شکافدار ایجاد می شود. 

آبه��ای زیرزمینی یک��ی از منابع حیاتی تهیه و ذخیره آب و همچنین به عنوان قس��متی از مدار 
گردش طبیعی آب مورد توجه است. منبع اصلی تغذیه آبهای زیرزمینی نزوالت جوی است. قسمتی 
از نزوالت آسمانی در زمین نفوذ می کند و به صورت رطوبت خاک ذخیره می شود، پس از تأمین 
رطوب��ت مورد نیاز الیه های س��طحی و در صورت ادامه عمل نف��وذ، آب مازاد به الیه های زیرین 
حرک��ت می کند و ب��ه آبهای زیرزمینی می پیوندد. آبهای زیرزمینی در مناطق خش��ک به خصوص 
در کش��ور ما از منابع بس��یار مهم و پرارزش تأمین نیازمندیهای آبی اس��ت. استفاده صحیح از منابع 
آبهای زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد و با گذش��ت زمان لزوم مطالعه و بهره برداری مش��ترک آبهای 
س��طحی و زیرزمینی، بیش��تر احس��اس می ش��ود. جریان آبهای زیرزمینی معموالً در سه بعد انجام 
می گی��رد. ام��ا اگر اثر یکی از ابعاد روی حرکت آب ضعیف باش��د، می ت��وان جریان را دو بعدی 
ف��رض کرد. برای مش��خص کردن جهت حرک��ت آبهای زیرزمینی معموالً از خطوط هم پتانس��یل 
س��طح آب زیرزمینی محل استفاده می شود. با رسم این خطوط می توان شبکه جریان را رسم کرد 
که خطوط جریان، عمود بر خطوط هم پتانس��یل اس��ت و جهت آن از پتانس��یل زیاد به پتانسیل کم 
است. در آبهای زیرزمینی دو نوع جریان دائمی و غیر دائمی داریم. در صورتی که جریان تابع زمان 
نباش��د دائمی و در غیر این صورت جریان را غیر دائمی گویند. آبهای زیرزمینی به سه صورت آب 
غشایی، آب مویینگی و آب آزاد یافت می شود که آبهای برداشتی از سفره های آب زیرزمینی آزاد 
اس��تخراج می ش��ود. میزان آبدهی سفره ها بستگی به مش��خصات زمین شناسی ) پوکی و تخلخل( 
الیه دارد، یعنی حجم فضای خالی س��اختمان الیه زمین که آب در آن انباش��ته شده است. استخراج 
و یا تغذیه س��فره آب باعث ایجاد تغییراتی در میزان کل ذخیره آن می ش��ود که با برداشت بیشتر از 
الیه آبدار زیرزمین، س��طح آب زیرزمینی افت داشته و با تغذیه آب سطحی به آب زیرزمینی، سطح 
آب زیرزمینی افزایش می یابد. اصوالً هرچه رس��وبات س��فره درشت دانه تر باشد آب ذخیره شده 
که توس��ط نیروی ثقل خارج می ش��ود بیشتر است و هرچه رسوبات س��فره دانه ریزتر باشد حجم 
آب ذخیره ش��ده بیشتر است ولی آبی که قابل خارج شدن است کمتر است. مناسب ترین مکانهای 
زمین که دارای آب زیرزمینی مطلوبی هس��تند مخروط افکنه های س��یابی است که به دشتها منتهی 
ش��ده و از جریانهای سطحی تغذیه می شود. در محاس��بات هیدرولیکی و حرکت آبهای زیرزمینی 
از معادالت خاصی که پارامترهای شیب و سرعت و ضرایب هیدرولیکی در آن نقش دارند استفاده 
می شود و میزان آب و سرعت آب و ظرفیت سفره به دست می آید. از 5 میلیارد متر مکعب سهم 
آبه��ای زیرزمینی که هر س��ال در آبخوانهای اس��تان به صورت طبیعی تغذیه می ش��ود حدود 5/4 
میلیارد متر مکعب توس��ط چاه قنات و چش��مه برداشت می شود که مازاد برداشت توسط چاههای 
غیرمجاز در دش��تهای ممنوعه بدون رعایت میزان ظرفیت برداش��ت انجام می شود که حدود 400 
میلیون متر مکعب اس��ت. به عبارتی در هر س��ال میزان برداشت بیش از میزان تغذیه است که بیان 
منفی در آبخوانهای استان مشاهده می شود و در هر سال به میزان 10 تا 40 سانتیمتر سطح پتانسیل 
آبهای زیرزمینی کاهش می یابد و به همین دلیل تمام دش��تهای اس��تان، ممنوعه اعام ش��ده است. 
تخلیه آبهای زیرزمینی به س��ه صورت چش��مه، قنات و چاه انجام می پذیرد. اصوالً چشمه در محل 
گس��لها و شکستگیهای سازندهای س��خت زمین شناسی به خصوص کوههای آهکی ظهور می کند 
که منشاء اصلی آب آن بارش در ارتفاعات و نفوذ آن به سیستم درز و شکاف کوهها است. قنات در 
دشتهای آبرفتی که دارای دامنه شیب دار است به صورت رشته ای از ده ها چاه و ارتباط تونل آنها با 
یکدیگر است که توسط نیروی ثقل آبهای زیرزمینی تخلیه می شود. چاه عبارت است از حفر دستی 
یا دستگاهی زمین به صورت عمودی که عمق آن بین چند متر تا چند صد متر ) حداکثر 300 متر ( 
باش��د. در چند دهه اخیر که تکنولوژی حفاری و پمپاژ مطرح ش��ده است حفر چاه به سرعت ادامه 
یافته که بدون توجه به منابع زیر زمینی، آب بیش از ظرفیت اس��تخراج ش��ده و باعث افت شدید و 
کاهش منابع آب زیرزمینی شده است. چشمه و قنات به صورت متعادل عمل می کند یعنی ورودی 
ب��ارش نفوذی به زمین و خروجی آن در هرحال متعادل اس��ت ولی در م��ورد چاه باتوجه به اینکه 
دست انسان در کار است. آب بدون کنترل استخراج می شود. تعداد قنوات استان اصفهان در اوایل 
دهه 60 ، 4856 رش��ته بوده اس��ت که هم اکنون به کمتر از 3600 رشته قنات رسیده است که دلیل 
اصلی آن حفر چاههای عمیق و برداش��ت بی رویه منابع آب زیرزمینی و در نهایت خش��ک شدن و 
تخریب قنوات بوده است. تعداد چشمه های استان 4889 دهنه دائمی و فصلی است. تعداد چاههای 
عمیق و نیمه عمیق و دستی استان در اوایل دهه 60 حدود 15000 حلقه بوده که هم اکنون به حدود 
40000 حلقه رس��یده اس��ت که این باعث عدم کنترل منابع آب زیرزمینی شده و سال به سال شاهد 
کاهش این منابع هس��تیم. در دش��تهایی که برداشت غیر مجاز است، پتانسیل آبهای زیرزمینی از نظر 
کمی و کیفی کاهش یافته و باعث ش��ده اس��ت که کل آبرفت و ضخامت الیه آبدار و سطح زمین به 
مقدار قابل توجهی نشست کند و میزان تخلخل آبخوان کاهش یافته و دیگر نمی توان این ظرفیت 
ذخیره را جبران کرد. بدین ترتیب در آینده در این دش��تها با بحران روبه رو هس��تیم و تمام سرمایه 
گذاری فعلی بخش کشاورزی از بین خواهد رفت. دشتهای مهیار، شرق اصفهان )سگزی- کوهپایه 
- ورزنه(، موغار اردس��تان، بادرود، آران و بیدگل و کاش��ان از جمله آنها اس��ت. در بخش آبهای 
زیرزمینی راهکارهایی که می توان منابع آب زیرزمینی را مدیریت کرد و بیان آن را به تعادل رساند 
و اف��ت آبهای زیرزمینی را جبران ک��رد در 5 راهکار )اداری،  اجرایی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی( 
می توان مورد بررس��ی و پیگیری قرار داد. در راهکار اداری سازمانهای ذیربط باید براساس قوانین 
و مق��ررات و وظایف، برنام��ه ریزیهای الزم را انجام دهند. در راهکار اجرایی مجموعه عملیاتی که 
بتوان��د در اجرای طرحه��ای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی، هرز آبها و س��یابها را 
ب��ه آبهای زیرزمینی ملحق کند می توان برنامه ریزی ک��رد. در راهکار قضایی باید مجموعه قوانین 
حفاظت از منابع آب و قانون توزیع عادالنه آب را دس��تگاه قضایی با ش��دت به مرحله اجرا درآورد 
و با قاطعیت، عواملی که منجر به افت آبهای زیرزمینی می ش��وند را تحت تعقیب و مجازات قرار 
دهد. در راهکار اقتصادی باید مصرف کنندگان آبهای زیرزمینی توجیه ش��وند که برداش��تهای مازاد 
بر ظرفیت در آینده از نظر کیفی و کمی چه زیانهایی را به تولید محصوالت کش��اورزی و اقتصادی 
آنها وارد می کنند و ش��اید از چرخه تولید حذف ش��وند. و در راهکار فرهنگی باید دولت و ملت 
و رس��انه های عمومی و تخصصی عوارض و عواقب ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی را 
متذکر ش��وند و کش��اورزان را از خطرات عدم مدیریت بر روی منابع  آب زیرزمینی آگاه سازند. به 
طور خاصه باید گفت که مدیریت یکپارچه و همه جانبه باید روی حوضه های آبخیز اعمال شود 

تا تنش های بحران ساز در این سیستم کنترل شود.
نقش آبخیزداری در حفاظت از منابع آب

حوضه آبخیز، یک واحد هیدرولوژیکی است، به عبارتی یک سیستم است که ورودی آن بارش 
در یک س��طح مشخص توپوگرافی اس��ت که روان آب ناشی از بارش از یک نقطه خارج می شود. 
ورودی این سیس��تم آب باران و برف و محصوالت خروجی آن آنچه که مورد نیاز حیات انس��ان 
اس��ت، می باش��د. آب با کیفیت و محصوالت غذایی از جمله آنها است. مدیریت بر حوضه آبخیز 
از زمان��ی که باران روی خاک در س��طح حوضه می بارد ش��روع و تا تولید محص��ول نهایی ادامه 
می یابد. حفظ پوش��ش گیاهی در س��طح خاک باعث حفظ خاک و حفظ خاک متقابًا باعث حفظ 
پوشش گیاهی می شود و هر دو باعث نفوذ آب به داخل خاک و زمین می شود و آبهای زیرزمینی 
را تقویت می کنند. حفاظت خاک، کنترل فرس��ایش و رس��وب باعث حفظ مخازن سدها می شود. 
اجرای عملیات و دس��تورالعملهای علمی برای ش��خم زدن عمود بر شیب در اراضی شیبدار، تراس 
بندی، س��کوبندی، اجرای بانکت، اجرای بندهای رس��وبگیر و سیستم های پخش و بهره برداری از 
سیاب و کنترل و استحصال سیابها همه باعث تغذیه منابع آبهای زیرزمینی می شود. هم اکنون نیز 
در حوضه های بیابانی و خش��ک فقط با اجرای عملیات آبخیزداری است که می توان تنش کم آبی 
و ی��ا اف��ت آبهای زیرزمینی را تا حدودی جبران کرد که با این هدف، مدیریت آبخیزداری برنامه ها 
و طرحهای متنوعی را به صورت دولتی و مشارکت با ساکنین حوضه ها در دست اقدام دارد تا انشا اهلل 

بر مشکات فوق فائق آید و تنش کم آبی را جبران کند.

اهمیت جمع آوری آبهای سطحی؛ توجه به سفره های آب زیرزمینی

چرخ��ه آب که  با نام چرخ��ه  هیدرولوژی نیز 
ش��ناخته می ش��ود، وجود و حرکت آب را در رو 
و زی��ر زمین و باالی س��طح زمین نش��ان می دهد. 
آب در زمین همیش��ه در حال حرکت حذف است 
و همیش��ه در حال خدف تغییر ش��کل اس��ت، از 
مای��ع به بخار،  به یخ و دوباره بازگش��ت به حالت 
اول. چرخه آب میلیاردها س��ال اس��ت که در حال 
کار اس��ت و زندگی همه چی��ز روی زمین به آب 
بس��تگی دارد و زمین بدون آب غیر قابل سکونت 
خواهد شد. توده های هوا، ابرها را در اطراف زمین 
ب��ه حرکت در می آورن��د. قطعات ابر ب��ا یکدیگر 
برخورد کرده، رش��د می کنند و به ش��کل بارش به 
سمت پایین می آیند. قسمتی از این بارش به شکل 
برف ب��ر روی توده های برف��ی و یخچال ها تجمع 
می یابند. برف در نقاط گرم تر ذوب شده و به شکل 
نهر جاری شده و تبدیل به برفاب می شود. بارش ها 
بر روی سطح اقیانوس ها ریخته می شوند و قسمت 
دیگ��ری از آن نی��ز بر روی زمی��ن می بارند که در 
اثر جاذبه روی س��طح زمین جاری ش��ده و تبدیل 
به روان آب س��طحی می ش��وند. بعض��ی از روان 
آبهای سطحی وارد رودخانه ها شده و در نهایت به 
سمت اقیانوس ها حرکت می کنند، برخی دیگر نیز 
به صورت آب ش��یرین در دریاچه ها و رودخانه ها 

تجمع پیدا می کنند. تمام روان آبها بر روی س��طح 
زمین جاری نمی ش��وند و قسمت زیادی از آنها به 
زیر زمین فرو می روند )نفوذ(. بخش��ی از این آب 
نف��وذ یافته، به اعماق پایین ت��ر رفته و آبخوان ها را 
تغذیه می کنند )سنگ های زیرسطحی اشباع از آب( 
و حج��م زیادی از آب ش��یرین را برای مدت های 
مدید نگهداری می کنند. بخش��ی از آب زیرزمینی 
نیز نزدیک به س��طح زمین باق��ی می ماند و مجدداً 
به ش��کل تراوش به بدنه های آب��ی )و اقیانوس ها( 
باز می گردن��د و مانند تخلی��ه آب زیرزمینی عمل 
می کنند. برخی دیگر نیز به صورت چشمه های آب 
ش��یرین از زیر زمین بیرون می آیند. در طول زمان، 
این حجم آب در حال حرکت اس��ت و هراز چند 
گاهی بخش��ی از آن به اقیانوس ها ختم می یابند که 
همان نقطه ش��روع اس��ت و باز مجدداً این مس��یر 
طی می ش��ود. بس��یاری از مردم فک��ر می کنند که 
بارندگی ها بر روی خش��کی ها می ریزند، روی آنها 
جریان می یابند )روان آب( و به سمت رودخانه ها 
می رون��د و در نهایت به داخ��ل اقیانوس ها تخلیه 
می ش��وند. اما واقع��ًا قضیه کمی پیچیده تر اس��ت، 
چون که رودخانه ها دائم در حال گرفتن آب و دادن 
آب به زمین هس��تند. اما به هرحال، باز هم بیش��تر 
آب داخل رودخانه ها مستقیمًا از بارندگی ها و روان 

آب آنها است. معموالً بخشی از باران به زمین نفوذ 
می کند اما وقتی باران به زمین کامًا خیس یا غیر قابل 
نفوذ برخورد می کند، مانند جاده آسفالته و یا پشت بام 
خانه ها، شروع به جاری شدن در جهت ارتفاع کمتر 
خواهد کرد. طی یک باران با ش��دت زیاد، شاید شما 
رگه های کوچک جریان آب را که به سمت سراشیبی 
می روند دیده باش��ید. روان آب در این شرایط روی 
زمین لخت حرکت می کند و رسوب  و دانه های خاک 
را نیز با خود حمل می کند و به داخل رودخانه می آورد 
)که برای کیفیت آب مناس��ب نیست(. این روان آب 
راه خود را برای بازگش��ت به اقیانوس ش��روع کرده 
اس��ت. ارتباط بین روان آب س��طحی و بارندگی در 

زمان و مکان مختلف، متفاوت است. تقریباً رگبارهای 
جنگل آمازون و صحرای جنوب  غربی ایاالت متحده 
همانند هم هستند، اما الگوهای مختلفی از روان آب 
را ایجاد می کنند. روان آبهای س��طحی توسط عوامل 
هواشناس��ی، زمین شناسی و عوارض زمین )پستی ها 
و بلندی ها( متأثر می ش��وند. فقط حدود یک س��وم 
بارندگ��ی روی خش��کی ها به نهره��ا و رودخانه ها 
می رس��ند و از آنجا به اقیانوس ها ب��از می گردند. دو 
سوم دیگر، تبخیر می شوند، تعرق پیدا می کنند و یا به 
داخل آب های زیرزمینی نفوذ می یابند. روان آب های 
سطحی همچنین توسط انسان ها برای موارد مختلف 

مصرف می شوند.

   سپیده نصر اصفهانی
در کشور ما به دلیل وجود اقلیم گرم و خشک و 
همچنین آب و هوای بدون رطوبت، بحث چگونگی 
به وجود آمدن آبهای سطحی، جمع آوری این آبها 
و مدیریت بهین��ه در این حیطه از اهمیت ویژه ای 
برخ��وردار بوده و جای فعالیت زیادی دارد. گاهی 
مواقع شاهد بارش های سیل آسایی هستیم که هر 
چند کم اتف��اق می افتد اما از هم��ان نادر دفعات 
هم در کش��ور ما به خوبی استفاده نمی شود و این 
آبها یا آنقدر در معابر می ماند تا بخار شود و یا به 
صورت هرز آب روان در کوچه و خیابان سرگردان 
می ماند. به دلی��ل اهمیت این موضوع و ضرورت 
انجام اقدامات به موقع در این راس��تا در این زمینه 
با مهندس محم��د آزاد معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفتگویی

 انجام داده ایم:
منظور از آب های سطحی چه آبهایی است؟

ب��ه آبهایی که روی زمین جریان دارند و به ش��بکه 
آبراهه و نهایتًا به رودخانه می پیوندد آبهای سطحی 

می گویند.
با توجه به وجود مادی های زیاد در سطح شهر 
ــطحی به  اصفهان می توان آنها را جزء آبهای س

حساب آورد؟
مادی های موجود در اصفهان مسیر گذر آبهای 
س��همیه ای هس��تند که از مدت ها قبل کشاورزان 
این آبها را به س��مت مزرعه خ��ود می بردند و به 
عنوان ش��بکه کانال که آبها را به اراضی کشاورزی 
می رس��انده محسوب ش��ده و جزء آبهای سطحی 

محاسبه نمی شوند.

ــطحی ــای س ــع آوری آبه ــی جم ــور کل ــه ط ب
 چه مزایایی دارد؟ 

این کار س��ه خاصیت عمده دارد که به ترتیب 
عبارتن��د از: جلوگیری از فرس��ایش خاک، کنترل 

سیل آب و کمک به تغذیه آبهای زیرزمینی.
ــا  ــن آبه ــع آوری ایـــــ ــه جمــــــ در زمین

چه اقداماتی انجام شده است؟
در سطح 3/7 میلیون هکتار استان اصفهان، 2/5 
میلی��ون هکتار مطالع��ات روی حوضه های آبخیز 
انجام شده و 1/2 میلیون هکتار هم عملیات اجرایی 
انج��ام داده ای��م که هم��ه این اقدام��ات با اهداف 
حفاظت خاک و پیش��گیری و مهار س��یل و تغذیه 

منابع آب و جبران کم آبی انجام شده است.
ت��ا به حال بیش از 350 میلی��ارد ریال برای کنترل 
350 میلی��ون مترمکعب از جریان های س��طحی با 
هدف کاهش خسارات سیابها هزینه کرده ایم که 
در این راس��تا 10 درصد از خسارات کاهش یافته، 

مناب��ع آب زیرزمینی تغذیه ش��ده، خاک محافظت 
ش��ده و پوشش گیاهی به بهترین نحو توسعه یافته 

است.
ــطحی  ــداری از آبهای س ــه اینکه مق ــا توجه ب ب
ــفره آبها را  ــده و س ــه آب زیرزمینی اضافه ش ب
ــازند، آیا جمع آوری آبهای سطحی  غنی می س

می تواند مشکل ساز باشد؟
به هر حال تاش ما این اس��ت که خسارت ها 
را به حداقل برسانیم و از آب بهترین استفاده را به 
عم��ل بیاوریم. در این زمینه مطالعات زیادی انجام 
شده است و اگر جمع آوری آبهای سطحی بخواهد 
ضرری به سفره آبهای زیرزمینی بزند، ترجیحًا این 
کار اص��ًا انجام نمی ش��ود. ما ب��ه صورتی آبهای 
س��طحی را جم��ع آوری می کنیم که از یک طرف 
هم بش��ود از آنها اس��تفاده کرد و هم بتوان جلوی 
تخریب ه��ای احتمالی ای��ن آبه��ا را گرفت و از 
ط��رف دیگر به نحوی این کار انجام می ش��ود که 
ضرری متوجه سفره آب های زیرزمینی نشود. البته 
قابل ذکر اس��ت که اکثریت پش��ت بام های منازل 
و مغازه ه��ا و کارگاهها س��طوح آبگیر دارد که در 
صورت بارش باران، روان آبهای س��طحی توس��ط 
این آبگیرهای )ناودان( پش��ت بام ایجاد می ش��ود 
که در حال حاضر در ش��هر اصفهان وارد فاضاب 
می ش��ود، ولی هر کدام از ما می توانیم با احداث 
مخازنی در حیاط خانه یا پایین آپارتمان یا مغازه و 
یا هر جای دیگر، این آبهای س��طحی را که توسط 
آبگیرهای پش��ت بام سرازیر می شوند جمع آوری 
کنیم و برای کارهای ضروری مثل شستن خودرو، 
شس��ت و ش��وی حیاط خانه و آبی��اری باغچه از 

آنها اس��تفاده کنیم که این کار هم باعث می ش��ود 
معابر ش��هر در زمان بارندگی س��یل آس��ا نشود و 
ه��م اینکه این آب وارد ش��بکه فاضاب نش��ده و 
آلوده نمی ش��ود. از طرف دیگر چ��ون این آبها از 
دس��ترس خارج نمی ش��ود، خود ما هم می توانیم 
از آنها استفاده کنیم. بنابراین در جمع آوری آبهای 
س��طحی، س��فره آب های زیرزمینی ه��م در نظر 
گرفته ش��ده و به این امر توجه زیادی می شود. در 
حاشیه کویر به واسطه پمپاژهای بسیاری که انجام 
می شود، سطح آبهای زیرزمینی به شدت کم شده 
و باعث می ش��ود که آبهای شور کویری به سمت 
آبهای ش��یرین پیش��روی کند. همچنین اُُفتی که در 
س��فره های آب زیرزمین��ی توس��ط پمپاژها انجام 
ش��ده، باعث می ش��ود که ه��ر روز کیفیت آبهای 
زیرزمین��ی کاهش پیدا کن��د. در این مناطق اجرای 
برنامه ه��ای م��ا اع��م از کنترل س��یاب ها باعث 
شده اس��ت تغذیه منابع آب در باالدست طرح ها 

انجام ش��ود و به منابع آب زیرزمینی برسد تا مانع 
از پیش��رفت آبهای شور ش��ود و پتانسیل آب های 
زیرزمین��ی افزای��ش یابد. این ام��ر همچنین باعث 
بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی هم می شود. برای 
نمونه سیس��تم های پخش و کنترل سیاب که در 
شهرس��تان های اردستان، نطنز و کاشان انجام شد، 
بس��یار موفق بوده و توانسته منابع آب زیرزمینی را 

تقویت کند.

در اصفهان بخش عمده ای از آب های سطحی 
ــوند، با توجه  ــاق گاوخونی منتهی می ش به بات
ــتفاده است و فقط  به اینکه این آب غیرقابل اس
ــت و  ــت بوم در آن ناحیه مطرح اس بحث زیس
ــتفاده دیگری از این آب نمی شود، آیا  هیچ اس
باید فعالیت هایی در راستای جلوگیری از ورود 
ــاق صورت گیرد؟ و  ــطحی به این بات آبهای س

اگر باید این امر محقق شود، به چه صورت؟
به ه��ر حال باتاق گاوخونی ه��م جزء یکی از 
زیست بوم های بین المللی است که ارزش اکوسیستم 
منطقه را باال می برد، اگر آب به نحوی به این منطقه 
تزریق نشود، رسوباتی که در منطقه باتاق گاوخونی 
وجود دارد، با وزش باد، به سمت هوا حرکت کرده و 
ذرات ریز آن باعث آلودگی هوا می شود. به هر حال 
برای حفظ اکوسیستم این منطقه باید در حد ضرورت 
آب وارد تاالب ش��ود تا موجودات زنده ای که آنجا 

هستند از آن بهره مند شوند.
به طور متوس��ط در حد 5 مت��ر مکعب در هر ثانیه 
و 150 میلیون متر مکعب در س��ال، آب باید وارد 
تاالب گاوخونی ش��ود تا اکوسیستم آن حفظ شود 
و موج��ودات زن��ده ای ک��ه در منطقه هس��تند یا 
گونه های پرندگان مهاجر بتوانند در این ایس��تگاه 

مستقر شوند.
ــتم جمع آوری  ــرفته سیس ــورهای پیش در کش

آبهای سطحی به چه شکل است؟
در کش��ورهای پیش��رفته این موضوع بستگی 
به می��زان بارندگی دارد. اگ��ر بارندگی باالی 250 
میلیمتر باش��د، کش��ت دیم درختان جنگلی باعث 
توسعه جنگل ها و فضای س��بز می شود که خود 
ای��ن کار باعث تغذیه خ��اک از آب، جلوگیری از 
وقوع س��یاب و تقویت منابع زیرزمینی می شود. 
اگر هم میزان بارش کمتر از 250 میلیمتر باش��د به 
روش ه��ای مکانیکی و پخش و کنترل س��یل آب 
در اراضی ش��یب دار با برنامه ه��ای حفاظت آب 
و کنت��رل آب، مدیریت کنترل آب ب��اران را انجام 
می دهند که هم خاک فرس��ایش پی��دا نکند و هم 

سیاب باعث ایجاد خسارت نشود. 
این امر به خصوص در حوضه های آبخیز و سدهای 
مخزنی که رسوب زیادی وارد سد می شود و حجم آنها 
را کاهش می دهد، از تجمع رسوب جلوگیری می کند. 
برای مثال اگر حوضه سد زاینده رود را در نظر بگیریم، 
از زمان ساخته شدن سد تاکنون بیش از 200 میلیون متر 
مکعب رسوب وارد مخزن سد شده است که این نشان 
دهنده ضرورت کار کردن روی مسائل فرسایش خاک 

است.  باید آب باکیفیت داشته باشیم که آب گل آلود و با 
رسوب وارد نشود و عمر تأسیساتمان کاهش پیدا نکند.

ــه مدیریت آبهای  ــا در زمین ــور م اقدامات کش
ــورهای  ــه اقدامات کش ــد ب ــا چه ح ــطحی ت س

پیشرفته نزدیک است؟ 
در کشور ما هم در طرح و هم در اجرا اقدامات 
بسیار خوبی انجام شده است. در ایران حدود 130 
میلی��ارد متر مکعب روان آب س��طحی داریم که 7 
میلیارد متر مکعب آن س��یابی است. اگر روی این 
س��یل آبها کار کنی��م به راحت��ی می توانیم جلوی 
خس��ارت را بگیری��م و مناب��ع آب را تغذیه کنیم. 
در ح��ال حاضر با برنامه ریزی هایی که س��ازمان 
جنگل ه��ا و مراتع در حوضه آبخیزداری کش��ور 
انجام داده، مطالعات توجیهی و اجرایی به صورت 
گس��ترده در حوضه های آبخیز کل کش��ور انجام 
شده که بتوانیم براساس اولویت ها در جاهایی که 
با روان آب های س��طحی مواجه هستیم، به موقع 
اقدام کنیم که هم خس��ارتی نداشته باشیم و هم در 
زمینه آب به بهره برداری کش��اورزی، آشامیدنی و 

صنعتی برسیم.
ــری اقدامات در  ــته یک س در عصرهای گذش
ــتای جمع آوری آبهای سطحی در جاهایی  راس
ــم. آیا در اقدامات  ــید می بینی نظیر تخت جمش
این حوزه از کارهای قرون گذشته الگو برداری 

شده است؟ 
ما در مسیرهایی که حتی در کویر هستند می بینیم 
آب انبارهایی وجود دارد. کاروانها در قدیم االیام شب 
را آنجا به س��ر می بردند. در قدیم آب سطحی باران 
را جمع آوری کرده و در این مخازن آب انبار ذخیره 
می کردند که رهگذران و مسافران بتوانند از آن استفاده 
کنند. در اصل یک فرهن��گ قدیمی در این مورد در 
کشور وجود داشته است. در اکثر کاروانسراها شاهد 
این هس��تیم که این آب انبارها هنوز هم وجود دارد. 
در کل می ت��وان گفت: جمع آوری آبهای س��طحی 
از س��الها قبل وجود داشته و در این راستا فرهنگ 

سازی شده است.

آبهای سطحی

تأثیر آبهاي زیرزمیني
 بر توسعه منابع طبیعي در اصفهان

سفره آب زیرزمینی چیست؟
اشاره
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علم و صنعت



کد امداد منابع طبیعی و آبخیزداری
)ستاد خبری يگان حفاظت(

09696
شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع استان 09696 
ــر پیرامون  ــاده دریافت هرگونه خب ــبانه روزی آم ش
ــب اراضی در  ــان و تخری ــع درخت ــوزی، قط آتش س

عرصه های ملی )جنگل ها و مراتع( می باشد.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریروابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

رویش دوباره طبیعت، سرسبزی جنگل، تولد فصل 
ــکفتن غنچه ها بر  ــرات و ش ــدن خاط تازه ، نو ش
هم استانی ها و مسافران عزیز نوروزی مبارک باد.

سرسبزترین بهار تقدیم شما

آوای خوش هزار تقدیم شما

امام جمعه و استاندار اصفهان از حضور 
رئیس جمهور در این شهر تقدیر کردند 

 میهمانان نوروزي اصفهان در محل هاي 
اسکان با برنامه هاي شاد، پذیرایي مي شوند 

افزایش بهره وري در صنعت، با اجراي طرح 
هدفمند کردن یارانه ها محقق مي شود  

جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان: 
زنده نگه داشتن یاد شهیدان، 

پیروي از راه آنهاست 

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان و استاندار اصفهان در بیانیه مشترکی 
از حضور رئیس جمهور در مراسم تجلیل از 
چهره های ماندگار این استان قدردانی کردند. 
در این بیانیه که در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده 
است: امروز مردم والیتمدار اصفهان این توفیق 
را یافتن��د که برای چهارمین بار میزبان رئیس 
جمهوری فرزانه و فرهیخته باشند. در این بیانیه 
اضافه شده است: حضور پرمهر حضرت عالی 
در شهر شهیدان نش��انه عمق عاقه و روابط 
عاطف��ی میان جناب عال��ی و مردم این خطه 
است و تجلیل از شخصیت های فرهنگی و 
علمی استان که میراث دار شایسته فرهنگ و 
تمدن ایران اسامی هس��تند، لیاقت مردان و 

زنان غرورآفرین این استان برای پیشتازی در 
عرصه علمی و دانش و فرهنگ و پژوهش را 

نشان داد. 
در پای��ان بیانی��ه امام جمعه و اس��تاندار 
اصفهان به نمایندگی از مردم استان از حضور 
صمیمانه رئیس جمهور تقدیر شده و توفیقات 
هرچه بیشتر دولت کریمه و پیشرفت و ترقی 
هرچه بیش��تر نظام در سایه عنایات خداوند، 
توجهات حض��رت بقیه اهلل االعظم عجل اهلل 
تعالی فرجه و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
آرزو شده است. رئیس جمهوری برای حضور 
در همایش تجلیل از چهره های ماندگار استان 
اصفهان و بهره برداری از یک طرح عمرانی به 

اصفهان سفر کرده است.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد نوروزی اصفهان 
از برپایی برنامه های متنوع برای ایجاد شادی و 
نشاط برای میهمانان در ایام تعطیات نوروز 
خبر داد. »منصور سلطانی زاده« در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: عاوه بر تعطیات نوروزی در 
هنگام تحویل سال نو برنامه های ویژه معنوی 
و ش��اد برای میهمانان نوروزی در پارک های 
قلمستان، فدک و غدیر برگزار می شود. وی 
برپایی ایستگاه های ش��ادمانه، پرده خوانی و 
نقالی، جنگ ش��بانه و تورهای گردشگری را 
از مهمترین برنامه های نوروزی کمیته فرهنگی 
ستاد نورزی اصفهان دانست و افزود: از یکم تا 
12 فروردین ماه سال آتی مجموعه غرفه های 
تفریحی شامل نقاشی، چهره آرایی و غرفه وی ژه 
کودکان، فضاسازی فرهنگی و نمایش خیابانی 

برای عموم ش��هروندان و مس��افران نوروزی 
اصفهان برگزار می ش��ود. وی اظهار داش��ت: 
اجرای پرده خوانی و نقالی با موضوع اصفهان و 
اجرای مسابقه و تئاتر با موضوعات شهروندی 
توسط اتوبوس شهروندی و همچنین برگزاری 
نماز جماعت و برپایی س��فره هفت سین از 
دیگر برنامه های این س��تاد است که در پارک 
استقال اصفهان اجرا می شود. سلطانی زاده 
همچنین برپایی نمایش��گاه کودک، برگزاری 
نماز جماعت، نمایش فیلم، راه اندازی اتوبوس 
شهروندی، رصد ستارگان، نمایشگاه فروش 
پروانه های خش��ک ش��ده، غرفه های فروش 
مواد غذایی، سوغات و محصوالت فرهنگی 
و امانت کتاب به مسافران نوروزی را از دیگر 

برنامه های نوروزی این ستاد عنوان کرد. 

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به مزیت های افزایش بهره 
وری در اقتص��اد ملی گف��ت: هدفمند کردن 
یارانه ها با استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره 
وری در صنعت، ارزش افزوده مناس��ب را به 
دنب��ال دارد. رحمان کرمی در گفتگو با زاینده 
رود افزود: صنعت در اقتصاد ملی و اش��تغال 
جایگاه مهمی دارد و هرچه س��رمایه گذاری 
بیشتری در این بخش انجام شود، اشتغال نیز 
به تبع آن بیشتر خواهد شد. وی تصریح کرد: 
بیش از یک هزار واحد صنعتی در چهارمحال 
و بختیاری برای بیش از 20 هزار نفر ش��غل 

ایجاد کرده است. 
کرمی با اشاره به تدابیر حمایتی اندیشیده 

ش��ده در قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها بیان 
داش��ت: همانطور که ح��ذف یارانه ها برای 
صنعت کش��ورهای دیگر مثل ک��ره و ژاپن 
مشکلی ایجاد نکرد، هدفمند کردن یارانه ها 
در کشور ما نیز تأثیر منفی بر صنعت نخواهد 
داشت و صنایع ما باید بتوانند به رقابت با رقبا 
بپردازن��د. وی تصریح کرد: با اجرای طرح به 
روز رس��انی اطاعات واحده��ای صنعتی، 
دریافت »شناسه صنعتی« مبنای برنامه ریزی 
اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش 

صنعت و معدن خواهد بود.
 وی یادآور شد: از سال آینده ارائه هرگونه 
خدمات دولتی ب��ه واحدهای صنعتی اعم از 
تعیین تعرفه های برق، آب و مصارف سوختی 
و یا ارائه هرگونه تسهیات بانکی و سایر موارد 

مشابه براساس شناسه صنعتی خواهد بود.

جانش��ین فرمانده س��پاه صاحب الزمان 
)عج( اس��تان اصفه��ان، با اش��اره به اهمیت 
برگزاری یادواره های ش��هیدان، گفت: زنده 
نگه داشتن یاد و نام شهیدان، مانند ادامه دادن 
و پی��روی کردن از راه آنها اس��ت. به گزارش 
ایرنا، س��ردار سرتیپ پاسدار جواد ملکی، در 
آیین برگزاری یادواره ش��هیدان پایگاه بسیج 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( شهرس��تان کاشان 
اظهار داشت: شهدا برای استوار و پابرجا ماندن 
نظام مقدس جمهوری اسامی، از همه تعلقات 

خود گذش��تند. وی افزود: آنها برای حفظ و 
پاسداشت دین اس��ام و ارزشهای واالی آن، 
راه س��رور و ساالر ش��هیدان امام حسین )ع( 
را در پی��ش گرفتند و ب��ه او اقتدا کردند. وی 
در ادامه، با اش��اره به اطاعت پذیری شهدا از 
والیت فقیه و ایثار جان و مال خود، بیان کرد: 
امروز نیز، دفاع از نظام و انقاب اسامی وظیفه 
تک تک ماست و باید برای حفظ آنچه که با 
ریخته شدن خون هزاران شهید به دست آمده، 

بصیرت خود را افزایش دهیم.

 نماینده مجلس: 

مردم اصفهان، حامي دولت و نظام هستند 
 نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اس��امی با اشاره به چهار حضور 
رئیس جمهور در اس��تان اصفهان در سال 
ج��اری و توجه ویژه دکت��ر احمدی نژاد 
به این اس��تان، تأکید ک��رد: مردم اصفهان 
همواره و در همه صحنه ها حامی دولت 
و نظام بوده و هستند. »حمیدرضا فوالدگر« 
در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه اصفهان 
جلودار اج��رای پرو ژه های مهم کش��ور 
اس��ت، اف��زود: پروژه ه��ای عمران��ی و 
ش��هری اصفهان در زمان مناسب، با دقت 
عمل قابل قبول و بدون کمترین حاش��یه 
ب��ه اج��را در می آیند. وی اظهارداش��ت: 
استان اصفهان الگوی خوبی برای اجرای 
طرح های عمرانی سایر استان های کشور 
محسوب می شود. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس گف��ت: موفقیت های اصفهان 
در عرص��ه اج��رای پروژه ه��ای مختلف 
عمران��ی و ش��هری حاصل هم��کاری و 
تاش مس��ئوالن استان است. به گفته وی 
بخش های عمومی غیر دولتی می توانند 
ب��ا منابعی که در اختیار دارند بس��یاری از 
پروژه های عظیم را در این استان به اجرا 

در آورن��د. فوالدگ��ر همچنین ب��ه افتتاح 
خیاب��ان دو طبق��ه ام��ام خمین��ی)ره( که 
توسط رئیس جمهوری افتتاح شد، اشاره 
کرد و یادآور ش��د: این بزرگراه در بهبود 
وضعی��ت حمل ونقل، کاه��ش ترافیک و 
آلودگی های زیست محیطی در این محور 
ترافیکی شهر اصفهان و 14 محله پیرامون 
اتوبان ام��ام خمینی)ره( نقش مهمی دارد. 
وی افزود: ب��ا وجود حمایت های خوب 

دول��ت برای اج��رای پروژه های عمرانی 
اس��تان اصفه��ان ب��ا محدودی��ت اعتبار 
مواجه هس��تیم. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس تأکید کرد: انتصاب نادرست کلمه 
برخوردار به اس��تان اصفهان س��بب شده 
برخ��ی آن را به داش��تن امتیازات خاص 
بودجه ای تعبیر کنند و این در حالی است 
که پیشرفت های اصفهان ناشی از استعداد 

باالی مردم این دیار است.

طرح مطالعه توسعه 22 هزار هکتار باغ 
در چهارمحال و بختیاري پایان یافت  

اجرای طرح ساماندهي بازار فناوري اطالعات 
در استان اصفهان 

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

به دنبال تأکید دس��تور رئیس جمهور 
مبنی بر شناس��ایی زمینهای مستعد توسعه 
باغات در سطح کشور، شناسایی و مطالعه 
22 ه��زار هکتار زمین برای احداث باغ به 
لحاظ وجود منابع خاک مستعد و آب کافی 
در این طرح پایان یافت. به گزارش زاینده 
رود، اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در 
جمع خبرنگاران افزود: با عملیاتی ش��دن 
این میزان اراضی باغی، میزان باغات مثمر 
استان از 44 هزار هکتار به 66 هزار هکتار 
افزای��ش خواهد یاف��ت. رجبعلی صادقی 
میزان اعتبار و تس��هیات مورد نیاز برای 
توس��عه هر هکتار باغ را 60 میلیون ریال 
برآورد و اظه��ار امیدواری کرد: با دیدگاه 
عدالت محور دولت دهم، در سال زراعی 

جاری این طرح عظیم بخش کش��اورزی 
در استان شروع خواهد شد. به گفته وی، 
با توسعه 22 هزار هکتار باغ )بادام، گردو 
و هلو(، زمینه اشتغال 11 هزار نفر نیروی 
بیکار نیز در س��طح اس��تان مهی��ا خواهد 
ش��د. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از 
نبود مدیریت اس��تفاده از آب سطحی در 
اس��تان در دوره های گذشته ابراز تأسف 
ک��رد و تصریح کرد: این اس��تان با وجود 
داشتن س��االنه 11 میلیارد متر مکعب آب 
برای تأمین آب آش��امیدنی 200 روستا و 
دو ش��هر دچار بحران است و بسیاری از 
روس��تاها با تانکر آبرسانی می شوند. وی 
از تأمی��ن آب 85 درص��د از مصارف آب 
کش��اورزی سطح استان از سفره های زیر 
زمینی خب��ر داد و گفت: با ایجاد س��د و 
بنده��ای خاکی می توان جبران کس��ری 

آب س��فره های هش��ت دشت اس��تان را 
ک��ه با بحران افت مواجه اس��ت، برآورده 
کرد. صادقی، خدمت شایان دولت عدالت 
محور به اس��تان چهارمحال و بختیاری را 
کلید بازک��ردن گره کور از محور ارتباطی 
این اس��تان عنوان کرد و گفت: محورهای 
ارتباطی ایجاد ش��ده در این اس��تان مسیر 
دو اس��تان صنعتی اصفهان به خوزستان و 
بن��در ام��ام )ره ( را 200 کیلومتر کوتاهتر 
کرده اس��ت. وی افزود: مصوب ش��دن و 
انجام مطالعات اجرای خط ریلی کش��ور 
به این اس��تان کمتر توسعه یافته و احداث 
چندین مجتمع فوالد و پتروشیمی و دیگر 
صنایع عظیم مادر در اس��تان در چهارسال 
گذش��ته، افق روش��نی در افزایش سرانه 
خانوار و توسعه اس��تان در آینده نزدیک 

شاهد خواهد بود.

طرح ساماندهی و نظم بخشی به بازار 
و فعالیت ه��ای فناوری اطاعات اس��تان 
در نیمه اول س��ال آینده اجرا می ش��ود. 
رئیس س��ازمان نظام صنفی استان اصفهان 
در گفتگ��و ب��ا ایرنا افزود: ای��ن طرح در 
بازرگان��ی  وزارت  بخش��نامه  راس��تای 
مبنی بر س��اماندهی فعالیت های فناوری 
اطاعات و در هش��ت اس��تان کش��ور از 
جمل��ه اصفهان اج��را می ش��ود. »کاظم 
آیت اللهی« اظهار داش��ت: هفت اس��تان 
دیگر ش��امل آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، ی��زد، فارس، گی��ان، مازندران و 
خراسان رضوی است. به گفته وی هیأتی 
شامل نمایندگان سازمان بازرگانی، مجمع 
ام��ور صنفی و نظام صنف��ی رایانه ای در 
هش��ت استان تعیین ش��ده، مجری اصلی 
ای��ن طرح اس��ت. آی��ت الله��ی تصریح 
کرد: تدوی��ن آیین نامه های م��ورد نیاز، 
تعیین و تدوین تعرف��ه ها، ایجاد مکانیزم 
تعیین قیمت و اس��تانداردهای واحدهای 
عرضه کننده، شناس��نامه دار کردن کاالها 
و جلوگی��ری از فعالی��ت واحدهای غیر 

مجاز از جمله برنامه های این طرح است. 
وی با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان در 
زمینه تعیین تعرفه ها در کش��ور پیش��تاز 
است، گفت: بس��یاری از بسترهای مورد 
نیاز ب��رای اجرای طرح س��اماندهی بازار 
فناوری اطاعات در اس��تان فراهم است. 
آیت اللهی افزود: این امر باعث می ش��ود 
ت��ا اجرای این ط��رح در اس��تان اصفهان 
ش��تاب بیش��تری بگیرد. به گفته وی تمام 
واحده��ای عرضه کنن��ده خدمات حوزه 
فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات با اجرای 
طرح مذکور تحت پیکره یک اس��تاندارد 

ادام��ه فعالیت می دهند و شناس��نامه دار 
می ش��وند. رئیس س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایانه ای استان اصفهان گفت: ساماندهی 
بازار فناوری اطاعات، نوید خوبی برای 
فع��االن این صنف و روزن��ه امیدی برای 
تحقق بیشتر خواسته های آنها است. آیت 
اللهی افزود: در زمان حاضر 238 شرکت، 
134 فروش��گاه، 80 شخص حقیقی و 34 
مش��اور در بخش های مختلف مانند نرم 
افزار، س��خت اف��زار، خدم��ات اینترنتی، 
ش��بکه و مش��اوره عض��و س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای اس��تان اصفهان هس��تند.

شش ایستگاه انتظامي، ویژه نوروز در 
کاشان راه اندازي مي شود  

شش ایستگاه انتظامی ویژه تعطیات نوروز 
در محلهای اسکان مسافران در نقاط مختلف 

این شهرستان، راه اندازی می شود. 
فرمانده نیروی انتظامی کاش��ان در گفتگو 
با ایرنا افزود:  نیروی انتظامی در این ایستگاه ها 
که در بوستان آیت اهلل مدنی، مجتمع رفاهی و 
تفریحی »سان آرا« در آزادراه کاشان- اصفهان، 
میدان راوند، باغ تاالر شهر »نیاسر«، ورودی شهر 
قمصر و محور باغ فین کاش��ان است، مستقر 
خواهند شد. سرهنگ منوچهر صفایی از تشکیل 
س��تاد قرارگاه ویژه نوروزی با هدف خدمت 
رسانی به مسافران در این نیرو خبر داد و گفت: 
نیروی انتظامی به عنوان عضو فعال کمیته های 
مختلف ستاد تس��هیات نوروزی شهرستان 
هم��واره در خدم��ت مردم به ویژه مس��افران 
نوروزی خواهد بود. وی حضور شبانه روزی 
گشتهای انتظامی، آگاهی، عملیاتی و اطاعاتی 
در قالب تیم های محسوس و غیرمحسوس به 
منظور حفظ و حراست از مراکز تجاری، بانکها، 

بازار و  پاساژها را از جمله فعالیتهای این نیرو در 
تعطیات نوروز برشمرد. وی همچنین با اشاره 
به سایر تدابیر پیش بینی شده، اظهار داشت: با 
هدف کنترل رفت و آمد خودروها و جلوگیری 
از تخلفات رانندگی پنج ایستگاه پلیس راهنمایی 
و رانندگی، در جاده های منتهی به کاشان نیز راه 
اندازی شده است. وی یادآور شد: پلیس راهور 
در این ایستگاه ها که در سه راهی »سوک چم«، 
محور ورکان- کاشان- اصفهان، آزادراه کاشان- 
اصفهان حدفاصل روستای »خرمدشت«، سه 
راهی کاش��ان - مش��هد اردهال - برزک، آزاد 
راه کاش��ان- قم حدفاصل ش��هر »مشکات« و 
جاده های قدیم کاش��ان - اصفهان حدفاصل 
»شوراب« و کاش��ان - قم حدفاصل روستای 
»سن سن« است، مستقر خواهند شد. سرهنگ 
صفایی،  توزیع لوح های فشرده،  مجله امین و 
نصب بنر را با هدف آگاهی بخشی به مردم و 
مسافران نوروزی را از دیگر اقدامهای این نیرو 

در تعطیات نوروز بیان کرد.

   لردگان
   خبرنگار زاینده رود 

ای��ن شهرس��تان ب��ه عن��وان منطق��ه 
گرمسیری چهارمحال و بختیاری با داشتن 
مواهب طبیع��ی زیبا و مفرح آماده پذیرایی 
از گردش��گردان و مسافران نوروزی است. 
فرماندار لردگان در گفتگو با زاینده رود از 
آبشار آتشگاه به عنوان یکی از جاذبه های 
بدیع و چشم نواز این شهرستان یاد کرد و 
گفت: این آبشار با چشم انداز بدیع یکی از 

تفرجگاههای بی نظیر کشور است. 
منص��ور ظفریان گفت: امس��ال بارش 
باران مناس��ب باع��ث رونق سرس��بزی و 
جاذبه ه��ای بدیع طبیع��ت منحصر به فرد 

این شهرس��تان از انواع گونه های جنگلی 
و گیاه��ی ش��ده اس��ت. وی گف��ت: بهره 
ب��رداری از محور ترانزیت��ی لردگان - ایذه 
در مسیر راه ارتباطی خوزستان به شهرکرد 
باعث افزایش میزان تردد از این مسیر شده 
اس��ت که ازدحام مس��افر در این مسیر در 
ایام تعطیلی نوروز امس��ال محسوس تر از 

سالهای دیگر خواهد بود. 
وی از تفرج��گاه چش��مه »ب��رم« واقع 
در مرکز ش��هر لردگان به عنوان یک محل 
دیدنی این شهرس��تان اش��اره کرد و گفت: 
در شهرها و بخش��های این شهرستان بیش 
از 100 کاس درس برای اسکان مسافران 

نوروزی مهیا شده است.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

مدی��رکل حم��ل و نق��ل و پایانه های 
چهارمحال و بختیاری از اس��تقرار بازرسان 
با ه��دف خدم��ات رس��انی به مس��افران 
مس��افربری  ترمینال ه��ای  در  ن��وروزی 
شهرس��تان های هفتگان��ه این اس��تان خبر 
داد. باق��ر کیان��ی در گفتگو ب��ا زاینده رود، 
افزود: بازرس��ان امور حمل و نقل مس��تقر 
در ترمینال ه��ای مس��افربری، س��اماندهی 
خودروهای عمومی، رس��یدگی به شکایات 
احتمال��ی مس��افران و قیمت بلی��ت جابه 
جای��ی مس��افران را نظ��ارت خواهند کرد. 
وی از فع��ال ش��دن دس��تگاه »ت��ردد 
محوره��ای  از  درص��د   95 در  ش��مار« 

ارتباطی اس��تان در ایام نوروز امس��ال خبر 
داد و  تصری��ح ک��رد: کلی��ه خودروه��ای 
مس��افران ن��وروزی ک��ه به اس��تان س��فر 
می کنند شمارش و آمارگیری خواهد شد. 
وی تکثی��ر و آماده توزیع ب��ودن 25 هزار 
CD صوت��ی و تصویری هش��دار تصادفات 
جاده ای با همکاری معاونت اجتماعی نیروی 
انتظامی استان را یادآور شد و گفت: تعداد 10 
هزار نسخه نقش��ه راهنمای استان و پنج هزار 
جلد کتابچه احادیث از دیگر اقدامات این اداره کل 
می باشد که برای مسافران نوروزی امسال تدارک 
دیده شده است. به گزارش زاینده رود، در ایام 
نوروز سال گذشته حدود یک میلیون مسافر از 
مناطق طبیعی، تاریخی، اماکن متبرکه و مناطق 
دیدنی چهارمحال و بختیاری دیدن کردند.

 فرماندار لردگان: 
این شهرستان با مواهب زیبا

 آماده پذیرایي از مسافران نوروزي است

بازرسان حمل و نقل چهارمحال و بختیاري 
در پایانه هاي مسافربري مستقر شدند 
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طراح جدول : کریم هویدایی

آنچه خواهید خواند پیش نویس طرح پیشنهادی 
»اتحادیه نوروز« است که به نظر نویسنده می تواند در 
صورت تشکیل شدن در گستره نفوذ فرهنگی نوروز، 
تح��والت مهمی را در بین ملت هایی با ریش��ه های 
تاریخی و فرهنگی مشترک ایجاد کند. نگارنده ضمن 
ارائه این پیش نویس، با اذعان به مقدماتی بودن و نیاز به 
بازنگری مکرر و بررسی همه جانبه این پیشنهاد، از همه 
صاحبنظران در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی و به ویژه کارشناسان روابط بین الملل خواستار 
است تا با نقد منصفانه و ارزیابی فنی به تکمیل و تدوین 
دقیق تر آن جهت ارائه به نهادهای مربوط در آینده، یاری 

رسانند.
س��رانجام قطعنام��ه ای که با همکاری مش��ترک 
کش��ورهای ایران، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده شده بود، 
مورد حمایت عمومی کش��ورهای عضو سازمان ملل 
قرار گرفت و به اتفاق آرا در مجمع عمومی به تصویب 
رسید و برای نخستین بار در تاریخ این سازمان، نوروز 
ایرانی را به  عنوان یک مناسبت بین المللی رسمیت داد. 
در روز رأی گیری این قطعنامه، سه کشور هند، آلبانی 
و مقدونی��ه نیز به کش��ورهای تهیه کننده این قطعنامه 
پیوس��تند. در این نشست تأکید شد: »نوروز« همچون 
زبان مش��ترک میلیون ها انسان در آسیا، شبه قاره هند، 
آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز، بالکان، حوزه دریای 
سیاه و بسیاری از نقاط دیگر جهان درآمده و امروز بیش 
از 300 میلیون نفر نوروز را در سراس��ر جهان گرامی 

می دارند.
این اتفاقی بود که به آس��انی نمی توان از کنار آن 
گذش��ت. اگر نوروز چنان توانمن��دی دارد که بیش از 
300 میلیون نفر را در گس��تره جغرافیای��ی پهناور، از 

ملت ه��ا و  اقوام گوناگون و با زب��ان، دین، اعتقادات 
و س��نت های متفاوت بر س��ر یک سفره بنشاند، پس 
آیا می توان از از این پتانس��یل ک��م نظیر برای ارتقای 
س��طح زندگی مردمان این گس��تره بهره گیری کرد و 
زمینه همگرایی بیش��تر برای دستیابی به توسعه پایدار 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی این کشورها 
را در چارچ��وب یک اتحادیه همه جانبه بر بنیان این 

اشتراک منحصر به فرد پایه گذاری کرد؟
میزان جمعیت و وس��عت کشورهایی که در حال 
حاض��ر ارائه دهن��ده این قطعنام��ه بوده اند و هچنین 
کشورهایی که احتمال پیوست آنها به این جمع بیشتر 
اس��ت از ظرفیت باالیی که از همگرایی این کشورها 
ایجاد خواهد شد، سخن می گوید. البته نمی توان کتمان 
کرد اکثر این کشورها در مسیر توسعه گام برمی دارند و 
تولید ناخالص داخلی پایینی دارند، اما به نظر می رسد 
همگرایی منطقه ای می تواند زمینه رفع یا کاهش برخی 

از نارسایی ها را فراهم آورد. 
جای خالی برخی از کشورها

 ج��ای برخی از کش��ورها که می��راث دار تمدنی 
مشترک هستند و آیین های نوروزی نیز در میان بخشی 
از جمعیت آنها همچون کردها یا فارسی گرامی داشته 
می شود، در میان امضاکنندگان قطعنامه نوروز خالی بود 
که از این میان می توان به عراق، س��وریه، ازبکستان، 

ارمنستان، پاکستان و بحرین اشاره کرد.

هسته اولیه تشکیل اتحادیه نوروز
کشورهایی که در حاضر در شمار پیشنهاد دهندگان 
قطعنامه روز جهانی نوروز به مجمع عمومی س��ازمان 
ملل هستند، می توانند هسته اولیه این اتحادیه را تشکیل 
دهند. اما به تدریج با پیوستن کشور های داوطلب امکان 

توسعه آن وجود دارد. اما در هر حال پیوست هر یک 
از اعضا با نظر مثبت مردم آن کش��ور که از طریق همه 

پرسی رسماً اعام می شود، امکانپذیر خواهد بود. 
ــر بنیان  ــوروز ب ــه ن ــکیل اتحادی گام اول، تش

اشتراکات فرهنگی
به نظر می رس��د وجه تفاوت ش��اخص اتحادیه 
نوروز، نس��بت به اتحادیه های بزرگ مشابه این باشد 
که پایه و بنیان این اتحادیه در ابتدا بر اشتراکات فرهنگی 
گذاشته می شود و تنوع زبانی و قومی از ویژگی های 
بارز آن خواهد بود. به س��خن دیگر، اتحادیه نوروز در 
گام اول یک اتحادیه فرهنگی خواهد بود و کشورهای 
عضو اتحادیه نوروز می توانند در برنامه های مشترک 
فرهنگی، حفظ محیط زیس��ت و تنوع زیستی، حفظ 
میراث فرهنگی و مطالعات باس��تان شناس��ی، توسعه 
اجتماعی، توس��عه فناوری و موارد دیگر، مش��ارکت 
و هم��کاری نزدیک داش��ته باش��ند. در این راس��تا، 
توانمندس��ازی س��ازمان های مردم نه��اد از اولویت 

برخوردار خواهد بود.
گام های بعدی

اتحادی��ه ن��وروز، در گام های بع��دی با توجه به 
پتاس��یل های باالی کشورهای عضو می تواند به یک 
اتحادیه اقتصادی و حتی سیاسی و دفاعی- امنیتی نیز 
تبدیل شود. اتحادیه نوروز، در گام دوم یا گام اقتصادی 
با ایجاد یک بازار واحد مشترک و اتخاذ سیاست های 
مشترک در امور کشاورزی، شیات، گمرک، بازرگانی، 
گردش��گری و تبادل منابع انرژی، زمینه را برای ایجاد 
بانک مرکزی اتحادیه و امکان استفاده از یک واحد پولی 

مشترک نیز میسر کند.
موقعیت اعضا در اتحادیه نوروز

اتحادیه نوروز، پایتخت رسمی نخواهد داشت و 
نهادها و ارگان های آن در شهرهای مختلف کشورهای 
عضو مس��تقر خواهند ش��د. اتحادیه ن��وروز باید بر 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اعضا ضمن 

حفظ استقال آنها عمل کند. 

اتحادی��ه نوروز این قدرت را نخواهد داش��ت 
ک��ه بدون توافق اعضا و از طری��ق پیمان های بین 
المللی، از کشورهای عضو، سلب قدرت کند و به 
قدرت خود اضافه کند. اگرچه شیوه تصمیم گیری 
در مس��ائل مختل��ف به روش چن��د ملیتی خواهد 
بود، اما در بسیاری از حوزه های کلیدی مانند امور 
خارجی و دفاع، کشورهای عضو همچنان استقال 
و اقت��دار ملی خ��ود را حفظ خواهند ک��رد، اما به 

همکاری های مشترک خود ادامه می دهند. 
برنامه های آینده برای اتحادیه نوروز 

عضویت کشورهای دیگر، تغییر ساختار، ترمیم 
فرآیندها و اصاح مداوم سیاست ها، انتخاب پرچم 
و نماد مشترک، فرهنگستان زبان و ادبیات کشورهای 
عضو، مس��ائل مربوط به تابعیت، مس��افرت، کار و 
سرمایه گذاری ش��هروندان اتحادیه نوروز و اتفاق 
نظ��ر در پیوس��ت و اجرای معاه��دات بین المللی 
و سیاس��ت مش��ترک خارجی از برنامه های مهمی 
خواه��د بود که نیاز به مش��ارکت همه اعضا دارد.
وضعی��ت عضویت برخی از کش��ورهایی که عضو 
یا داوطل��ب عضویت در اتحادیه ه��ای دیگر مثل 
اتحادیه اروپا هس��تند و همچنی��ن از امضاکنندگان 
قطعنامه نوروز هستند مثل ترکیه، مقدونیه و آلبانی، 
از مسائل مهمی خواهد بود که نیاز به بررسی بیشتر 

دارد. 
چشم انداز آینده

اتحادی��ه ن��وروز می تواند از ت��وان فرهنگی، 
اقتصادی، سیاس��ی و دفاعی خود ب��رای برقراری 
صلح و جلوگی��ری از تجزیه و درگیری های قومی 
و فروک��ش کردن قومیت گرایی کش��ورهای عضو 
مؤثر باش��د. همچنین می تواند ب��ه عاملی مؤثر در 
جلوگی��ری از مهاجرت بی رویه و توس��عه پایدار 

کشورهای عضو تبدیل شود. 
                                 شاهین سپنتا
drshahinsepanta@yahoo.com

با همکاری نیروی انتظامی و سازمان بازرگانی 

از فروش صنايع دستی خارجی در میدان امام جلوگیری خواهد شد

اتحادیه نوروز؛
 بستري فرهنگي براي همگرایي

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

ايجاد موزه بزرگ منطقه ای 
در اصفهان

     معصومه شهباز
اس��فندیار حیدری پور، مدیرکل س��ازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در 
گفتگوی اختصاصی با زاینده رود در راس��تای مصوبه 
هیأت دولت مبنی بر ایجاد موزه منطقه ای در اصفهان، 
از اجرایی ش��دن این پروژه در ردیف اعتباری در سال 
آین��ده خبر داد و افزود: در کش��ور پنج موزه منطقه ای 
وجود دارد که اصفهان و استان های اطراف آن نیز یک 
منطقه خواهند بود. در راستای ایجاد این موزه منطقه ای 

در اصفهان که موزه بزرگ اس��تان نیز محسوب خواهد 
ش��د کارخان��ه ریس بافت واق��ع در ابت��دای چهارباغ 
با قدمتی نزدیک به 100 س��ال انتخاب ش��ده اس��ت.
کارخان��ه ریس��ندگی و بافندگ��ی ری��س باف��ت 
حدود 7 هکت��ار زمین و 42 هزار مترمربع س��اختمان 
دارد؛ ای��ن کارخان��ه تنه��ا کارخان��ه ب��ه جا مان��ده از 

کارخانه ه��ای ریس��ندگی و بافندگی اصفهان اس��ت 
و در فهرس��ت آث��ار تاریخی به ثبت رس��یده اس��ت.
حی��دری پ��ور کارخانه ری��س باف��ت را بهترین 
گزینه و دارای پتانس��یل ب��رای تبدیل ش��دن به موزه 
بزرگ اس��تان اصفهان و منطقه دانس��ت و افزود: فعًا 
در فراین��د انتخاب دو مش��اور یکی مش��اور طراح و 
معم��اری و دیگری مش��اور مردم شناس��ی هس��تیم.
وی فعالی��ت م��وزه بزرگ اس��تان اصفه��ان را در 
تم��ام حوزه ه��ا قابل پوش��ش اع��ام ک��رد و افزود: 

در ای��ن راس��تا بای��د مطالع��ات امکان س��نجی گروه 
مش��اور و گ��روه معم��اری و طراحی تکمیل ش��ود.
گفتنی است کارخانه ریس بافت با ارزش حدود 700 
میلیارد تومان از طریق بانک ملی در شرف واگذاری به 
سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است.
حیدری پور همچنین ممنوع کردن فروش صنایع 

دستی خارجی در میدان امام )نقش جهان( را در دستور کار 
اعام کرد و اظهار داشت: ممنوعیت فروش صنایع دستی 
کشورهای خارجی در اماکن تاریخی مصوبه هیأت دولت 
در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان بود. 
در این راس��تا بر اساس مصوبات کمیته خدماتی با 
همکاری نیروی انتظامی و سازمان بازرگانی از فروش 
صنایع دستی خارجی در میدان امام جلوگیری خواهد شد.
وی میدان امام را بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی 
اصفهان جهت بازدید مسافران نوروز دانست و افزود: در 
اکثر شهرستان های استان برای برگزاری نمایشگاه های 
صنایع دس��تی برنامه ریزی ش��ده و در بعضی از اماکن 
تاریخی شهرس��تان ها نظیر باغ فین کاش��ان نمایشگاه 
صنایع دستی در کنار این مجموعه تاریخی قرار می گیرد.
دبیر س��تاد تس��هیات س��فر در م��ورد اقدامات 
سازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
در ایام نوروز بیان داش��ت: وظیفه اصلی سازمان میراث 

فرهنگی، هماهنگ کردن دس��تگاه ها و معاونت های 
12 گانه از جمله معاونت اس��کان، معاونت انتظامی و 
معاونت حمل و نقل در س��تاد تس��هیات سفر است.
وی تصری��ح کرد: کل ظرفیت هتل ه��ا در اختیار 
گردشگران است و در این راستا نیز حدود 700 کاس درس 
با تمام تجهیزات در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد؛ 
همچنین کمپ های ورودی، خروجی و داخل شهر نیز 
که شهرداری متولی این حوزه است آماده خدمات هستند. 
حیدری پور همچنین نظارت بر کنترل قیمت ها 
و نظ��ارت بر مجموعه های بین راه��ی را از وظایف 
س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خواند و از آماده ش��دن بناه��ای تاریخی برای بازدید 
میهمان��ان ن��وروزی خب��ر داد و افزود: ح��دود 3 ماه 
پی��ش س��امان دادن کف فرش عمارت چهل س��تون 
را آغ��از کردیم. در حال حاضر دو ش��یفت مش��غول 
به کار هس��تیم و امیدواریم تا ش��ب عید تمام ش��ود.

     محمود رئیسی 
یواش یواش طعم خوش بهار که در هوای اسفندی 
منتشر می شد، چاووش خوانان در کوچه باغ ها مانند 
نسیم بهاری به راه می افتادند و مدام درباره نزدیک بودن 
نوروز جار می کشیدند. بوی تازگی سمنوی مادر در 
طعم خوش آویشن های بهاری مادربزرگ گم می شد 
و در خانه کاه گلی بچه ها یکی یکی خرده پول هایشان 
را جمع می کردند تا در آس��تانه نوروز چیزی خریده 
باش��ند. حاجی فیروز با سر و صورتی سیاه با دستک 
و دنبک و دایره زنگی خود راه می افتاد و با دامن قری 
کاه دوکی خود هی فریاد می زد که »حاجی فیروزه، 
سالی یه روزه« و انگار داشت راست می گفت که همین 
چند روز در سال بیشتر پیدایش نمی شود و صورت 
س��یاهش را مردم دیگر نم��ی دیدند. حاجی فیروز یا 
حاجی پیروز منادی سنتی نوروز است که در روزهای 
نزدیک به نوروز در کوچه و خیابان ها ظاهر می شود. 
حاجی فیروز مردی است با چهره سیاه کرده و لباسی 
به رنگ قرمز همراه با کاه دوکی ش��کل قرمز. دایره 
و دنبکی به دست می گیرد به خیابان می آید و به شیرین 
کاری و خواندن ش��عرهای ضربی می پردازد. مردم از 
هر س��نی دور او جمع می شوند و همراه با او شادی 
می کنند. قدیمی ها معتقد بودند سیاهی صورت حاجی 
فیروز به دلیل بازگش��ت او از سرزمین مردگان است، 
به همین دلیل وجود او، نمایی از اعتقادات ایرانیان به 
جهان آخرت را به رخ همگان می کشیده است. در نظر 
ایرانیان باستان، نوروز جشنی مربوط به پیش از آمدن 
آریایی ها به این سرزمین است و حداقل دو تا سه هزار 
قبل این جشن در ایران برگزار می شده که در آن الهه 
بزرگ زایشگر طبیعت همان بهار جادوانه بوده است. 
این الهه را »ننه« یا »ننه خاتون« نام داده بودند که معادل 
سومری آن »نانای« و معادل بابلی و ایرانی آن »ایشتر« 
و »آناهیتا« بوده است. آهنگ ورود الهه بهار به زمین را 
فردی با نام »تموز« یا »دوموزی« با لباس قرمز در حالی 
که دایره، دنبک، س��از و نی لبک در دست داشته، خبر 
می داده و ش��ادمانی های نوروز و حاجی فیروز برای 
بازگش��ت دوموزی از زیرزمین و آغاز دوباره باروری 
در روی زمین اس��ت. پیشترها، رسم بر این بوده که 
حاجی فیروز با لبی خندان به انسان ها نوید کشت و 
کار دهد و آنها را با پیام رستن زمین در نوروز برای یک 

فصل کاری و پر زحمت آماده کند. 
اما انگار حاجی فیروز، دیگر دل و دماغ سیاه بازی و 
تخت حوضی را ندارد و تنها رو سیاهی را بلد است و 
قرمزی لباس را، چرا که سراسر بازار را که نگاه می کند، 
عروسک های خارجی رنگارنگ با ذائقه های خواستنی 
مخاطب، جای او را پر کرده اند و حاجی فیروز دیگر انگار 
حرفش خریداری ندارد و تنها به گرفتن پول مخاطبان 
راضی است. بازارها که مملو از جمعیت دم نوروزی 
می ش��ود، رفت و آمد در پیاده روها به سختی انجام 
می گیرد و مردم سعی می کنند هر چیزی را که خوش 
رنگ تر اس��ت بخرند و با خود به خانه ببرند. ازدحام 
جمعیت و دستفروشانی که در روزهای پایانی سال به 
دنبال فروش اجناس و کاالهای خود هستند، کف پیاده 
روها به راحتی نشان از اشتیاق مردم برای خرید کاالی 
شب عید است. در این جمعیت، هر نوع فریاد حراج 
با استفاده از بلندگو و یا با گلوی خشک فروشندگان به 
گوش می رسد و تنوع قیمتها و گوناگونی کاالها در 
هلهله و فریادهای یکدیگر گم می ش��ود. اما آنچه در 
بازار »پیش نوروز« در کنار پیاده روها بیشتر خودنمایی 
می کند، وجود بساط کاالها و اجناس عروسک های 
پارچه ای لوکس و فانتزی با رنگهای مختلف است. این 

عروسکها شخصیتهای کارتونی یا غیر کارتونی هستند 
که بچه های کوچک بعضی از آنها را دیده اند و حتی 
برخی تا به حال شخصیت کارتونی این عروسکها را 
ندیده اند و خود برای آنها اسم انتخاب می کنند، درست 
مثل همین عروسک عید چینی ها که از بد حادثه خیلی 
هم زشت است. در بین این عروسکها با شخصیتهای 
معروف کارتونی کمپانی دیسنی عروسکهای لخت و 
عریان انسان نما یا عروسکهایی چون »گارفیلد«، »هری 
پاتر«، »جوجو«، »مارتینزی«، »آلداوره«، »شرک«، »پت و 
مت«، »ملوان زبل« و پلنگ دم دراز و میمون خوشبخت 
و ش��خصیتهای کارتونی، به رهگ��ذاران بازار لبخند 
می زنند. فروشندگان این نوع کاال در بازارهای رسمی 
و غیررسمی، جوانانی هستند با لباسهای رنگارنگ یا 
تی شرتهایی پر از نوشته های انگلیسی یا تصاویر درهم 
و بر هم که اقدام به فروش عروس��کها با قیمت های 
متفاوت می کنند و آن را بهترین هدیه نوروزی برای 
کودکان معرفی می کنند. آنچه بر روی این عروسکها 
دیدنی است، وجود مارکهای خارجی با بارکد اقتصادی 
است، به گونه ای که شمارگان هر کدام از این بارکدهای 
اقتصادی عروسکها با مارک چین و تایوان و تایلند با هم 
متفاوت است. حاجی فیروز کناره پیاده رو ایستاده است 
و فریاد آمدن نوروز را از حنجره گرفته و خش دار خود 
فریاد می زند اما انگار کودکان او را نمی بینند و یا اینکه 
جمجمه و دو استخوان حک شده روی تی شرت ها 
بیش از حاجی فیروز ب��رای آنها خودنمایی می کند. 
حاجی فیروز با لباس سرخ فام و صورت سیاه خود، 
کنار پیاده رو ایس��تاده و به عروسک ها زل زده است 
و بعد به این فکر می افتد که برای فردا به دنبال بساط 
عروسک فروشی در گوشه ای از همین پیاده رو باشد. 
یکی از استادان جامعه شناس دانشگاه می گوید: وجود 
این نوع کاال در بازارهای رسمی و غیررسمی پیش از 
نوروز سال به سال روبه فزونی است. فریبا نظری زاده 
افزود: جشن نوروز یک سنت دیرگاه و دیرپا در ایران 
است و وجود این نوع عروسکهای کارتونی، با فرهنگ 
ایرانی نوروز همخوانی ندارد. وی گفت: کودکان به دلیل 
نوع ساخت این نوع عروسکها و یا دیدن فیلم آنها با 
یک پیش زمینه ذهنی به راحتی با شخصیت عروسکها 
همزاد  پنداری می کنند و خانواده ها نیز به دلیل درگیری 
تعطیات نوروزی و دید و بازدیدها توجهی به این نوع 
همزاد پنداری ها نخواهند داشت. به گفته وی، اگر قرار 
باشد، خانواده ای در پررونق ترین فصل خرید کاال از 
بازار، عروسک بخرد، باید به جای این نوع عروسکهای 
خارجی، عروسکهایی با موضوع نوروز شبیه حاجی 
فیروز، عمو نوروز و بهار و بهاره و یا سارا و دارا در بازار 
خرید نمایند. وی گفت: بس��یاری از خانواده ها، برای 
هدیه دادن نوروزی به فرزندان و نوجوانان و نوه های 
خود از این نوع عروس��کها که هم شیک و فانتزی و 
هم ارزان قیمت هستند، استفاده می کنند، در حالی که 
می ش��د، به جای این نوع عروس��کها از عروسکهای 
ایرانی استفاده کرد.»محمد آزاد مهر« یکی از متخصصان 
بیمارهای تنفسی می گوید: ماده و پشم تشکیل دهنده 
این نوع عروسکها به دلیل عدم شستشوی الیافی، مستعد 
ایجاد آلرژی و حساسیتهای تنفس��ی در افراد است و 
کودکان مستعد به آسم و عفونتهای ریوی، باید از این 
نوع عروسکهای دوری کنند.شاید روزی حاجی فیروز 
در قلمرو عروسک ها بتواند برای خود جایی دست و پا 
کند و آن وقت باید دید حاجی فیروز هنوز دلش برای 
ش��عر خواندن و دنبک و دایره زنگی تنگ می شود یا 
عروس��ک های خارجی جای حاجی فی��روز را برای 

همیشه پر خواهند کرد.
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آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354001299
شماره پرونده: 8809980354000050

شماره بایگانی شعبه: 880415
تاریخ تنظیم: 1388/11/03

خواهان: آقای غفور عابدی به نشانی زندان مرکزی اصفهان
خواندگان: 1- آقای رجبعلی ترابی به نشانی ملک شهر، خ 17 شهریور، کوچه شهید 

دری، پاک 11
2- آقای حسین و فرهاد مطیع الهی به نشانی خ رباط، 12 متری پارک، کوچه گلستان، 

بن بست شبنم، پاک 23
3- آقای مرتضی خرسندی به نشانی خ برازنده، خ گلستان، کوچه گلها، بن بست گل 

سوسن، پاک 114
4- آقای محمود شیرانی به نشانی مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
 در خصوص دعوی آقای غفور عابدی بطرفیت آقایان 1- فرهاد 2- حس��ین مطیع 
الهی 3- محمد شیرانی 4- رجبعلی ترابی 5- محمدرضا شانه ساز 6- قاسم حیدری 
7- احمد کاظم زاده بخواسته اعسار از پرداخت دیون مندرج در دادنامه قطعی 755-
85/5/26 صادره از همین شعبه دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شهادت شهود و 
اظهارات خود خواهان اعسار مطلق ایشان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و ماده 37 قانون اعسار حکم بر 
بطان دعوی ایشان صادر و اعام می نماید لیکن چون نامبرده جوان بوده و توانائی کار 
کردن را دارد حکم به تقسیط محکوم به به میزان هر ماه دویست و ده هزار تومان در حق 
کلیه خواندگان )یعنی مبلغ فوق بایستی تقسیم بر هفت گردد( تا استهاک کامل آن صادر 
و اعام می گردد برای سالهای آتیه در هر ماه از سال بیست و یک هزار تومان اضافه 
می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت آقای مرتضی خرسندی به همان 
خواسته چون آقای خرسندی کاً نسبت به پرونده کیفری رضایت داده اساساً اعسار 
موضوعی��ت ندارد و در این خصوص حک��م بر بطان دعوی خواهان صادر و اعام 
می گردد. رأی صادره بهرحال حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 16704/ م الف 
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 347
سعیدی ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354001178
شماره پرونده: 8609980364700009

شماره بایگانی شعبه: 880808
تاریخ تنظیم: 1388/10/09

ش��اکی: آقای علی نظر علی زمانی سردارآبادی به نشانی کرمانشاه، شهرستان صحنه، 
روستای شیخ آباد علیا، منزل پدری

متهمین: 1- آقای مهران زالکی به نشانی مجهول المکان 2- آقای رسول فتحی جمالیان به 
نشانی تهران پارس، خ جشنوار- مهران سحر شمالی، کوچه بهارک پ 24

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام 1- آقای رس��ول فتحی جمالیان با وکالت خانم روش��نک صادقی 
وکیل دادگستری 2- مهران زالکی )ذالکی( دائر بر عدم رعایت نظامات و مقررات منجر 
به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین انجام کار هر کدام به میزان یک سوم تقصیر 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب 
اصفهان، شکایت شاکی بنام علی نظر علی زمانی سردارآبادی، گزارش مرجع انتظامی، 
نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، اقاریر وکیل متهم ردیف اول، عدم 
حضور متهم ردیف دوم با وصف اباغ از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه از سوی 
وی، گواهی پزشکی قانونی و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه 
انتسابی را محرز دانسته مستنداً به مواد 294، تبصره 3 ماده 295، 302، 442، 480، 367، 
495، 496 و 365 از قانون مجازات اسامی متهمین موصوف را بالسویه به پرداخت 
یک سوم دیات ذیل در حق شاکی محکوم می نماید و دیات مذکور عبارتند از هجده 
درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پای راست که 
بدون عیب بهبود یافته اند و دامیه سر در سمت راست بعنوان دیه مقدره و سه درصد دیه 
کامل بعنوان ارش الجنایه آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی ضمناً میزان تقصیر 
متهمین برخاف نظر کارشناسان اصاح شده چرا که مطابق ماده 365 قانون مجازات 
اس��امی در جمع اسباب بایستی میزان تقصیر و میزان دیه مساوی باشد. همچنین با 
توجه به اینکه جنبه عمومی بزه را جانشین محترم دادستان در کیفرخواست خواستار 
نشده است این مرجع مواجه با تکلیفی نیست رأی صادره در خصوص متهم ردیف 
اول حضوری محسوب و قطعی است راجع به متهم ردیف دوم غیابی محسوب ظرف 
ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت مزبور قطعی 

است. 16702/ م الف 
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 347
حجت ا... سعیدی ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 645/88 ح 14 
دادنامه: 88/9/12-1106

مرجع رسیدگی: شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: احمد زمانی با وکالت حوری افش��ار به نش��انی خ نیکبخت، نبش بن بست 

وحدت ساختمان وکا، طبقه اول، واحد چهارم
خواندگان: 1- بنیاد مسکن انقاب اسامی استان اصفهان، خ دانشگاه 2- اسکندر پناه 
پوری فرزند علی جان مجهول المکان 3- محمد زمانی فرزند حسن به نشانی چهارراه 

آبشار، بلوار اصفهانک، جنب دبیرستان سجادی فرعی 7 4- حاج علی علی زاده فرزند 
حسنعلی – مجهول المکان

خواسته: تنفیذ مبایعه نامه – الزام به انتقال
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

دعوی آقای احمد زمانی با وکالت خانم حوری افش��ار بطرفیت خواندگان 1- بنیاد 
مس��کن انقاب اسامی استان اصفهان 2- آقای اسکندر پناه پوری 3- آقای محمد 
زمان��ی 4- آقای علی علی��زاده صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه های راجع به 
قرارداد واگذاری شماره 11048 منعقده فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و الزام 
خوانده ردیف دوم به انتقال قرارداد واگذاری مذکور باستناد قراردادهای عادی تقدیمی 
منعقده فی مابین خواندگان دعوی می باش��د بدی��ن توضیح که خوانده ردیف دوم 
میزان مالکیت خود را از پاک واگذار ش��ده از ناحیه خوانده ردیف اول به خوانده 
ردیف سوم بیع نموده و خوانده ردیف سوم نیز مالکیت خود را از پاک مورد بحث 
ب��ه خوانده ردیف چهارم بیع نموده و س��رانجام خوانده ردیف چهارم نیز مالکیت 
خود را از پاک مورد خواس��ته به... دعوی بیع نموده است نظر به اینکه خواندگان 
ردیفهای دوم و سوم و چهارم درجلسه دادرسی مقرره حضور نیافته و در قبال دعوی 
مطروحه و مس��تندات تقدیمی دفاعی را بعمل نیاورده اند و نظر به اینکه مستندات 
تقدیمی خواهان حکایت از انجام بیع قطعی در خصوص پاک واگذاری ش��ده از 
ناحیه خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم را با رعایت تعاقب ایادی نس��بت به 
خواه��ان می نماید و نظر باینکه از جمله انتقال و واگذاری مبیع از توابع عرض آن 
میباش��د و بعباره اخری در ما نحن فیه اصاله الصحه و اصاله اللزوم حاکم و جاری 
است فلذا دادگاه نظر بمراتب مرقوم دعوی مطروحه را ظهور در صحت تشخیص 
مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 224 و 225 قانون مدنی صدور حکم مبنی 
بر تنفیذ مبایعه نامه های مستند دعوی خوانده ردیف دوم را به حضور در بنیاد مسکن 
انقاب اسامی استان اصفهان بمنظور انتقال قرار واگذاری شماره 11048 راجع به 
پاک شماره 92 از طرح تفکیکی روستای اصفهانک بشرح مندرج در قرارداد مذکور 
در حق خواهان محکوم می نماید دادگاه نظر بمراتب مرقوم در خصوص خواندگان 
ردیفهای اول و سوم و چهارم مبادرت بصدور قرار رد دعوی می نماید رأی صادره 
غیابی و در مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان می باشد.16721/ م الف 
حمصیان- دادرس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353701273
شماره پرونده: 8809980364600725

شماره بایگانی شعبه: 880785
تاریخ تنظیم: 88/10/29

شاکی: خانم ناهید فتحی فرزند گنجعلی به نشانی اصفهان، خ هزار جریب، ک سپاهان، 

خ دوم، پ 9 
متهم: آقای محمد صادقی به نشانی مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد صادقی مبنی بر خیانت در امانت نس��بت به مبلمان 
تحویل��ی ب��ه وی و عدم اس��ترداد و تصاحب آن با توجه به ش��کایت خانم ناهید 
فتح��ی، اظهارات ش��هود و مطلعین، کیفرخواس��ت صادره و اینک��ه متهم حضور 
نیافت��ه و دفاع��ی بعمل نیاورده اس��ت فلذا بزهکاریش محرز اس��ت علیهذا دادگاه 
مس��تنداً ب��ه م��اده 674 از ق مجازات اس��امی وی را به تحمل ش��ش ماه حبس 
تعزی��ری محک��وم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف 10 روز پ��س از اباغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن اباغ قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. 17991 / م الف

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 343

ولی ا... کافی – دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353801549
شماره پرونده: 8809980365700522

شماره بایگانی شعبه: 880739
تاریخ تنظیم: 1388/11/07

شکات: 1. آقای محمد پورشجاعی به نشانی خ شیخ بهائی حدفاصل چهارباغ و شمس 
آبادی جنب مدرسه شاهد لوازم پور شجاعی 2. نماینده محترم دادستان

متهم: آقای ابوالفضل خدادادی فرزند اصغر به نشانی خ پروین خ معراج خ سپیده کاشانی 
جنب مواد غذایی پ 58

اتهام: خیانت در امانت
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای ابوالفضل خدادادی فرزند اصغر دائر بر خیانت در امانت با 
این توضیح که متهم به عنوان شاگرد برای شاکی کار می کرده که یک عدد جاروبرقی 
و یک عدد تلویزیون و یک عدد چرخ گوشت و یک عدد ماشین لباسشوئی گرفته 
تا تحویل مشتری بدهد و به نفع خود تصاحب نموده علیهذا نظر به شکایت شاکی 
خصوصی و کیفرخواست صادره و اظهارات شهود و متواری بودن متهم اتهام انتسابی 
را محرز و مس��لم دانس��ته و مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسامی حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری ص��ادر و اعام می نماید رأی 
صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

17992/ م الف
توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

نسخه گیاهی

کلیات گیاه شناسی
گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق 

مدیترانه است. 
در بیش��تر نقاط ایران نیز می روید. از 
زمانهای قدیم وجود داش��ته و حتی مورد 
مصرف مصری ها بوده اس��ت. بقراط این 
گیاه را می شناخته و برای درمان بیماریهای 
مختلف از آن اس��تفاده می کرده است. در 
قرون وس��طی ضعف جنس��ی را با گشنیز 

درمان می کردند. 
گشنیز گیاهی اس��ت علفی و یکساله، 
به رنگ س��بز که ارتفاع آن تا 80 سانتیمتر 

نیز می رسد. 
برگهای آن به دو شکل ظاهر می شود 
آنهای��ی که در قاعده س��اقه وجود دارد به 
شکل دندانه دار و دیگری در طول ساقه که 
باریک و نخی شکل هستند. قسمت مورد 
استفاده گیاه،  ساقه و برگ و میوه آن است. 
میوه گش��نیز گرد و به رنگ زرد است. 
بوی ت��ازه آن مطبوع نب��وده و تقریباً بدبو 
اس��ت ولی بر اثر خشک ش��دن این بو از 
بین رفته و خوشبو می شود. حتی نام التین 
گش��نیز از لغت یونانی Korio مشتق شده 

که به معنی بدبو است.
ترکیبات شیمیایی

در یکصد گرم گشنیز مواد زیر وجود دارد: 
آب، مواد چرب، س��لولز، اس��انس، اس��ید 
اگزالیک، کلس��یم، ویتامین آ و ویتامین ث. 
مواد چرب گش��نیز مرکب از اسید اولئیک، 
اسید پالمتیک، اسید لینولئیک و اسید پتروسه 
لینیک است. در برگهای خشک گشنیز مقدار 
زی��ادی ویتامی��ن A و C یافت می ش��ود.

خواص دارویی 
گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم 

ایران سرد و خشک است. 
خواص تخم گشنیز به قرار زیر است: 
1- تخم گش��نیز را پودر کرده و با نس��بت 
مساوی با شکر و یا عسل مخلوط کنید که 

برای تقویت بدن بسیار مفید است. 
2- معده را تقویت می کند.

3- خوردن تخم گشنیز با غذا به هضم غذا 
کمک می کند. 

4- ادرار آور است. 
5- قاعده آور است.

6- کرم های معده و روده را از بین می برد.
7- برای برطرف کردن تب تیفوئید مفید است.

8- خاصیت ضد باکتری دارد و بیماریهای 
عفونی روده را برطرف می کند.

9- تب های نوبه ای را از بین می برد.

10- برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم 
گشنیز استفاده کنید. 

11- جوشانده تخم گشنیز خواب آور است. 
12- زکام را برطرف می کند. 

12- تخم گش��نیز شیر را در مادران شیرده 
زیاد می کند. 

13- برای تسکین درد دندان تخم گشنیز بجوید. 
14- تقویت کننده قلب است. 

15- جوشانده تخم گش��نیز یا خوردن تخم 
گشنیز بو داده اسهال خونی را برطرف می کند.

خواص برگ و ساقه گشنیز
1- گشنیز خواب آور است. 

2- مسکن و آرام کننده است. 
م��واد  از  حاصل��ه  مس��مومیت های   -3

پروتئینی را برطرف می کند. 
4- با غذا گش��نیز بخورید تا از ترش شدن 

غذا جلوگیری کند. 
5- تشنگی را برطرف می کند. 

6- طحال را تمیز و تقویت می کند. 
7- برای فتق مفید است. 

8- برای برطرف کردن بوی بد دهان سوپ 
گشنیز بخورید. 

9- دل درد را برطرف می کند.
طرز استفاده 

فرمول برطرف کردن بواسیر: حدود 10 
گرم تخم گشنیز را در ماهی تابه ریخته و بو 
بدهید تا رنگ آن قهوه ای ش��ود، سپس آن 
را پودر کنید و با سرکه مخلوط کرده و چند 

روز آن را بنوشید تا بواسیر از بین برود. 
ب��رای برطرف کردن دندان درد: حدود 
10 گرم تخم گش��نیز را در چهار لیتر آب 
ریخت��ه و بگذارید بجوش��د تا حجم آن به 
یک لیتر برس��د، آن را کمی سرد کنید و در 

دهان گذاشته تا درد دندان برطرف شود. 
برای شستن دهان و دندان: یک قاشق 
چایخوری پ��ودر تخم گش��نیز را در یک 
لیوان آب جوش ریخته و به مدت 5 دقیقه 
دم کنید س��پس آن را برای شس��تن دهان، 

 دندان و گلو غرغره کنید. 
مضرات

گش��نیز اگر به اندازه ب��ه کار رود هیج 
گونه ض��رری ندارد ولی مص��رف زیاد از 
حد آن تولید مستی توأم با خستگی شدید 
می کن��د و گاهی به خوابی عمیق و گنگی 
و بی حس��ی منجر می ش��ود. تخم گشنیز 
را می توانی��د از فروش��گاههای گیاه��ان 
داروی��ی و یا ایرانی و ی��ا چینی خریداری 
کنی��د. چینی ها گش��نیز را جعفری چینی 

Chinese Parsley می نامند.

مفصل زانو چگونه مفصلی است؟
هر جا که دو یا چند استخوان به هم می 
رسد مفصل تشکیل می شود و الزاماً به این 
معنی نیست که حرکت داشته باشد ولی مفصل 
زانو جزء مفاصل متحرک است که از به هم 
رسیدن استخوان ران و استخوان درشت نی 
به وجود می آید و به وسیله رباط ها )لیگامان 
ها( به همدیگر مفصل می شوند. مفصل زانو 
مفصلی لوالئی است که از کندیلهای استخوان 
ران و درش��ت نی و س��طح پشتی کشکک 
درست شده است. این مفصل دارای حرکات 
تا شدن )فلکسیون( باز شدن )اکستانسیون( 
و به هنگام خم بودن زانو کمی هم حرکات 
پهلویی یا جانبی دارد. این مفصل بزرگترین 
مفصل بدن اس��ت ک��ه از اهمی��ت زیادی 
برخوردار اس��ت و به خاطر حرکات زیاد و 
تحمل وزن بدن در معرض آس��یب دیدگی 
قرار دارد. مفصل زانو توس��ط یک کپسول 
مفصلی بزرگ و به کمک رباطها، مینیسک 
ها و عضات آن منطقه تقویت و محافظت 
می شود، حال هر چه این عضات قوی تر 
باشد احتمال آسیب دیدگی کمتر می شود. 
غضروف های مفصلی از تماس مستقیم 
استخوان ها با هم جلوگیری می کند و در نتیجه 
مفصل از آسیب دیدگی محافظت می شود.

زانو درد چگونه دردی است؟
چه کسانی به آن مبتا می شوند؟

اصوالً چه دالیلی موجب پیدایش این 
بیماری می شوند؟ باید گفت که علت اصلی 
بروز این بیماری به روش��نی معلوم نیست. 
گاهی بع��د از وارد آمدن ضربه ای به زانو یا 
راه رفتن در فواصل طوالنی خصوصاً در سر 
پایینی ها مثل پایین آمدن از کوه یا در ورزش 
هایی که فشار زیادی به زانو وارد می کند مثل 
فوتبال، بسکتبال، اسکی و ... ظاهر می شود. 

در پیدای��ش ای��ن بیم��اری تغیی��رات 
بیوشیمیایی غضروف مفصل از جمله علل 
ش��ناخته ش��ده ای اس��ت که در نتیجه آن 
غضروف مفصل شفافیت خود را از دست 
می دهد و ب��ه رنگ زرد تی��ره در می آید، 
در ای��ن حالت اس��تخوان ها با یکدیگر در 
هنگام حرکت تماس مستقیم دارند و در اثر 
اصطکاک استخوان ها، سطح مفصلی، ریشه 
ریشه و ناهموار می شود و غضروف کشکک 
در بعض��ی نقاط به کلی از بی��ن می رود و 

استخوان زیر آن نمایان می شود. 
در این حالت به علت تماس مستقیم 
اس��تخوان ها درد زی��ادی در ناحیه زانو 

احساس می شود. 
علت های پزشکی دیگری از جمله کیست 
بیکر، آرتریت روماتوئید یا اس��تئو آرتریت 
)آرتروز( و ... نیز موجب زانو درد می شود.

نرمی کشکک زانو
بیماری نرمی غضروف استخوان کشکک 
زانو، اغلب در نوجوانان و جوانان 10 تا 25 

ساله شایع است.
- اگر محور ران در امتداد محور س��اق 
نباشد، در نتیجه استخوان کشکک در جای 
خ��ود قرار نگرفته و دچار کجی می  ش��ود 
ک��ه می  تواند به داخل، خارج و حتی عقب 
منحرف شود. در چنین حالتی، به دلیل اینکه 

استخوان کشکک در جای خود قرار ندارد، 
بیمار دچار نرمی غضروف استخوان کشکک 

خواهد شد.
- دسته دیگری که دچار نرمی استخوان 
کشکک می  شوند، افراد بسیار فعال هستند. 

این دس��ته از افراد که ب��ه اصطاح می  
خواهند یک ش��به قهرمان ش��وند ، با وارد 
کردن فشار زیاد روی زانوی خود، ناخواسته 

استخوان کشکک خود را نرم می  کنند.
- افرادی که اصاً ورزش نمی   کنند نیز 
مستعد این عارضه هستند. این امر بیشتر در 
خانم  ها مشهود است، زیرا آنها به  طور کلی 
هیچ  گونه حرکتی به اندام به خصوص پاهای 
خود نمی  دهند و در نتیجه عضات ناحیه 
ران )عضله چهارس��ر(  آن ها الغر می  شود. 
وقتی عضله چهارسر به هر علتی الغر شود، 

استخوان کشکک نیز نرم می  شود.
عائم بیماری

- اولین عامت بالینی افرادی که دچار 
نرمی غضروف اس��تخوان می  ش��وند، درد 
است، به خصوص هنگام باال یا پایین آمدن از 

کوه یا پله  های زیاد.
- دومین عامت بالینی، قفل شدن موقتی 
زانو اس��ت و پس از م��دت کوتاهی، از این 

حالت خارج می  شود.
- تورم هم از عائم این بیماری اس��ت 
که در ناحیه زانوها به وجود می  آید و باعث 
پیدایش ترش��حاتی در مفصل زانو می  شود 
ک��ه معموالً رادیوگرافی س��اده می  تواند در 
تشخیص آن، بسیار کمک  کننده باشد. گاه 
برای بهتر دیدن مش��کل زان��و از MRI و 
آرتروزکپی اس��تفاده می  شود. از نظر عائم 
آسیب  شناسی، این بیماری به چهار مرحله 
تقسیم می  ش��ود که معموالً در مرحله اول 
غضروف استخوان کشکک نرم می  شود و 
در مراحل بعدی به ترتیب غضروف استخوان 
خط  خطی و س��پس تک��ه  ای از غضروف 
استخوان کشکک از جای خود جدا می  شود 
و در مرحله آخر، قطعه  ای از استخوان جدا 

شده در بستر می  افتد.
درمان

بهترین درم��ان این بیم��اری، تقویت 
عضله چهارس��ر اس��ت. چون این عضله 
الغ��ر می ش��ود، باید برای ق��وی کردن آن 

ورزش   های مخصوصی را انجام داد؛
- بیمار را روی تخت خوابانده و در حالتی 
که انگشتان پا رو به صورت است، عضات 
باالی زانو را برای 5 ثانیه س��فت می کنند و 
س��پس آن را رها می کنند. این ورزش باید 
روزی 3 بار و هر بار 20 مرتبه انجام ش��ود.
- در حرکت دوم با قرار دادن بالش زیر 
زانو، سر انگشتان را به سمت صورت گرفته 
و عضات چهارسر را منقبض می کنند، یا با 
بستن وزنه ای 2 کیلویی به مچ پا، سر انگشتان 
را به سمت صورت برده و عضله چهارسر را 
به مدت 5 ثانیه منقبض می کنند. با انقباض 
عضات چهارس��ر، درد از بی��ن می  رود و 
به مرور نرمی غضروف اس��تخوان نیز رفع 
می  شود و به تدریج مایع داخل مفصل زانو 

نیز از بین می رود.
- ورزش شنا نیز بسیار سودمند خواهد 

بود.
توصیه هایی جهت پیشگیری

 از زانو درد
1 – هیچ گاه برای مدت طوالنی در یک 
وضعیت ثابت نایستید و هر چند دقیقه یکبار 
وزن خ��ود را از ی��ک پا به پای دیگر منتقل 

کنید.
 2- زمانی که مجبورید کاری را س��رپا 
انجام دهید و یا مجبورید برای مدت طوالنی 
یکجا بایس��تید مثل ایس��تادن در صف، در 
آش��پزخانه و یا در هنگام اتو کردن و ... پای 
خود را روی یک چهار پایه کوتاه قرار دهید 
و پس از چند دقیقه پای خود را عوض کنید 

این کار برای کمر شما نیز مفید است.
 3- بهترین حالت برای استراحت زانو 
زاویه 90 درجه اس��ت. بنابراین بهتر اس��ت 
هنگام نشستن روی مبل بنشینید تا بر روی 
زمین نشس��ته و پاهای خ��ود را دراز کنید. 
نشس��تن دو زانو و چهار زانو نه تنها باعث 
استراحت زانو نمی شود بلکه برای زانو مضر 

هم هست.
 4- حت��ی المق��دور از توالت فرنگی 
استفاده کنید زیرا خم شدن کامل زانو بسیار 

زیان آور است.
 5- قوی کردن عضات همسترینگ، 
چهارسر ران و دو قولو که مفصل زانو را در 

بر دارد نیز از زانو درد جلوگیری می کند.

گشنیز
مثل آینه

توجه ناکافی به رعایت پاکیزگی حمام و 
برخی عادت های غلط ممکن است حمام را 
به منبعی از آلودگی ه��ا تبدیل کند و به دنبال 
آن باعث گسترش باکتری و قارچ ها از حمام 
به محیط خانه ش��ود، بنابراین شست وشو و 
رسیدگی بیشتر به این مکان از انتقال بسیاری 
از عوام��ل میکروبی به خانه و اف��راد خانواده 
جلوگی��ری می کن��د. تهوی��ه در حمام نقش 
مهمی دارد بنابراین نیاز است در این مکان از 
هواکشی با اندازه متناسب و پرقدرت استفاده 
ش��ود. ساخت و ساز صحیح و اصولی حمام 
نیز نکته ای اس��ت که در کاهش رشد عوامل 
میکروبی نقش مهمی دارد. هدایت شیب کف 
حمام به س��مت آب رو، مانع از جمع ش��دن 
آب در کف حمام می ش��ود. از س��وی دیگر 
رعای��ت اصول و در نظر گرفتن برخی نکات 
هنگام استحمام، کمک زیادی به حفظ بهداشت 
فاضاب نیز می کند. احم��د عامری، دکترای 
بهداشت محیط، اس��تفاده از پنجره مشبک یا 
کف ش��وی را بر روی ورودی فاضاب الزم 
می داند و می گوید: استفاده از این وسیله نه تنها 
مان��ع از ورود مواد زائد، چرک، موها و چربی 
به شبکه فاضاب و گرفتاری طبقات پایین تر 
می شود بلکه از خروج حشرات و سوسک به 
فضای حمام یا خانه پیشگیری می کند. به طور 
طبیعی یکس��ری موجودات نیز به نام باکتری 
در فاض��اب زندگی می کنند ک��ه بی هوازی 
هستند و به دلیل آنکه از اکسیژن موجود در هوا 
نمی توانند استفاده کنند، اماح را تجزیه می کنند 
تا اکسیژن مورد نیاز خود را به دست آورند. یکی 
از گازهای حاصل از تجزیه اماح که هیدروژن 
سولفوره نام دارد، بوی بدی را در فضا پخش 
می کند. برای جلوگی��ری از چنین رویدادی، 
انحنایی در ابتدای لوله فاضاب طراحی شده 
است که سیفون نام دارد و در پایان استحمام با 
ریختن کمی آب تمیز در آن، مواد زائد شسته 
ش��ده و مانع از ایجاد بوی بد متصاعد شده از 
باکتری های بی هوازی می شود. حفظ بهداشت 
کف ش��و یا پنجره مشبک فاضاب نیز نقش 
مؤثری در انتق��ال بیماری ها دارد و از آنجا که 
صابون یا ش��امپوی مصرف ش��ده در حمام، 
س��طح کف شوی را هم شست وشو می دهد، 
تنها توصیه می شود قبل از خروج از حمام کف 
ش��وی خالی و پس از آن دست ها نیز با آب و 

صابون شسته شود. 
دکتر عامری، حاش��یه بین ک��ف و دیوار 
حمام را نیز محل مناسبی برای رشد باکتری ها 
می داند و می گوید: از آنجا که این حاشیه کمتر 
شست وشو می شود بهتر است حالت 90 درجه 
و تیز نداشته باشد تا شست وشوی آن راحت تر 
انجام گی��رد و از دید پنهان نماند. از طرفی به 
دلیل آنکه به خصوص در فصل زمستان ذرات 
معلق در آب بیشتر است، امکان به جای ماندن 
رسوبات روی شیر آب بیشتر می شود و به دلیل 
آنکه رسوب محل مناسبی برای تجمع باکتری ها 
است، الزم است رسوبات همواره شسته شوند 
تا از به جای ماندن و کهنه شدن آن جلوگیری 
شود. این قضیه در مورد دوش و سردوشی نیز 
صادق است. بنابراین بهتر است هر چند وقت 
یک بار به وسیله مواد شست وشودهنده و اسفنج 
ظرفشویی تمیز شود. استفاده از اسیدها برای 
از بین بردن رسوب از عمر شیر آب می کاهد؛ 
بنابراین به کارگیری آن به صرفه نیست. به گفته 

دکتر داوودی، پوشش کف و دیوار حمام نیز 
اهمیت زیادی دارد و باید به گونه ای باش��د که 
شست وش��وی آن آس��ان و به راحتی آلودگی 
را نش��ان دهد. ترک های موج��ود در دیوار و 
شکستگی کاشی نیز محیط مناسبی برای رشد 
میکروب است به همین دلیل پر کردن و یا ترمیم 
آنها ضروری است. در حمام نیز قسمتی است 
که در صورت چوبی بودن و رسیدن رطوبت به 
آن، امکان ترک خوردن و آلودگی وجود دارد، 
بنابراین بهتر است در حمام از جنس پی وی سی 
و یا آلومینیوم باشد یا اینکه قسمت انتهایی در، 
با الیه ای از فلز محافظت شود تا از رطوبت و 

نم دور باشد. 
نحوه شست وشو

متخصصان توصیه می کنند پس از هربار 
استحمام شیرآب با آب و صابون شسته شود 
و کف حمام نیز از هر نوع آلودگی پاک شود. 
استفاده از شوینده ها نیز کمک زیادی به حفظ 
پاکیزگ��ی این مکان می کند، اما نوع ش��وینده 
اهمیت زیادی دارد. ش��وینده ها به دو دس��ته 
پاک کننده ها و مواد گندزدا تقس��یم می شوند. 
مواد شوینده مانند صابون و مایعات شوینده، 
میکروب ه��ا را از بین نمی برن��د و تنها با لیز 
کردن س��طوح، باکتری را می شویند در حالی 
که مواد ضدعفونی کننده یا گندزدا، میکروب ها 
را می کش��ند و از بی��ن می برند. به طور مرتب 
هر وسیله داخل حمام؛ لیف، حوله، چهارپایه 
و دمپایی نیز باید شسته و ضدعفونی شوند و 
چند ساعت در معرض نور مستقیم خورشید 
قرار گیرند. باتوجه به اینکه فلز در حمام دچار 
خوردگی می شود بهتر است از وسایل با جنس 
پاستیک استفاده شود که تمیز کردن آن نسبت 
به دیگر اجناس س��اده تر است. وی نکته مهم 
در پیش��گیری از انتقال بیماری ها را استفاده از 
وسایل شخصی می داند و می گوید: عاوه بر 
جدا بودن حوله و وسایل شست وشو برای هر 
فرد، صابون نیز الزم اس��ت جداگانه مصرف 
شود، زیرا گاهی اوقات تخم انگل نیز از طریق 
صابون منتقل می ش��ود. در شرایطی که امکان 
جداسازی صابون وجود ندارد توصیه می شود 
ابتدا صابون شسته و پس از آن به کار گرفته شود. 
م��واد ضدعفونی کننده مانن��د پرکلرین، 
سفیدکننده ها و بتادین نیز در پاکیزگی حمام 
مؤثر هس��تند، اما نکت��ه مهم در اس��تفاده از 
سفیدکننده ها و مواد ضدعفونی کننده غلیظ 
اس��تفاده از ماسک است چرا که ممکن است 
آسیب جدی به بدن انسان وارد کند. 10 روز 
با اس��تفاده از مواد شوینده حمام شسته شود 
دیگر نیازی به استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
نیست و در غیر این  صورت با استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده ک��ه در داروخانه ها موجود 
است و براساس دستور آن، سطوح دیوار، کف 

و وسایل حمام باید ضدعفونی شود.

بهداشت حمام زانو درد
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اتهام ها: 1. جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف افراد عادی
2. استفاده از سند مجعول

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای بهمن بریانیان بدون مشخصات دیگر دائر بر جعل و استفاده 
از س��ند مجعول موضوع شکایت شهرداری اصفهان، با توجه به محتویات پرونده، 
تحقیقات انجام ش��ده، اعام اداره حقوقی ش��هرداری اصفهان مبنی بر جعلی بودن 
نامه ش��ماره 4/1802-88/6/17 آن اداره، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهم و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق محرز تشخیص 
و مشارالیه را به استناد مواد 533 و 535 و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسامی به 
تحمل شش ماه حبس در خصوص جعل و شش ماه حبس در خصوص استفاده از 
سند مجعول محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.18004/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره 148
رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351401282
شماره پرونده: 8809980351400803

شماره بایگانی شعبه: 880803
تاریخ تنظیم: 1388/10/22

خواهان: آقای خیرعلی شفیعی به نشانی پل سرهنگ، به طرف هفتون، تاکسی تلفنی محمد
خوانده: آقای کاوه رضوان همامی به نشانی مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای خیرعلی شفیعی بطرفیت آقای کاوه رضوان همامی به خواسته 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده مطروحه نظر به استشهادیه و مدارک ابرازی 
پیوست دادخواست- مؤدای شهادت شهود بشرح صورتجلسه دادگاه که داللت بر عدم 
توانائی خواهان بر پرداخت هزینه مذکور دارد اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه 
ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده اس��ت 
دادگاه دعوی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 504 الی 506 قانون آئین دادرسی مدنی 
دادگاههای عمومی و انقاب رأی بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه مذکور صادر و 
اعام می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود.17373/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 322
عبداللهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350601096
شماره پرونده: 8709980350600537

شماره بایگانی شعبه: 870542
تاریخ تنظیم: 1388/10/12

خواهان: آقای س��ید محمد آقازاده با وکالت آقای محس��ن ش��فیعی و آقای مهدی 
رحمانی همگی به نش��انی اصفهان، خ شمس آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن 

مریم، ساختمان 71، دفتر آقای الشریف

خوانده: آقای سید محمد صادق آقازاده به نشانی مجهول المکان
خواسته: ابطال وکالتنامه

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوای آقای س��ید محمد آقازاده فرزند س��یدعلی با وکالت آقایان 1- 
محس��ن شفیعی و مهدی رحمانی بطرفیت آقای س��ید محمد صادق آقازاده فرزند 
سیدعلی و به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 4589 مورخ 84/11/23 دفتر اسناد رسمی 
شماره 131 گلدشت نجف آباد به انضمام مطلق خسارات اعم از حق الوکاله وکیل و 
هزینه دادرسی و کارشناسی از توجه به دادخواست تقدیمی وکای خواهان و با توجه 
به اظهارات وکیل خواهان به موجب صورتجلسه مورخ 87/12/24 که اعام میدارد 
خوانده با استفاده از سند سجلی باطله موفق به تنظیم وکالتنامه یاد شده گردیده است و 
با توجه به پاسخ استعام دفترخانه شماره 131 گلدشت نجف آباد که اعام میدارد در 
جهت تنظیم سند یاد شده صرفاً با رؤیت شناسنامه متقاضی احراز هویت نموده است 
و با توجه به تصویر شناسنامه ای که در دفترخانه یاد شده به وسیله آن احراز هویت 
موکل را نموده و به شماره مسلسل 300246 الف – 61 می باشد و با توجه به پاسخ 
استعام اداره ثبت احوال شهرستان ابرکوه به موجب نامه شماره 37/101/314 مورخ 
88/2/23 که اعام میدارد شناس��نامه با شماره مسلسل مذکور در تاریخ 82/8/10 به 
دلیل مستعمل بودن باطل و شناسنامه ای با مسلسل 79489 الف – 86 توسط خواهان 
دریافت شده است و با مداقه در تاریخ تنظیم وکالتنامه و ابطال سند سجلی خواهان به 
کیفیت مطروحه که مبین احراز هویت در زمان تنظیم وکالتنامه از ناحیه سردفتر مذکور 
با شناسنامه باطله بوده است و با توجه به نظریه کارشناس خط و امضا که با انطباق 
امضا ذیل وکالتنامه و اسناد مسلم الصدور امضا ذیل وکالتنامه را با امضائات وکیل اسناد 
مسلم الصدور منطبق نداشته است دادگاه با احراز جعلیت وکالتنامه صدرالذکر دعوای 
مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 1292 قانون مدنی رأی بر 
بطان وکالتنامه فوق االشعار صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی از تاریخ اباغ 

ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه است.16987/ م الف 
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 310
محمد محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354001267
شماره پرونده: 8709980358600001

شماره بایگانی شعبه: 880174
تاریخ تنظیم: 1388/10/26

شاکی: آقای سعید بابایی به نشانی اصفهان، خ ولی عصر، خ سید احمدیان، پ 27
متهمین:

1- آقای داود الهیار محمود صالحی به نش��انی خمینی شهر، خ کهندژ، محله اتحاد 
اسامی، فرعی 12، پ 20

2- آقای علی خدایی به نشانی متواری
3- آقای حجت اله کرمی به نشانی قزوین، خ راه آهن، ک ش حسین صفری، پ 24

اتهام ها:
1- خیانت در امانت

2- غصب عنوان
3- کاهبرداری با اتخاذ سمت مجعول

4- تحصیل مال از طریق نامشروع
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای علی خدائی دائر بر تحصیل مال نامش��روع و تظاهر به امر 
وکالت دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقاب، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود و متهمین پرونده اجماالً مبنی بر 
اینکه متهم موصوف بدون اینکه وکیل دادگس��تری باش��د خود را وکیل دادگستری 
معرفی نموده و از طریق فردی بنام س��عید بابائی از آقایان حجت اله کرمی و علی 
برفی جهت حل مشکل ایش��ان در دادگستری وجوهی اخذ نموده و نهایتاً متواری 
می گ��ردد و با عنایت به عدم حضور متهم موصوف با وصف اباغ از طریق نش��ر 

آگهی و عدم ارسال الیحه از سوی وی و سایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی 
را به نامبرده محرز دانسته مستنداً به ماده 46 )از باب تعدد معنوی بین جرائم مذکور( 
از قانون مجازات اس��امی و ماده 55 قانون وکالت و ماده 2 از قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختاس و کاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مشارالیه را به تحمل دو سال حبس تعزیری )مجازات تحصیل مال نامشروع به عنوان 
مجازات اشد اعمال شده است( با احتساب ایام بازداشت احتمالی قبل از اجرای حکم 
محکوم می نماید در مورد رد مال چون پول فوق مربوط به آقایان حجت اله کرمی و 
علی برفی بوده و آقای سعید بابائی واسطه و معرف آقای علی خدائی بوده است فلذا 
در این مورد چنانچه سعید بابائی ادعا می کند پول افراد فوق )حجت اله کرمی و علی 
برفی( را مسترد نموده است چون از مال خودش نبوده و صرفاً پول اخذ شده دیگران 
را به خدائی داده و سپس همان پول را به افراد فوق مسترد کرده نامبرده )سعید بابائی( 
مستحق دریافت وجهی نبوده و از طرفی آقایان حجت اله کرمی و علی برفی نیز چنین 
ادعایی علیه علی خدائی نداش��ته اند بنابه مراتب این مرجع در مورد رد مال مواجه با 
تکلیفی نیست و لیکن راجع به مبلغ وجهی که در کیفرخواست قید شده مبنی بر اینکه 
علی خدایی از سعید بابائی به نحو نامشروع اخذ نموده چون ادعای شاکی مستند به 
دلیلی نبوده متهم موصوف را در این قسمت تبرئه می نماید و اما در خصوص اتهام 
آقای حجت اله کرمی دائر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره 434687 به مبلغ 
دوازده میلیون و یکصد هزار تومان مورخ 86/1/29 عهده بانک تجارت شعبه خواجو 
اصفهان دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات سراسر متناقض شاکی مخصوصًا 
در صفحات 28 و جلسات مورخ 88/4/24 و 88/6/25 و حتی اظهارات شهود تعرفه 
ش��ده وی اجماالً حکایت از این موضوع دارد که این چک باقیمانده همان پولی بوده 
است که از خدائی و کرمی گرفته و سپس آن را استرداد نموده است و ادعاهای شاکی 
واقعاً واهی و بی جهت می باشد بنا بمراتب فوق بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم حصول 
قناعت وجدانی بزه انتسابی را محرز ندانسته مستنداً به اصاله البرائه متهم موصوف را تبرئه 
می نماید و همچنین راجع به دادخواست شاکی بطرفیت متهم موصوف بخواسته مطالبه 
وجه چک مذکور  کلیه خسارات وارده ناشی از جرم چون ادعای شاکی مستند به دلیل 
قانونی نبوده و اظهارات شهود تعرفه شده ایشان قناعت وجدانی حاصل نکرده دادگاه 
موضوع را به حق استحاف موکول نموده که در این خصوص شاکی صراحتاً در جلسه 
مورخ 88/10/1 بیان نموده حاضر به اتیان سوگند متهم )خوانده( نیست و از طرفی متهم 
نیز منکر ادعای شاکی است بنابمراتب مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعام می نماید و اما 
در خصوص اتهام آقای داوود الهیار محمود صالحی دائر بر کاهبرداری و اتخاذ سمت 
مجعول موضوع ش��کایت اولیه آقای سعید بابائی دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
استعامات بعمل آمده، تناقض گوئی های شاکی صرفنظر از اعام گذشت وی در ص 
139 و 140 پرونده، دفاعیات موجه و مؤثر متهم به لحاظ فقد ادله کافی و عدم حصول 
قناعت وجدانی بزه انتسابی را به نامبرده محرز ندانسته مستنداً به اصاله البرائه مشارالیه را 
نیز تبرئه می نماید رأی صادره راجع به محکومیت متهم علی خدائی غیابی محسوب 
ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت مزبور 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد 
راجع به سایر موارد بهرحال حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 16703/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 347
حجت ا... سعیدی ابواسحاقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354001295
شماره پرونده: 8809980354000062

شماره بایگانی شعبه: 880545
تاریخ تنظیم: 1388/10/30

متهمین:
1- آقای وحدت بهرامی به نشانی مجهول المکان

2- خانم افروز صادقی ده چش��مه به نشانی اصفهان، خ شمشاد، روبروی درمانگاه 
رازی، مجتمع گلچین 4، طبقه 4

اتهام: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت )غیر از زنا(
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با اعام ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
 در خص��وص اتهام 1- آق��ای وحدت بهرامی 2- خانم افروز صادقی دائر بر رابطه 
نامش��روع با یکدیگر دادگاه با توجه به محتویات پرونده؛ کیفرخواس��ت صادره از 
دادسرای عمومی و انقاب اصفهان، گزارش مرجع انتظامی؛ اقاریر متهمه ردیف دوم 
دفاعیات باوجه وی؛ عدم حضور متهم ردیف اول به لحاظ متواری بودن با وصف 
اباغ از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه از سوی وی و با عنایت به سایر قرائن 
موجود بزه انتسابی را به نامبردگان محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 637 از قانون 
مجازات اس��امی هر کدام از متهمین موصوف را به تحمل نود و نه ضربه ش��اق 
تعزیری که به نحو متعارف تعزیری در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان اجراء 
خواهد شد محکوم می نماید رأی صادره راجع به متهم ردیف اول غیابی محسوب 
ظرف ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از انقضای مهلت 
مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد و راجع به متهمه ردیف دوم حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس 
از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و لیکن 
چون متهمه ردیف دوم فاقد سابقه کیفری بوده در اجرای ماده 25 از قانون مارالذکر 
مجازات مذکور را بمدت چهار سال معلق می نماید بدیهی است چنانچه نامبرده در 
خال مدت ایام تعلیق مرتکب جرمی ازجرائم مندرج در ماده 25 مذکور گردد عاوه 
بر اجرای مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز اجراء خواهد ش��د ضمناً حکم به 

تحویل مدارک متهم به وی صادر و اعام می نماید. 16705/ م الف 
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 347
حجت ا... سعیدی ابواسحاقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354201535
شماره پرونده: 8709980365901061

شماره بایگانی شعبه: 870739
تاریخ تنظیم: 88/10/21

شاکی: خانم تینوش طباطبائی با وکالت آقای یاسین صعیدی به نشانی شیخ صدوق 
ش��مالی، ساختمان وکا، طبقه سوم، واحد هش��ت، و خانم سحر همتی به نشانی: 

طالقان، هرنج، خ نسوز، ساختمان همتی 
متهم: آقای محمد عسگری به نشانی مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد عسگری که به لحاظ متواری بودن مشخصات بیشتری از 
وی در اختیار نمی باشد مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه خودرو پژو 405 
بشماره انتظامی 834 س 13 تهران 22 موضوع شکایت خانم تینوش طباطبایی با وکالت 
آقای یاسین صعیدی با عنایت به شکایت شاکیه و اظهارات مالک اولیه خودرو آقای سعید 
باقری مبنی بر اینکه بموجب بیع نامه عادی مورخ 85/4/5 خودرو موصوف الذکر را به 
شاکیه فروخته و آن را تحویل مشار الیها داده و لحاظ تصویر مصدق مدرک تقدیمی مبنی بر 
اینکه خودرو مورد بحث از ناحیه شاکیه بصورت امانت جهت فروش تحویل و در اختیار 
متهم پرونده واقع گردیده است و قدر متیقن حاصل از اظهارات شهود و مطلعین بشرح 
مضبوط در پرونده و توجهاً نظر به اینکه متهم بلحاظ متواری بودن از طریق نشر آگهی به 
جلسه دادرسی دعوت بحضور گردیده که در جلسه دادرسی مقرر حضور نیافته و در نتیجه 
دفاعی را مبنی بر تحویل خودرو به شاکیه یا پرداخت ثمن آن به مشارالیها بعمل نیاورده است 
فلذا دادگاه نظر به مراتب مرقوم و مویداً به سایر قرائن و امارات موید منعکس در پرونده 
مجرمیت وی را ثابت تشخیص با انطباق عملکردش با ماده 674 قانون مجازات اسامی 
نامبرده را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزیراً محکوم می نماید. دادگاه در اجرای مقررات 
مواد 9 و 10 قانون مجازات اسامی با توجه به توقیف خودرو فوق االشعار مقرر میدارد 
خودور پس از قطعیت رأی صادره تحویل شاکیه گردد. رأی صادره غیابی و در مهلت ده 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت بیست روز پس از اباغ 
قابل رسیدگی تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. 17996 / م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 344
حمصیان - دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

علی دایی س��رمربی پیش��ین تیم ملی 
گفت: ش��اید کفاش��یان قرارداد مرا ندیده 
باش��د، ضمن اینک��ه دوس��ت دارم از او 
معن��ی کلم��ه غرامت را بپرس��ید. وی در 
خص��وص آخرین دیدار پرس��پولیس در 
سال 88 با پتروشیمی تبریز در چارچوب 
رقابت های ج��ام حذفی اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه تیم وضعی��ت خوبی دارد و 
بازیکن��ان ب��ا آمادگی تمرین��ات را دنبال 
می کنند. 2 بازیکن مص��دوم داریم که به 
دیدار روز پنجش��نبه نمی رس��ند اما سایر 
افراد با قدرت رودرروی پتروش��یمی قرار 
خواهند گرفت. او بازی مقابل پتروشیمی 
آن هم در تبریز را بس��یار سخت ارزیابی 
کرد و گفت: با این حال ما برای پیروزی و 
صعود به مرحله بعدی به مصاف این تیم 
خواهیم رفت. دای��ی در مورد حضورش 
در تبری��ز خاطرنش��ان کرد: یقین داش��ته 
باشید پرسپولیس و تراکتورسازی بهترین 
هواداران ایران را دارند. همواره تبریزی ها 
نس��بت ب��ه من لط��ف زیادی داش��تند و 
مطمئنم در این بازی نیز جو بسیار خوبی 
در ورزش��گاه حاکم خواهد شد. امیدوارم 
بازی زیبایی را شاهد باشیم و هر تیمی که 
مستحق اس��ت به مرحله بعدی رقابت ها 
صعود کند. س��رمربی پرس��پولیس درباره 
تلخ ترین و ش��یرین ترین خاطره ورزشی 

خود در سال 88 عنوان کرد: اجازه بدهید 
یک س��ری حرف ها را نزنم. تا حدودی 
شکست مقابل عربستان تلخ ترین خاطره 
امس��الم بود اما در کل سال خوبی داشتم، 
مخصوصاً زمانی که به پرس��پولیس آمدم. 
دایی در پاسخ به این سؤال که آیا شکست 
اس��تقال در دربی خاطره شیرینی نیست، 
یادآور ش��د: این موضوع طبیعی اس��ت و 

خدا را ش��کر می کنم که پرسپولیس پس 
از سال ها توانس��ت استقال را شکست 
دهد. این امتیاز برایم در پرسپولیس بسیار 
ارزش��مند بود.  سرمربی س��ابق تیم ملی 
درب��اره اظهارنظر کفاش��یان مبنی بر اینکه 
وی از فدراس��یون فوتب��ال درخواس��ت 
غرامت کرده اس��ت، گف��ت: نمی خواهم 
در این مورد زیاد صحبت کنم، زیرا کامًا 
مشخص اس��ت. به نظرم کفاشیان در این 
مورد کمی بی اطاع اس��ت و یا با مسائل 
حقوقی آش��نایی ندارد. ش��اید وی اصًا 
قرارداد مرا ندیده باشد. وی افزود: قرارداد 
من 3 س��اله بوده، در حالی که پس از یک 
سال و 9 روز مرا اخراج کردند. فقط حق 
و حقوق س��ال اول خود را دریافت کردم 

و ب��ا توجه به اینکه مرا اخراج کردند باید 
حقوق 2 س��ال دیگر را نیز بدهند. دایی با 
خنده دار خواندن مس��أله غرامت تصریح 
کرد: کفاشیان همه چیز را به مزاح و خنده 
تلقی می کند و ش��اید این بار نیز موضوع 
مرا به م��زاح گرفته اس��ت اما او اش��تباه 
می کند. اصًا بروید از او بپرس��ید معنای 
غرامت چیس��ت؟ آی��ا می تواند توضیح 

ده��د؟ آقایان نمی دانند چه واژه ای را در 
چه جایی به کار ببرند. سرمربی سابق تیم 
ملی عنوان کرد: مطمئن باش��ید تمام حق 
و حقوق خ��ودم را دریافت خواهم کرد. 
قراردادم موجود است و هر زمانی که الزم 
باشد آن را در اختیار مردم قرار خواهم داد. 
من یک ماه پیش به کمیته انضباطی شکایتم 
را ارسال کردم و آنها اعام کردند در حال 
پیگیری این موضوع هس��تند اما نمی دانم 
چرا تاکنون طول کشیده است. از شریفی 
درخواس��ت دارم در این هفته جواب مرا 
بدهد. دایی با اش��اره به ارسال شکایت به 
فیفا خاطرنشان کرد: مطمئن هستم در ایران 
به نتیجه خواهم رسید اما در صورتی که به 
خواسته خود نرسم مطمئن باشید از طریق 
مقامات باالتر و فیفا ش��کایتم را پیگیری 
خواه��م کرد. تا زمان��ی که حق و حقوقم 
را دریاف��ت نکنم کنار نخواهم نشس��ت. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: دوس��ت دارم 
ای��ن موضوع در ایران حل و فصل ش��ود 
و به فیفا کش��یده نشود. مطمئن باشید اگر 
می خواستم به فیفا شکایت کنم از ابتدا این 
کار را می کردم، زیرا تاکنون جواب خود 
را گرفته بودم اما احترام گذاشتم و دوست 
دارم در مملک��ت خودم این موضوع حل 
ش��ود. امیدوارم آقایان به ج��ای راه های 
فرار از این موضوع به دنبال حل کردن آن 
باشند. سرمربی پرسپولیس درباره اردوی 
تدارکاتی این تیم در امارات خاطرنش��ان 
کرد: برنامه های ویژه ای برای این اردو در 
نظر گرفته ایم و امیدوارم در تعطیات عید 
با این تمرینات به مرز آمادگی کامل برسیم 

و در رده های باالی جدول قرار گیریم.

علی دايی: کفاشیان مرا نديد     علی  وشمه
پنجشنبه گذشته بر لزوم استفاده از وسایل استاندارد در کوهنوردی اشاره و فهرست وار، برخی از 
وس��ایل مورد نیاز این رشته مفرح ورزشی را اعام کردیم. در این قسمت خصوصیات وسایل و ابزار 

استاندارد در کوهنوردی را به اطاع شما می رسانیم.
تعدادی از این وسایل شامل موارد زیر است:

1- کفش کوهنوردی: کفش کوهنوردی مناسب کفشی است که دارای کفی استاندارد و مناسب برای 
کف پا باشد. این کفش ها، به خصوص برای صعودهای طوالنی مدت و در ارتفاعات بلند، از نوع ساق 
بلند انتخاب می شوند. جنس آنها از چرم مرغوب و یا محصوالت مصنوعی است که در برابر سایش و 
نفوذ آب مقاومت خوبی دارند. البته برخی از کارخانجات تولید کفشهای کوهنوردی به همراه محصول 
خود نوعی اسپری حاوی مواد ضد رطوبت را به مشتریان عرضه می کنند که چند ساعت قبل از شروع 
صعود برای کفش استفاده شده و برای مدتی طوالنی، آن را در برابر نفوذ رطوبت حاصل از آب، برف و 
یا عبور از مناطق مرطوب به طور جدی عایق می سازد. این کفش ها را معموالً حدود یک تا دو شماره 
بزرگتر از پا تهیه می کنند و گشادی آن را با پوشیدن یکی دو جفت جوراب مخصوص و ضخیم جبران 
می کنند. این کار عاوه بر نرمی و راحتی پا، حین صعود کمک می کند تا در صورت تورم پا کوهنورد 

دچار مشکل نشود. در هنگام صعودهای زمستانه و در مواجهه با مناطق برفگیر کوهنوردان از »گتر« 
)پاپوش( نیز به عنوان وسیله ای تکمیلی استفاده می کنند که قسمت ساق کفش را تا زیر زانوی کوهنورد 

می پوشاند و پوشش و عایقی مضاعف برای جلوگیری از نفوذ رطوبت ایجاد می کند. 
2- کوله پشتی: کوله پشتی با کیفیت های متفاوت تولید و عرضه می شوند و مبنای تقسیم بندی آنها 

بر حسب لیتر است که به صورت عدد روی سطح بیرونی کوله پشتی دوخته و یا چاپ شده است و هر 
کدام از این حجم ها برای نوعی خاص از برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد که کوهنورد متناسب با آن 
نسبت به خرید اقدام می کند. برنامه های صعود از نیم روز آغاز می شوند و بنا به نوع برنامه تا چند روز 
هم قابل ادامه هستند. باید توجه داشت که چه نوع کوله پشتی برای چه برنامه ای تهیه می کنیم. مثاً برای 
برنامه های نیم روزه از کوله پشتی های 20 تا40 لیتری و برای برنامه هایی که همراه با شب مانی در طبیعت 

است از کوله های 60 لیتر به باال استفاده می کنیم. علت اصلی این تفاوت حجمی به همراه داشتن 
وسایلی مثل کیسه خواب، چادر و مواد غذایی است. البته شرایط اقلیمی و فصلی هم در حجم توشه ما 

مؤثر هستند. یک کوله پشتی خوب دارای ویژگی هایی چون؛ جنس محکم پارچه، وزن سبک، تنظیمات 
مربوط به حمل کوله پشتی و قابل تغییر در شرایط مختلف صعود، پرده جداکننده داخلی )دیافراگم( در 
مورد کوله های حجیم تر و دارای سگک ها و زیپ های محکم و مطمئن است. جهت جلوگیری از 
فساد مواد غذایی داخلی کوله پشتی و امکان نفوذ هوا معموالً جنس پارچه آنها ضد آب نیست و برای 
جلوگیری از نفوذ رطوبت حاصل از بارندگی معموالً کوهنوردان در هنگام بارندگی از وسیله ای به نام 

کاور کوله که با رنگی متناقض با رنگ محیط صعود انتخاب می شود، استفاده می کنند.
3- لباس مناسب کوهنوردی: بنابر نوع برنامه کوهنوردی و شرایط اقلیمی موجود در محیط و مسیر 

صعود، هر کوهنورد اقدام به تهیه و همراه آوردن لباس کافی و مناسب می کند. این لباس ها از کیفیت مناسب 
پارچه، حجم کم و راحتی هنگام صعود برخوردار هستند و از جنس های مختلفی تولید می شوند. امروزه و 
با توجه به استفاده از فناوری نانو در صنعت پوشاک از آن در تولید لباس های کوهنوردی نیز استفاده می شود 
چرا که به وسیله آن می توان اکسیژن رسانی بیشتر به سطح پوست و همچنین جلوگیری از تعریق بیش از 
حد و یا نفوذ سرما به داخل آن را برای کوهنورد مهیا کرد. برای شرایط بارانی کوهنوردان از بادگیر که در 

اصطاح کوهنوردی به آن پامچو می گویند استفاده می کنند که شامل پیراهن و شلوار و یا به صورت سرهم 
است. باید به یاد داشته باشیم پوشیدن طوالنی مدت این لباس موجب تعریق شدید بدن می شود، لذا پس 
از اتمام بارندگی باید آن را از روی لباس ها خارج کرد. وسایلی که تا بدین جا به آنها اشاره شد وسایل پایه 
برای کوهنوردی هستند و الزم به ذکر است که به خاطر تنوع و کیفیت های مختلفی که در تولید آنها لحاظ 
می شود با قیمت های متفاوت قابل تهیه هستند. الزم است بدانیم تولید کنندگان ایرانی هم در حال حاضر 
اقدام به تولید این وسایل کرده اند که عاوه بر کیفیت مناسب در بسیاری موارد دارای قیمت های مناسب 
برای خریداران نیز هستند.آنچه در اینجا به آن اشاره شد نمایی کلی از وسایل پایه ای مورد استفاده یک 

کوهنورد بود. اما وسایل تکمیلی و مربوط به برنامه های چند روزه و نیز برخی اصول اولیه صعود از مواردی 
هستند که در مطالب بعدی در ستون مربوطه به اطاع خوانندگان عزیز خواهد رسید. بدانیم که کوهستان 

خالی از خطر نیست، پس با آموزش مناسب لذت بهره بردن از این موهبت الهی را پایدار سازیم.

صمد مرفاوی س��رمربی تیم فوتبال اس��تقال با بیان اینکه در دیدار مقابل پاس تیمش 
صاحب موقعیت های زیادی برای گلزنی ش��د، گفت: اگر مهاجمان ما این موقعیت ها را 
با بدشانس��ی از دست نمی دادند قطعاً در این بازی به یک پیروزی پرگل می رسیدیم. وی 
ضمن بیان این مطلب افزود: ما در این دیدار 2 نیمه متفاوت داشتیم. نیمه اول فوتبال بد و 
غیرقابل قبولی را ارائه کردیم که تصور می کنم دلیلش فشردگی بازیها و افت بدنی بازیکنان 
بود. وی ادامه داد: در نیمه دوم شرایط بهتری داشتیم و توانستیم با میل هجومی بیشتری به 
دروازه پاس حمله کنیم. در این نیمه موقعیت های خوبی برای گلزنی داش��تیم اما متأسفانه 
مهاجم��ان ما این موقعیت ها را به هدر دادند تا از رس��یدن ب��ه یک پیروزی پرگل محروم 
ش��ویم. سرمربی تیم فوتبال استقال عملکرد پاس همدان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
آنه��ا تیم جنگنده ای بودند و موقعیت های خوب��ی را روی دروازه ما ایجاد کردند. با این 
حال ما موفق ش��دیم این تیم خوب را شکست دهیم. مرفاوی استفاده از سیستم چرخشی 
بازیکنان در ترکیب اصلی این تیم را رد کرد و گفت: به هیچ وجه چنین اظهارنظری درست 
نیست. ما 4 مهاجم داریم که هر بازیکنی آماده تر باشد به میدان خواهد رفت. ما تمرینات 
منظم��ی را در ط��ول هفته برگزار می کنیم و براس��اس آمادگی بازیکن��ان ترکیب اصلی را 
انتخاب می کنیم. وی عملکرد برهانی در دیدار با پاس همدان را به بدشانسی وی تعبیر کرد 
و گفت: برهانی مهاجم خوب و توانایی اس��ت اما در بازی با پاس همدان بدش��انس بود و 

نتوانست از موقعیت هایی که برایش به وجود آمده بود استفاده کند.

صمد مرفاوی: 
بدشانسی آوردیم

عابدزاده:
 بند بند قراردادم را منتشر مي کنم

کوه و کوهنوردی )قسمت دوم(

احمدرضا عاب��دزاده گفت: طبق حکم کمیته 
انضباطی من باید پیش از شرکت در تمرینات تیم 
پرس��پولیس و حضور روی نیمکت، 41 میلیون و 
پانصد هزار تومان از باشگاه بگیرم. او درباره حکم 
صادره کمیته انضباطی درباره اختافش با باشگاه 
پرسپولیس که باید به این تیم برگردد، اظهار کرد: 
کمیته انضباطی بر اساس قانون و انصاف عمل کرده 
است. مسئوالن باشگاه پرسپولیس باید ابتدا مبلغ 41 
میلیون و پانصد هزار تومان را بابت بدهی قبلی به 
من بدهند. همچنین پ��س از آن من اجازه دارم در 
تمرینات تیم شرکت کنم و با حضور روی نیمکت 

پرسپولیس در مسابقات مختلف، با بازیکنان تیمم ارتباط داشته باشم. وی افزود: کمیته انضباطی 
در این میان داوری می کند و باید شخصی از باشگاه پرسپولیس نماینده شود و درخواست های 
فنی شان را به صورت مکتوب از من بخواهند و به طور مثال بگویند با چه سیستمی می خواهند 
بازی کنند و چه اطاعاتی می خواهند تا من هم با یک نفر طرف باشم. عابدزاده در پاسخ به این 
سؤال که آیا شما در بازی های مختلف و برای انجام نت برداری از مسائل فنی مسابقات، روی 
سکوها استقرار خواهید داشت یا روی نیمکت مربیگری پرسپولیس؟ تصریح کرد: این باشگاه 
مال ماست؛ من سال ها در این فوتبال و تیم پرسپولیس زحمت کشیدم و حاضرم جانم را برایش 
بدهم. البته طبق رأی کمیته باید روی نیمکت حضور داشته باشم. هدف من خدمت به پرسپولیس 
است و همچنین می خواهم حقم را هم بگیرم. امثال من سال های زیادی برای موفقیت این تیم 
کوشش کرده اند و ممکن است افرادی با هر سمتی موقتاً به پرسپولیس بیایند و مدتی بعد هم 
بروند. وی خاطرنش��ان کرد: می خواهم برای روشن ش��دن اذهان مردم، بند بند قراردادم را هم 
منتشر کنم تا همه ببینند چه توافقاتی با من انجام شده و قراردادم چگونه است؛ آن وقت می توانند 

قضاوت درستی درباره این قضیه داشته باشند.
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پست الکترونیک :

صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در 
تعطیات نوروز س��ال 1389 با برنامه های شاد و 

متنوع میهمان لحظات نوروزی مردم استان است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی صدا و س��یمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری، »به وقت بهار« عنوان 
ویژه برنامه س��ال جدید، از تولیدات صدای مرکز 
چهارمحال و بختیاری است. این برنامه ویژه صبح 
اس��ت که از س��اعت 9 تا 11:30 ب��ا بخش های 
متنوع، لحظات ش��اد و سرگرم کننده ای را در ایام 
نوروز برای مخاطبان ش��بکه استانی صدای مرکز 
چهارمح��ال و بختی��اری فراهم می کن��د. »لبخند 
به��ار« هم وی��ژه برنامه عصرگاهی ص��دای مرکز

 چهارمحال و بختیاری است.
ای��ن برنام��ه ه��م در تعطی��ات ن��وروز از 
س��اعت 17 تا 20 از ش��بکه اس��تانی صدای مرکز 

چهارمحال و بختیاری پخش می شود.
در این برنامه با پخش موس��یقی و ترانه های 
ش��اد بهاری، نمایش رادیویی، مس��ابقه، گزارش، 
گفتگو با میهمانان نوروزی و مردم استان، تعطیات 
به یاد ماندنی برای مردم استان و مسافران نوروزی 

به یادگار می ماند.
خبر در نوروز 

واحد اطاعات و اخبار مرکز چهارمحال و بختیاری در 
تعطیات نوروز به پخش گزارش های متنوع ویژه این 

ایام  می پردازد.

در ن��وروز 89 در 15 گ��زارش خبری جاذبه های 
گردش��گری و مکان ه��ای تاریخ��ی اس��تان معرفی 
می ش��ود. در تعطی��ات ن��وروز دو بخ��ش خب��ری 
مرک��ز  ص��دای  از  بخ��ش  ی��ک  و  س��یما  از 

چهارمحال و بختیاری پخش خواهد شد.

ویژه برنامه تعطیات نوروز سیما با برنامه ویژه 
سال تحویل از ساعت 19 بیست و نهم اسفند88 

آغاز می شود
»بهارانه« عن��وان ویژه برنامه تعطی��ات نوروز 
از تولیدات شبکه اس��تانی سیمای جهان بین است.
این برنام��ه در مدت ایام نوروز در 13 قس��مت 60 
دقیقه ای با ساختار ترکیبی از سیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری پخش می شود. »بهارانه« شامل بخش های 

ش��اد و جذاب��ی از جمل��ه گزارش ه��ای مردمی، 
قس��مت های طنز، دعوت از میهمان و خوانندگان 

است.
عوامل برنامه: 

تهیه کننده و کارگردان: بیژن علی بابایی، دستیار 

تهیه: بابک کوهی فایق، تصویربردار: بهزاد پیش��کار، 
مجریان: افشین امانی، علیرضا محمدیان، دستیار فنی: 

مهدی براتی و گزارشگر: داریوش یوسف زاده. 
مس��ابقه زنده تلفنی پنج عنوان دیگر برنامه ویژه 
تعطیات نوروز از یکم تا ششم فروردین است که هر 
روز س��اعت 16:30 روی آنتن شبکه استانی می رود.  
س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری هر شب ساعت 
21 با پخش جش��نواره فیلم های سینمایی، جشنواره 

فیلم های س��ینمایی کودک و نوجوان ساعت 17 هر 
روز و مجموعه داس��تانی »دارا و ندار« س��اعت 18:45 
دقیقه هر روز لحظات س��رگرم کنن��ده ای را برای هم 
اس��تانی ها فراهم می کند. مجموعه مستندهای تولید 
سیمای مرکز هم هر روز از ساعت 18 پخش می شود.

مجموعه تلویزیونی »همس��فران باد« از تولیدات صدا و س��یمای مرکز 
چهارمح��ال و بختی��اری در کنداکت��ور پخ��ش برنامه های نورزی ش��بکه 
س��ه س��یما قرارگرفت. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی صدا و س��یمای مرکز 
چهارمح��ال و بختیاری به نقل از معاون س��یمای ای��ن مرکز، این مجموعه 
تلویزیونی در تعطیات نوروز هر روز س��اعت 13:30 از ش��بکه سه سیما 

پخش می ش��ود. مهران جائی، پخش این مجموعه از یکی از شبکه های 
سراسری را فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی های صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری در تولید و ساخت برنامه های باکیفیت و مطلوب و 

معرفی ویژگی های فرهنگی و بومی بیان کرد. 
مجموعه همس��فران باد به تهیه کنندگی مصطفی علمی فرد، کارگردانی 
ش��هرام باباپور و نویس��ندگی الهه صلح جو در 16 قس��مت 35 دقیقه ای 
تولید شده است. بازیگران: حسن جوهرچی، حسن اسدی، آزیتا ترکاشوند، 
حدیث چهره پرداز، مهدی حس��ام ذاکری، لیا رئیس��ی، ش��ایان نصیری و 

شهرام ابراهیمی. 

مهت��اب کرامت��ی درباره دیدارش با اس��فندیار 
رحیم مشایی توضیح داد. این بازیگر سینما در 
پاس��خ به این سؤال که » شما که درگیر مسائل 
ممنوع التصویری نبودید، چرا تصمیم گرفتید با 
رحیم مشایی دیدار کنید؟«، گفت: دیدار من با 
آقای مشایی به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف 
به این دلیل بود که درباره مس��ائل کودکان در 
ایران گفتگو کنیم. کرامتی افزود:  مثل هر کشور 
دیگری که سازمان ملل یا صندوق کودکان ملل 
متحد حضور دارد، برنامه های این سازمان نیز 
با دع��وت، توافق و میزبانی دولت آن کش��ور 
انجام می ش��ود. به همی��ن ترتیب دولت ایران 
ش��ریک اصلی و میزبان برنامه های همکاری 
یونیس��ف برای کودکان ایران اس��ت. در زمینه 
این مش��ارکت دولت ایران و یونیسف به طور 
م��داوم گفتگوهای��ی دارند تا پیش��رفت ها و 
چالش ه��ای مرتبط با حقوق ک��ودکان و رفاه 
آنان در ایران را بررس��ی کنند. این گفتگوها از 
فعالیت های هنری من کامًا منفک هس��تند و 

باید در چارچوب فعالیت من به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف در نظر گرفته شوند. گفتنی است 
طی ماههای گذشته عاوه بر کرامتی، بازیگرانی همچون محمدرضا گلزار و مهناز افشار نیز با رئیس 

دفتر احمدی نژاد دیدار کرده اند. 

کام نور
امام علی )ع(:

هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند، به عیب هایش آگاه شود.

همراه با صدا و سیما در تعطیالت نوروز

مهتاب کرامتی:
دیدارم با مشایی به خاطر مسائل کودکان ایران بود! 

سردار شهید اسداهلل کیانی
تاریخ تول��د: 1335، محل تولد: هرچگان، 
مح��ل   ،1359/10/1 ش��هادت:  تاری��خ 
ش��هادت: جبهه شوش، مسئولیت: فرمانده 

محور جبهه شوش
دل نوشته های شهید

... پ��در و م��ادر مهربانم زحمات��ی را که 
برای من کش��یده اید حال کنید من خود 
تش��خیص می دهم که شماها امروز به من 
احتیاج دارید ولی زمانه جوری اس��ت که 
من نمی توانم در کنار ش��ما باش��م اگر در 
کنار شما باشم و دشمن ضربه ای به امت 
اس��امی بزن��د دیگر زندگی ک��ردن ننگ 
است. خداوند به شما صبر بدهد که من در 
کنار شما نیستم. ای برادران ، ای خواهران 

و ای پدر و مادر مهربان، دشمن در کمین 
است، در حال عملی کردن توطئه است، 
هم از راه نظامی و یورش مزدوران کفار 
به وس��یله صدام ، هم از راه فریب و 

ه��م با تبلیغات گوناگون به وس��یله 
گروهکه��ای خودفروخته به 

اسم اس��ام به این صورت 
که ب��ا اس��ام، اس��ام را 
پاک  جوان  عده ای  بکوبد 
را جل��ب ک��رده و عده ای 
مغ��رض  و  خودفروخت��ه 
ک��ه دم از ق��رآن و نه��ج 
الباغه ه��م می زند و به 

صورت های دیگر.

دامداران عزيز عشايری، روستايی و شهری استان چهارمحال و بختیاری
احتراماً؛ همانطوری که اطاع دارید چرای زودهنگام دام در مراتع ییاقی یکی از عوامل مهم تخریب مراتع می باشد. لذا با عنایت 
به سیاستها و اهداف تعادل دام و مرتع و پروژه مدیریت چرای دام، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری با 

همکاری مسئولین محترم استان به کلیه دامداران اعام می دارد.
ــهریورماه( به مدت یکصد روز  ــتان اول خرداد ماه )89/3/1( و زمان خروج 89/6/10 )ش 1( زمان ورود دام به مراتع ییاقی اس

خواهد بود. لذا قبل و بعد از مدت ذکر شده از چرای دام در سطح مراتع استان ممانعت به عمل می آید.
در صورت بروز تخلف، مأمورین یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و پاسگاه های نیروی انتظامی و ایست و 
ــتقر در گلوگاه های استان برابر مقررات از ورود دام جلوگیری خواهند نمود و دامداران خاطی از  ــی و اکیپ های کنترل دام مس بازرس

طریق مقامات ذیصاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ــایر قوانین جاری، هرگونه چرای  ــور و س ــه به مواد 44 و 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کش ــا توج 2( ب

غیرمجاز جرم محسوب و عاوه بر صدور اخطاریه ابطال پروانه چرا با متخلفین از طریق مراجع انتظامی و قضایی برخورد خواهد شد.
3( به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دامدارانی که بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در 
پروانه چرا و یا خارج از مهلت قانونی تعیین شده دام وارد مرتع نمایند عمل آنان جرم محسوب و به ازاء هر واحد دامی غیرمجاز 20% ارزش متوسط 
روز آن واحد دامی عاوه بر خسارت وارده جریمه اخذ خواهد شد. لذا همراه داشتن پروانه مرتعداری تمدید شده ییاقی و قشاقی الزامی می باشد.
ــتایی و عشایری که در مراتع ییاقی به منظور تغییر شیوه معیشت در قالب طرحهای مختلف اراضی  ــته از دامداران روس 4( آن دس
منابع ملی به آنان واگذار شده و پروانه چرای دام آنها باطل شده اجازه تعلیف دام در مراتع استان را ندارند. در غیر این صورت طبق 
مقررات همچون دامداران فاقد پروانه چرای دام با آنان برخورد خواهد شد. در ضمن مرتعداران ذیحقی که تمایل به ابطال پروانه چرای 

دام خود در ازای واگذاری اراضی ملی را دارند به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها مراجعه نمایند.
5( کلیه دامداران مراتع ییاقی استانهای همجوار موظفند زمان ورود به مراتع استان را رعایت کنند و در صورت ورود قبًا از موعد 
ــوب می گردد و برابر با مقررات با آنان رفتار خواهد شد و همچنین ملزم می باشند  ــتان دامدار متخلف محس مقرر و تخریب مراتع اس
ــکان طوالنی مدت در مراتع دیگر دامداران را  ــده در سنوات قبل عبور دهند و حق اس ــخص ش دام های خود را از ایلراههای کوچ مش

ندارند. در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی الزم بعمل خواهد آمد.
ــت قرق مطلق بوده و  ــده اس ــامان های عرفی که در آنها عملیات احیائی طرحهای مرتعداری و طرح صیانت جنگل اجرا ش 6( س

دامداران در حین کوچ حق ورود دام به عرصه های مذکور را ندارند.
7( مرتعداران موظفند ضمن حفاظت و حراست از مراتع در زمان کوچ، تدابیر الزم جهت معرفی یک نفر قرقبان جهت حفاظت از 

مرتع در سال آتی اقدام نمایند.
8( در راستای حفظ و حراست مطلوبتر عرصه های ملی و مراتع توأم با سرعت عمل کد امداد جنگل و مرتع به شماره 09696 و تلفن 
مستقیم یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 3337001 به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم می باشد.

اطالعیه
دادگستری جمهوری اسالمی ایران

شماره :31873/15
تاریخ: 88/12/8

سبز علی کاویانی
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان چهارمحال و بختیاری

سرهنگ پاسدار آقاخانی
فرمانده انتظامی

استان چهارمحال و بختیاری

سید عبداهلل موسوی
رئیس کل دادگستری 

استان چهارمحال و بختیاری

»همسفران باد« در کنداکتور پخش 
برنامه های شبکه سه سیما قرارگرفت

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213006( نزد بانک کشاورزی شعبه 
جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبیرخانة کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2 – مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/1/11
ــنبه مورخ 89/1/24 و زمان بازگشایی روز چهار شنبه مورخ  ــه ش 3 – مهلت تحویل اس�ناد: از تاریخ 89/1/14 تا پایان وقت اداری روز س

89/1/25 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

5 – پیمانکاران واجد شرایط:
الف (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند. الزم به ذکر است، داشتن تأییدیه از معاونت آب و خاک وزارت 

جهادکشاورزی برای مشارکت کنندگان در مناقصه شماره 88/67 ردیف 4 الزامی می باشد.
ب ( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

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

7 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصة عمومی      )نوبت اول( 
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور پیمان ها و قراردادها 
م الف: 1412118391/ م الف                         تاریخ انتشار نوبت اول:88/12/26

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
مبلغ برآورد )ریال(محل اجراء

محل تأمین 
اعتبار

مبنای برآورد
مبلغ سپرده 

)ریال(
مدت اجراء 

روز
نوع 
سپرده

1
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه3 

و 4 اراضی روستای جور
یک مرحله ای 

88/64
ملی2/591/904/658اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
14/300/000120*

2
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه 

3 و 4 اراضی قلعه عبداله
یک مرحله ای 

88/65
ملی6/742/220/965اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
26/900/000240*

3
احداث شبکه کانال های آبیاری درجه 

3 و 4 اراضی قلعه ساربان
یک مرحله ای 

88/66
ملی 9/977/238/886اصفهان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
36/500/000300*

خرید لوله4
یک مرحله ای 

88/67
استانی1/130/646/000گلپایگان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
9/890/00030*

5
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی گروه 

5 طالقانی قلعه گوشه
یک مرحله ای 

88/68
ملی 1/887/313/503اردستان

رشته آبیاری 
زهکشی فهرست 

بهای سال 88
12/200/000120*
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