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 اول ذي الحجه سالروز ازدواج
 حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س( مبارك باد 
پيوند آسمان و دريا

تقدیم برنامه پنج ساله آینده شهر اصفهان 
به شورای اسالمی شهر

رئيس س��ازمان بازرگان��ي چهارمحال و بختياري 
گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون بازرس��ان سازمان 
بازرگاني استان بيش از 3 هزار و 48 واحد صنفي 
را بازرس��ي ك��رده اند كه ب��ا 286 واحد متخلف 

برخورد قانوني شده است.
به گ��زارش ف��ارس از ش��هركرد، »اس��ماعيل 
كاويان��ي« در جري��ان بازرس��ي از واحده��اي 
صنفي اين شهرس��تان اظهار داشت: جلوگيري 
از افزاي��ش غيرمنطقي قيمت ه��ا، جلوگيري از 
تخلفات، اعمال نظارت و كنترل الزم در سطح 
ب��ازار و برقراري آرامش در ب��ازار هم زمان با 
اج��راي هدفمندي يارانه ه��ا از مهم ترين هدف 
ه��اي اجراي ط��رح بازرس��ي از اماكن صنفي 

است. 
وي اف��زود: در اين طرح ع��اوه بر واحدهاي 
صنفي خرده ف��روش، واحدهاي عمده فروش، 
انب��ار و س��ردخانه ها، ش��ركت هاي تولي��دي، 
توزيعي و خدماتي توس��ط بازرس��ان س��ازمان 
بازرگان��ي اس��تان و مجامع امور صنفي اس��تان 

مورد بازرسي قرار مي گيرند.
 كاويان��ي تصريح كرد: اجراي طرح تنظيم بازار 
از س��وي وزارت بازرگان��ي مي توان��د ت��ا حد 
بس��يار زيادي پيامدها و مش��كل هاي فرا روي 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را از ميان ببرد. 
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
خاطرنشان كرد: اين مانور همزمان در شهرهاي 
مختل��ف اس��تان در ح��ال برگزاري اس��ت كه 
برهمين اساس بازرسان سازمان بازرگاني استان 
و مجام��ع ام��ور صنفي، آمادگي خ��ود را براي 
تنظيم ب��ازار و برخورد با متخلف��ان به نمايش 

مي گذارند. 
وي تأكيد كرد: بازرس��ان با پوشش مخصوص 
بازرسي و گش��ت هاي خودرويي از واحدهاي 
صنفي خرده فروش��ي و عمده فروش��ي، انبار و 
س��ردخانه ها، واحده��اي تولي��دي و توزيعي 

بازديد خواهند كرد.

در مراس��م نشس��ت خب��ری 
معاون سياسی امنيتی استانداری 
اصفهان با تقديم حكم انتصاب 
اس��تاندار، احم��د مقيم��ی به 
طور رس��می به عنوان مشاور 
رسانه ای اس��تاندار آغاز به كار 

كرد. اس��ماعيلی در اين خصوص گفت: بحث مش��اوره رسانه ای از 
مدت ها پيش مطرح بود و ابهام هايی نيز در اين مورد وجود داشته...
شهرستان/ صفحه4

رئيس ش��وراي اسامي شهر 
افزاي��ش  اصفه��ان، از ع��دم 
هزينه سفرهاي شهري در اين 
كانش��هر در 5 ماه اول اجراي 
هدفمند ك��ردن يارانه ها خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي 

شوراي اسامي شهر اصفهان، عباس حاج رسوليها در آغاز...
سراسری / صفحه2

معاون سیاسی - امنیتی استاندار اصفهان:
وظيفه مشاور  رسانه اي 

فراتر از مسائل مطبوعات است

رئیس شوراي اسالمي شهر: 
هزينه هاي حمل و نقل عمومي 

در اصفهان افزايش نمي يابد
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در 7 ماهه نخست امسال صورت گرفت؛

بازرسی از 3048 واحد صنفي 
در چهارمحال و بختياري

در گردهمایي منطقه اي ارتقاي سالمت و مبارزه با فساد اداري مطرح شد؛

مدیران ایراني باید
 الگوي سالمت اداري جهان باشند

 اداره حفاظت محيط زيست 
شهرس��تان آران و بي��دگل با 
حضور مديركل حفاظت محيط 
زيست اس��تان اصفهان افتتاح 
ش��د. احمدرضا الهيجان زاده 
اظهار داشت:   از بين 23 شهرستان 

 اين استان تا دو ماه گذشته تنها در 8 شهرستان اداره محيط زيست وجود 
داشت. وی افزود: در دور سوم سفر رئيس جمهور... 

محیط زیست/ صفحه6

 افتتاح اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان آران و بيدگل

صفحه 2

س
فار

س: 
عک

 

25 آبان ماه روز حماسه ایثار اصفهان

مردم اصفهان با مقام معظم رهبري ديدار مي كنند

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(

مورخ   87/573 شماره  مصوبه  باستناد  چمگردان  شهرداری 

88/12/12 و 89/1291 مورخ 89/7/27 شورای اسالمی شهر 

چمگردان و از محل اعتبارات سال 1389 در نظر دارد پروژه های 

ذیل را از طریق مناقصه عام و بر اساس فهرست بهای مبنای سال 

واجد  پیمانکاران  به  مصالح  التفاوت  مابه  و  تعدیل  بدون   1388

الشرایط واگذار نماید.

عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری تا 

مورخ 89/8/27 بمنظور کسب اطالعات و اخذ مدارك مناقصه و 

تحویل پیشنهادها به شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

1 – آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار 4/000/000/000 ریال 

جهانگير فدايی 
شهردار چمگردان

شهرداری چمگردان

نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 10965
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ایران

رئي��س جمه��ور گفت: مدعي��ان امروز 
دموكراس��ی  و  آزادی  بش��ر،  حق��وق 
همان اس��تعمارگران و برده داران سابق 
هس��تند كه پس از شكس��ت در مقابل 
مبارزه ه��اي مل��ت ها، نق��اب دروغين 
 حمايت از حقوق ملت ها بر چهره خود 
 زده ان��د. به گزارش واحد مركزی خبر، 
محم��ود احمدی نژاد در ديدار مش��اور 
عال��ی رئيس جمه��ور س��ودان گفت: 
روابط ايران و س��ودان برادرانه است و 
ايران ب��ا نگاه اعتق��ادی و دينی تا آخر 
در كن��ار س��ودان و ملت های مس��تقل 
 خواهد ايستاد. وی با بيان اينكه دشمنان 
نمی خواهند هيچ كشور و ملت مستقلی 
از لحاظ سياس��ی، اقتصادی و فرهنگی 
در جهان مقتدر و پيش��رفته شود، اظهار 
داشت: نظام سلطه به دنبال آن است كه 
ملت های جهان همواره فقير، ضعيف و 
تحت س��لطه باشند و حتی با بهانه های 
گوناگون در مس��ير پيش��رفت و اقتدار 
ملت های مستقل مانع ايجاد می كنند. 

 رئي���س جمه����ور ب��ا اش����اره ب�ه 
توطئه های دشمنان برای ايجاد اختاف 
و دو دس��تگی بين كش��ورهای مستقل 
خاطرنشان كرد: س��لطه گران در حالی 
كه اجازه نمی دهند در فلسطين و حتی 
كش��ورهای خود رفراندوم انجام شود، 
در كش��ورهای مس��تقلی مانند س��ودان 
اين موض��وع را تش��ويق و حتی برای 
آن طراح��ی و توطئه می كنند كه بايد با 

تدبير و ايستادگی با آن برخورد كرد.
 احم��دی نژاد ب��ا تأكيد ب��ر اينكه نظام 
س��لطه در سراشيبی س��قوط قرار دارد، 

اظهار داشت: امروز سلطه گران در تمام 
نقاط جهان و حتی در داخل كشورهای 
خود با مشكل هاي زيادي مواجه هستند 

و قادر نيستند آن را حل كنند.
 احم��دی نژاد ب��ا تأكيد ب��ر اينكه نظام 
س��لطه ق��ادر نيس��ت هي��چ موضوعی 
 را ب��ه ملت ه��ا تحمي��ل كن��د، اظهار 
داش��ت: اگر مل��ت ها در مقاب��ل زياده 
خواهی نظام س��لطه محكم و با اعتماد 
به نفس بايس��تند، آنان نمی توانند هيچ 

كاری انجام دهند. 
 رئيس جمه��ور افزود: آين��ده متعلق به 
ملت ها و انسان های مؤمن و عدالت خواه 
است و طاغوت و مستكبران به سرعت 

سقوط خواهند كرد. 
مش��اور عال��ی رئيس جمهور س��ودان 
 نيز در اي��ن ديدار با بي��ان اينكه روابط 
ته��ران- خارط��وم ب��ر ه��دف، ايمان 
 و عقي����ده اس����توار اس���ت اظه�ار 
داش��ت: امروز مل��ت ايران به واس��طه 
ايس��تادگی و پيش��رفت ه��ای افتخ��ار 
آمي��ز علمی، به ق��درت و الگويی برای 
پايداری و كار و تاش كشورها و ملت 

های مستقل جهان تبديل شده است. 
وی خاطر نش��ان كرد: س��ودان به طور 
كامل و با ايس��تادگی از حق ملت ايران 
بر انرژی هس��ته ای صلح آميز حمايت 
می كن��د و آن را موج��ب افتخار خود 
می داند. مش��اور عال��ی رئيس جمهور 
س��ودان هم چنين از ديپلماس��ی فعال و 
پويای ايران در قاره آفريقا قدردانی كرد 
و افزايش هر چه بيشتر روابط دو كشور 

را  خواستار شد.

مركز آمار، گزارش ماه تابستان اطاعات 
مربوط به معامله هاي مس��كوني ش��هر 
ته��ران برگرفت��ه از س��امانه مديري��ت 
اماك و مس��تغات )ك��د رهگيري( را 
منتش��ر كرد. به گزارش فارس به نقل از 
پايگاه اطاع رساني دولت ، بر اساس اين 
گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش 
هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي 
مس��كوني كلنگي معامله شده از طريق 
بنگاه ه��اي ملكي در ش��هر ته��ران در 
تابس��تان امسال يك ميليون و 581 هزار 
تومان بوده كه نسبت به بهار امسال نيم 
درصد كاهش نش��ان مي دهد. البته اين 
رقم نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل 
22/4 درصد رشد داشته است. بر اساس 
گزارش مركز آمار، متوسط قيمت خريد 

و فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامات 
ملكي ش��هر تهران، يك ميليون و 743 
ه��زار تومان بوده كه نس��بت ب��ه بهار 
امس��ال 2/9 درصد كاهش و نس��بت به 
تابستان سال گذش��ته 7 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. در مي��ان منطقه هاي 22 
گان��ه تهران، بيش��ترين متوس��ط قيمت 
يك مترمربع زيربناي مس��كوني معامله 
ش��ده، در منطقه 3 با ح��دود 2 ميليون 
و 782 هزار تومان ب��وده و كمترين آن 
در منطق��ه 20 با 938 ه��زار تومان بوده 
اس��ت. متوس��ط اجاره ماهانه به عاوه 
3 درصد وديع��ه پرداختي در تهران در 
تابس��تان امس��ال 9 هزار و 639 تومان 
به ازاي هر مترمربع زيربناي مس��كوني 
بوده كه نس��بت به فصل قبل 12 درصد 
و نسبت به سال قبل 20 درصد افزايش 
داشته است. اين رقم بدين معناست كه 
به عنوان مث��ال: اجاره ماهانه يك واحد 
مسكوني 50 متري در تهران در تابستان 
امس��ال با احتس��اب 3 درص��د وديعه 
پرداختي، به طور متوس��ط حدود 482 
هزار تومان بوده اس��ت. هم چنين منطقه 
يك تهران بيش��ترين رقم اجاره و منطقه 

18 پايين ترين رقم اجاره را داشته اند.

دول��ت در راس��تاي بهين��ه س��ازي و 
كاهش تلفات ش��بكه برق استان تهران 
و س��اماندهي ش��بكه آب و فاض��اب 
اس��تان، 18 تصميم جديد براي تسريع 
در اج��راي پروژه ه��اي آب و برق در 

استان تهران اتخاذ كرد. 
ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از پايگاه 
اط��اع رس��اني دولت، هي��أت وزيران 
در جلس��ه اي كه در مركز اس��تان تهران 
برگ��زار ش��د، وزارت ني��رو را موظف 
كرد با هماهنگ��ي معاونت برنامه ريزي 
و نظ��ارت راهبردي رئي��س جمهور و 
همكاري اس��تانداري، عاوه بر مطالعه 
درباره افزايش ارتفاع س��د فش��افويه و 
ش��بكه هاي سد، طي س��ال هاي 1389 
و 1390 نس��بت ب��ه ش��روع عملي��ات 
اجرايي طرح ساماندهي آب هاي جنوب 
تهران و انتق��ال آب كانال مقصود بيك 
و ولنج��ك ب��ه رودخانه ك��ن با هدف 
تأمين آب ش��رب ش��هر جديد پرند با 
 مش��اركت س��ي درصدي اس��تان اقدام 

كند. 
هم چنين بر اين اساس، وزارت نيرو بايد 
عمليات اجرايي س��امانه انتقال پس��اب 
تصفيه خانه هاي كرج به دشت هاي كرج 
و شهريار و سامانه انتقال پساب تصفيه 
خانه هاي جنوب ش��هر تهران به دشت 
ورامين، پاكدش��ت و ري را با مشاركت 
س��ي درصدي اس��تان طي س��ال هاي 
1390 تا 1392 به انجام رساند. براساس 
اين مصوبه، شروع عمليات اجرايي خط 
دوم انتقال آب از س��د طالقان به غرب 
تهران نيز بر عهده اين وزارتخانه است. 

ه��م چني��ن  وزارت نيرو مكلف ش��ده 
اس��ت كه مبلغ يكصد و پنج��اه ميليارد 
ريال براي ايج��اد و تكميل مجتمع هاي 
آبرس��اني روستايي در س��طح استان با 
مش��اركت چه��ل درصدي اس��تان طي 
س��ال هاي 1390 و 1391، مبلغ يكصد 
ميليارد ريال به منظور ايجاد تأسيس��ات 
ش��بكه جمع آوري فاضاب روستاهاي 
حاش��يه س��د كرج،  لتي��ان و طالقان با 
مشاركت اس��تان به نسبت مساوي طي 
س��ال هاي 1390 ت��ا 1392و هم چني��ن 
مبلغ سيصد ميليارد ريال براي بهسازي 
و نوسازي ش��بكه هاي فوق توزيع برق 
 اس��تان تا پايان س��ال 1391 اختصاص 

دهد. 
بر اين اساس، اختصاص مبلغ يكصد و 
س��ي ميليارد ريال به منظور بهينه سازي 
و كاه��ش تلفات ش��بكه برق اس��تان با 
مش��اركت چهل درصدي استان تا پايان 
س��ال 1391 نيز از جمله وظايفي است 
كه دولت بر عهده وزارت نيرو گذاشته 

است. 
وزارت نيرو هم چنين موظف شدنسبت 
به اج��راي رينگ انتق��ال آب از تصفيه 
خانه شش��م آب ته��ران در قالب طرح 
آبرس��اني به ش��هر تهران از س��د كرج، 
تأمي��ن اعتباره��اي الزم ب��راي تقويت 
پست و ظرفيت انتقال برق شهرك هاي 
صنعتي چرمش��هر، س��االريه،  فيروزكوه 
و چاپ ب��ا مش��اركت ب��رق منطقه اي 
تهران،  اس��تان و ش��ركت ش��هرك هاي 
 صنعت��ي ب��ه نس��بت مس��اوي اق��دام 

كند. 

زاینده رود
گردهمايی منطقه ای ارتقای سامت اداری 
و مب��ارزه ب��ا فس��اد اداری با حضور مس��ئوالن 
 دس��تگاه های نظارتی اداری سه اس��تان اصفهان،  
چهارمحال و بختياری و مركزی در اس��تانداری 
اصفه��ان برگزار ش��د. مدي��ران مال��ی و اداری، 
نظارت و بازرسی، تكريم ارباب رجوع و ناظران 

هيأت های رسيدگی 
به تخلف های سه 
اس��تان مذكور در 
اين جلسه شركت 
داش��تند و نجابت 
از معاونت توسعه 
مديري��ت و منابع 

انسانی رياست جمهوری ميهمان ويژه مراسم بود. 
فرزاد زيويار معاون توسعه مديريت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان در اين مراسم اظهار داشت: اين 
تفك��ر كه هر كس تنها خود را ببيند و نظارتی بر 
پايه امر به معروف و نهی از منكر در مورد ديگران 
نداش��ته باش��د بايد از بين برود. براساس اصول 
بازرس��ی كه در اس��ام نيز به آن س��فارش شده 
و نامه های حضرت عل��ی )ع( نيز اهتمام به اين 

موضوع دارد و گماردن مأم��وران و ناظران امين 
و قاطعيت در بازرس��ی و نظارت بر بيت المال از 

سفارش های مؤكد اسام است.
زيويار خاطرنش��ان س��اخت: مديران ايرانی بايد 
الگوی سامت اداری دنيا باشند و نظام جمهوری 
اس��امی برای اين زيرساخت برنامه های منظم و 

ساختار مهمی دارد.

نجابت مش��اور توس��عه مديريت و منابع انسانی 
 رياس��ت جمه��وری در اين گردهماي��ی اظهار 
داشت: بايد ساده زيستی پايه اصلی زندگی مديران 
و چگونگی مديريت آنها قرار گيرد، وی خود را 
بدهكار انقاب ناميد و افزود: مديران بايد خود را 
خادم حزب ا... بدانند و ايمان داشته باشند كه اگر 
ايثارگران و پابرهنگان نبودند امريكا و صداميان تا 
اصفهان و تهران می آمدند، وی با اشاره به كشته 

شدن 60 نفر در بمب گذاری پاكستان و بروز 21 
انفجار در عراق گفت: كشور ما به يمن و بركت 
انقاب، امن و ايمن است و تفكر امام معادله های 

جهان را برهم زده است.
مشاور توسعه مديريت رياست جمهوری تصريح 
كرد: اگر هيأت های مبارزه با فساد، شناخت اوليه 
و انقابی نداشته باشند نمی توانند با فساد مبارزه 
كنن��د و ب��ه قول 
ام��ام راح��ل بايد 
اس��ام ائمه اطهار 
و اسام پابرهنگان 
و اس��ام تازيان��ه 
خوردگان در رفتار 
مديران دولتی نمود 
پيدا كند.وی خاطرنش��ان ساخت: اسام، كوبنده 
نظام س��رمايه داری اس��ت و باي��د كوبنده نظام 
تجمل گرايی باش��د و مديران با دوری گزيدن از 
رفتاره��ای تجملی نبض رفاه مردم را در دس��ت 
گيرند و مشاهده نكنيم كه اتومبيل های تجماتی 
و مس��افرت های پرخ��رج ب��ه زندگ��ی مديران 
 س��ايه افكنده كه اين خود از مظاهر فس��اد اداری

 است.

مهدی رفائی
به همت سازمان نوسازی مدرسه های استان اصفهان 
و با همكاری مجمع خيران مدرسه س��از، ششمين 
مدرسه موقوفه صارميه ساخته می شود. اين مدرسه 
كه دبيرس��تان دخترانه 12 كاس��ه اس��ت از محل 
زمين ه��ای موقوفی صارم الدوله ب��وده و در خيابان 
پروين، حكيم شفائی دوم، جنب پارك گل محمدی 
واقع می باشد. محسن جعفرپور كارشناس سازمان 
نوسازی مدرسه های اس��تان اصفهان در خصوص 
اين پ��روژه در گفتگو با زاينده رود اظهار داش��ت:  
پروژه اين دبيرس��تان دخترانه با بودجه 500 ميليون 
تومانی كار خود را آغاز خواهد كرد و سعی خواهد 
 ش��د كه با همين مبلغ احداث آن كامل ش��ود. وی 
افزود: اين دبيرس��تان دخترانه كه مدرسه شماره )6( 
موقوفی صارميه است، در زمينی به مساحت 2497 
مترمربع و در 2 هزار مترمربع زيربنا ساخته می شود 
و ان ش��اءا... تا مهرماه آين��ده به بهره برداری خواهد 
رسيد.محسن محمد دخت )مدير آموزش و پرورش 
 ناحيه 4 اصفهان( در آيين كلنگ زنی اين دبيرس��تان 
گفت: اين دبيرستان در منطقه 4 آموزش و پرورش 
 واقع ش��ده اس��ت كه ناحيه ای با ح��دود 90 هزار 
دانش آموز متش��كل از منطقه ه��ای اطراف خيابان 
پروين می باشد و تنوع قومی بسياری دارند و حدود 
8500 دانش آموز آن را افاغنه تشكيل می دهند. وی 
با اشاره به محروميت منطقه و كمبود فضای آموزشی 

گفت: امروز زنگ خطر كمبود فضای آموزش��ی به 
صدا درآمده است و منطقه های اطراف خيابان پروين، 
اتوبان چمران، برازنده و آل محمد )ص( به شدت با 
مشكل كمبود فضای آموزشی رو به رو هستند كه در 

آينده نيز تشديد خواهد شد.
مدرسه سازی سمبل فعالیت های عمرانی کشور

عامليان )مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان( 
در اين مراس��م گفت: امر مدرس��ه سازی به سمبل 
فعاليت های عمرانی در س��طح كش��ور تبديل شده 
و از اين رو بايد قدردان مجموعه خيران كش��ور و 
استان بود تا شور و شعف در نهضت مدرسه سازی 
بيشتر ش��ود. وی در خصوص موقوفه های صارميه 
گفت: در بحث خيرخواهی موقوفات صارميه بايد 
عاوه بر س��اخت مدرسه، صدقه جاری به تأسی از 
اين امر اجرا ش��ود و اين طرح مدرسه های موقوفه 
ختم نگردد، بلكه با استفاده از اين صدقه های مداوم 
و با مش��اركت خيران اين عمل تداوم يابد. مديركل 
آموزش و پرورش اصفهان تصريح كرد:  وقف نامه  
صارم الدوله يك سند تاريخی گوياست كه همواره 
باعث خير و بركت بوده است و برای آيندگان نتيجه   
آثار آن همچون همين مدرسه ها به عنوان يك خير 

جاری باقی می ماند. 
ــازی در دولت اخیر  ــه سازی و مسکن س مدرس

رشد شایانی داشته است
عليرضا ذاكر اصفهانی در آيين كلنگ زنی دبيرستان 

12 كاسه دخترانه موقوفی شماره 6 صارميه، اظهار 
داشت: در سال های اخير و در دولت نهم و دهم، روند 
سرسام آور گرانی مسكن كنترل شده و مشكل های 
مسكن سازی و مدرسه سازی برطرف شده است، 
به طوری كه اكنون با 7 يا 8 ميليون تومان می توان در 
مسير خانه دار شدن قدم گذاشت و اعطای وام های 
20 و 30 ميليون��ی نيز راه خانه دار ش��دن را هموار 
كرده اس��ت. استاندار با اش��اره به روند رو به رشد 
پروژه های مسكن مهر گفت: در سايه خدمت های 
دولت خدمتگزار و اعطای وام و خانه های اقساطی، 
پروژه 30 هزار واحدی مسكن مهر در فوالدشهر به 
بهره برداری خواهد رس��يد و بخشی از مشكل های 

عمده مسكن شهر را حل خواهد كرد.
عليرضا ذاكر اصفهانی خيران مدرسه ساز را جاودانه 
توصيف كرد و افزود: ايش��ان همچون ش��اعران و 
اديبان و هنرمن��دان دارای يادی ج��اودان در اذهان 
عمومی خواهند بود. وی با اشاره به زنده و پويا بودن 
نام برادران همدانيان، مصداق خيرخواهی را همانند 
خدمت رسانی در تعليم و تربيت شايسته دانست و 
خيری كه با آن مدرس��ه ای ساخته شود را از اعمال 
 بسيار پس��نديده بش��ر توصيف نمود. وی تصريح 
كرد: موقوفات صارم الدول��ه همواره باعث خير و 
بركت برای اصفهان بوده و اگر چه در سال های قبل 
اس��تفاده مثبت آن كم شده بود، ولی با كمك خيران 

استان اين روند دوباره به راه افتاده است.

زاینده رود  
رئيس شوراي اسامي شهر اصفهان، از عدم 
افزايش هزينه سفرهاي شهري در اين كانشهر در 

5 ماه اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ش��وراي اسامي شهر 
اصفهان، عباس حاج رس��وليها در آغاز يكصد و 
هفتاد و سومين جلسه علني اين شورا، توسعه حمل 
و نقل عمومي كانش��هر اصفهان را از هدف هاي 
مهم مديريت شهري دانست و آمادگي اين مديريت 
را براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها اعام كرد و 
اف��زود: كاهش ترافيك و ارتقاي بهره وري ناوگان 
اتوبوس راني و تاكس��ي راني و سهولت در عبور و 
م��رور، از جمله مزايا و بركت ه��اي اين طرح در 

كانشهرهاست.
رئيس شوراي اسامي شهر اصفهان از عدم افزايش 
هزينه سفرهاي شهري در اين كانشهر در پنج ماه 
اول اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و از 
دولت و دست اندركاران اجراي اين طرح خواست 
درآمدهاي حاصل از صرفه جويي در بخش حمل و 
نقل را ماهيانه به شهرداري هاي كانشهرها پرداخت 

نمايند.
وي ب��ه آلودگي هاي زيس��ت محيطي ناش��ي از 
س��وخت خودروه��ا و فعالي��ت كارخانه ه��اي 
صنعتي در كانشهر اصفهان اشاره كرد و ظرفيت 
 خيابان ه��اي اي��ن ش��هر را مطلوب دانس��ت و 
گفت: توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي،  عدم 
استفاده از وسايل نقليه شخصي، كاهش سفرهاي 

ش��هري، توزيع مناس��ب مدرس��ه ها و همكاري 
ش��هروندان، بهترين راهكار براي كاهش آلودگي 
هوا و ايجاد محدوديت ترافيكي در شهر اصفهان 

است.
حاج رسوليها، لزوم احداث حلقه چهارم ترافيكي 
شهر اصفهان را مورد تأكيد قرار داد و مشكل هاي 
ناش��ي از تردد خودروهاي سنگين و نيمه سنگين 
در حلقه س��وم ترافيكي را برش��مرد و افزود: در 
صورت احداث و راه اندازي حلقه چهارم ترافيكي 
و انتقال ترافيك خودروهاي سنگين به اين حلقه، 
آلودگي هاي صوتي و زيس��ت محيطي و ترافيك 
كانش��هر اصفهان به صورت چشم گيري كاهش 

خواهد يافت.
وي توس��عه كارخانه ها و واحده��اي صنعتي را 
مهم ترين چالش براي آلودگي هاي زيست محيطي 
در كانشهر اصفهان و توسعه پااليشگاه را خاف 
قانون دانست و گفت:  با وجود مخالفت مديريت 
ش��هر اصفهان، اين امر تحقق ياف��ت كه اثرهاي 
نامطلوب اين توسعه و كارخانه هاي صنعتي ديگر 
در زمينه هاي زيس��ت محيطي، حمل و نقل و آثار 
مخرب روحي و رواني آن بر روي ش��هروندان را 

شاهد  هستيم.
رئيس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان در ادامه 
سخنان خود به توصيه هاي مقام معظم رهبري در 
خصوص توسعه كارخانه ها در شهرها،  برخورد 
مطلوب مسئوالن شهرداري ها و نيروي انتظامي به 
عنوان دو نهاد مرتبط با مردم و داشتن اخاق و خلق 

و خوي خوب در اين رابطه اشاره كرد و افزود: در 
صورتي كه با زبان شيرين، اخاق نيكو و چهره اي 
بشاش با مردم برخورد كنيم و سخن بگوييم، آنان 
براي حل هر مشكلي با مسئوالن همكاري خواهند 

كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به پتانسيل و 
توانمندي شوراهاي اسامي شهرها اشاره كرد و از 
عدم استفاده از ظرفيت كامل اين شوراها خبر داد 
و گفت:  تش��كيل نهاد شورايي، يكي از آرمان هاي 
امام راحل و از اصول قانون اساسي است كه تمام 
بحث هاي اجرايي كشور براساس انتخابات و قواي 

مقننه، مجريه و شوراها دنبال مي شود.
حاج رسوليها مطرح كردن بحث هاي مختلف شهر 
در صحن علني ش��وراي اسامي شهر اصفهان را 
يكي از ويژگي هاي ش��ورا عنوان كرد و افزود: به 
لطف خدا شهرداري با پشتوانه اين شورا اقدام هاي 
خوبي انجام داده و به واقع ش��وراي اسامي شهر 
اصفهان با وج��ود گروه ها و ديدگاه هاي مختلف، 

برآيند خوب و مطلوبي داشته است.
وي در پاي��ان ب��ا گراميداش��ت س��الگرد ازدواج 
حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س(، اظهار 
اميدواري كرد تا مسئوالن استان بسترهاي الزم را 
براي ازدواج آسان جوانان و تأمين مسكن و اشتغال 
آنان فراهم نمايند. رئيس ش��وراي اس��امي شهر 
 اصفهان هم چنين س��الگرد شهادت حضرت امام 
محمد تقي جواد االئمه را به عموم مردم واليتمدار 

اصفهان تسليت گفت.

مدعيان حقوق بشر؛ استعمارگران سابق

براساس گزارش مرکز آمار؛ 
مسكن در تهران 3 درصد ارزان شد

تصميم هاي  دولت براي تسريع 
در اجراي پروژه هاي آب و برق استان تهران

جهان نما نصف النهار
توسط عکاس آلمانی؛

برپايی نمايشگاه عکس جنايت 
صهيونيست ها در غزه 

ع��كاس آلمانی به تازگی نمايش��گاهی از مجروحان فلس��طينی عمليات 
نظامی دو س��ال پيش رژيم صهيونيس��تی در نوار غزه برپا كرده است. به 
گزارش شبكه پنج تلويزيون فرانسه، در عمليات سرب گداخته اسرائيل، 
هزار و س��يصد و پانزده نفر كشته شدند كه بيشتر آنان غيرنظامی بودند. 
اين جنگ هم چنين هزاران زخمی برجا گذاش��ته است كه برخی از آنان 
آثار جراحت ها را ت��ا ابد حفظ خواهند كرد و برخی نيز دچار معلوليت 
ش��ده اند. نمايش��گاه عك��س »كای وايدن هوف��ر« آلمانی ب��ه اين افراد 
اختصاص دارد. كای وايدن هوفر با نش��ان دادن عكس دختری نوجوان 

می گويد كه او شانزده ساله است. 
او درح��ال بازی بر بام خانه به هم��راه خواهر و دخترعموهايش بود كه 
حمله صورت گرفت. خواهر او كش��ته و خود پاهايش را از دس��ت داد، 
دخترعموي��ش دچار نقض عضو از ناحيه پا ش��د و يك��ی ديگر به هوا 
پرتاب ش��د و حال چندين جراحت دارد. همه اين كودكان براثر انفجار 

موشك به اين روز افتاده اند.
 اين عكاس-  خبرنگار برلينی از بيست سال پيش از منطقه گزارش تهيه 
می كند. وی مدت ها پس از جنگ غزه، به اين منطقه بازگشت و تصميم 
گرفته تا آثار مخرب در درازمدت اين مناقشه اسرائيل را با عكس هايش 
برجس��ته سازد. جراحت های دردناك انسانی در اين عكس ها به وضوح 
مشهود است. كای وايدن هوفر می گويد كه ادعا می كنند جنگ ها تميز 

است. 
آنان فردی را هدف قرار می دهند و می گويند او تروريس��ت اس��ت و 
وی را می كش��ند و می گويند همه چيز تمام ش��د. اما حقيقت امر چيز 
ديگری اس��ت زيرا گلوله ها ممكن اس��ت به هرجايی اصابت كرده و به 
افراد بی گناه برخورد كند. گفته می ش��ود برای كش��تن هر فرد مظنون به 

طور متوسط 9 غيرنظامی كشته می شوند. 
در س��پتامبر سال 2009 س��ازمان ملل در گزارش��ی ارتش اسرائيل را به 
ارتكاب اقدام هايی مش��ابه با جنايت های جنگی متهم كرده بود. شايد در 
برخ��ی از موردها بتوان اين اقدام ها را جنايت های ضد بش��ری توصيف 

كرد.

با کلنگ زني دبیرستان دخترانه 12 کالسه توسط استاندار؛
ششمين مدرسه موقوفه صارميه ساخته مي شود

رئیس شوراي اسالمي شهر: 
هزينه هاي حمل و نقل عمومي در اصفهان افزايش نمي يابد

معاون آموزش و پرورش در اصفهان:چه خبر از پایتخت

 كاهش نابرابري بين آموزش 
و پرورش شهري و روستايي

الدن سلطاني

دومي��ن گردهمايي مديران مجتمع هاي آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با 
حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مديران و معاونان 
منطقه ها و مس��ئوالن اداره كل آموزش و پرورش اس��تان در محل خانه معلم 

شماره 3 برگزار شد.
در اين گردهمايي معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش درباره 
مجتمع هاي آموزشي گفت: اين مجتمع ها با اين نگاه شكل گرفته كه ما فرصتي 
را براي حركت به س��وي عدالت آموزشي و كاستن نابرابري ها بين آموزش و 
پرورش شهري و روستايي داشته باشيم، در واقع مباني اين طرح بر اين ديدگاه 

استوار است.
سحرخيز ضمن اشاره به فعاليت 228 مجتمع در استان اصفهان تصريح كرد:  5 
كارگروه تشكيل شده كه موظف شدند ظرف مدت يك ماه كتابي تحت عنوان 
آنچه مدير يك مجتمع بايد بداند را كه شامل دستورالعمل هاي الزم است طراحي 

كنند. گفتني است كه اين كتاب در اختيار مديران مجتمع ها قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه پنج شنبه ها تنها بايد در مجتمع ها به فعاليت آموزشي و پرورشي 
 و ارتقاي كيفيت پرداخت ش��ود گفت: پنج ش��نبه ها م��ي تواند كاس درس 
دانش آموزان مجتمع ها تعطيل ش��ود و اختصاص به گروه هاي درس��ي پيدا 
كند، چرا كه نظارت بر ارزشيابي تحصيلي گروه هاي درسي نقش عمده اي در 
پيشرفت تحصيلي دارد. در واقع معلمان و كادر آموزش مجتمع  در اين روز مي 

توانند به بررسي كيفيت فعاليت آموزش و پرورش بپردازند.
 مع��اون وزير آموزش و پ��رورش درباره دوره هاي آموزش��ي ضمن خدمت 
افزود: برخي مدرس��ان فقط به بيان تئوري ها مي پردازند و برخي آن چنان كه 
بايد تجربه ندارند، هم چنين استمرار نداشتن دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
از اشكال ها است اما كارگاه هاي آموزشي و گروه هاي درسي مي تواند اين نقص 

را برطرف نمايد.
س��حرخيز ضمن اشاره به اختصاص 2 ميليارد تومان جهت تجهيز مجتمع ها 
به فناوري روز خاطرنشان كرد: متحول كردن فضاي مركز مجتمع ها در برنامه 
ماست. امسال نبايد هيچ مركزي فاقد تجهيزات در زمينه ثبت و ضبط اطاعات 

و به بيان ديگر رايانه باشد.
وي گفت: به تمام مدرسه هاي تحت پوشش معاون فناوري تعلق مي گيرد، چه 

سايت داشته باشند و چه فاقد سايت باشند.
معاون وزير آموزش و پرورش هم چنين تصريح كرد:  طبق دستورالعمل، ديگر 
مدرسه ها متصدي آزمايشگاه، كتابدار و دفتردار نخواهند داشت و معاون اجرايي 
در اين زمينه فعاليت مي كند. در خصوص تكليف افرادي كه پيش از اين در اين 
سيستم ها مشغول به كار بودند بايد گفت: در بسياري از هنرستان ها از اين افراد 

مي توان به عنوان انباردار، سرپرست كارگاه، استاد كار و... استفاده كرد.
سحرخيز ضمن بيان اينكه مدرسه بايد IT محور باشد افزود: از معلم تا معاونان 
اجرايي بايد به فن آوري روز مسلط باشند. حتي در برخي مدرسه هاي روستايي، 

مدرسه هوشمند را فعال كرده ايم و امسال يك بخش آن را وارد مي كنيم.
در ادامه مراسم، معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 
درباره طرح مجتمع هاي آموزشي گفت: همگان سعي كردند كه اين طرح را يك 
طرح موفق و مثبت براي آموزش جلوه دهند كه به طور واقع هم اينگونه بوده 
است. باجان خاطرنشان كرد: هر طرحي محاسن و معايبي دارد. در بررسي كه 
در استان اصفهان انجام شده آسيب هايي در اين موضوع ديده شده كه عبارتند از: 
توجيح نبودن و نا آشنايي عوامل با طرح، نبودن دستورالعمل مدون براي اجرا، 

مشخص نبودن امتيازهاي مديران مجتمع.
هم چنين يكي از مديران مجتمع هاي آموزشي به عنوان منتخب جمع به بحث 

درباره محاسن و معايب طرح مجتمع هاي آموزشي پرداخت.
سعيد نصراصفهاني برخي محاسن طرح را اينگونه تشريح كرد:

 مديريت در هزينه كردن سرانه و درآمد
 استفاده از منابع مساوي و كاهش نابرابري در فرصت هاي تحصيلي

 رشد كمي و كيفي مدرسه هاي روستايي
 تعادل تجربه بين مديران

 مديريت منسجم در مجتمع
 تشكيل كاس هاي قرآني

 برنامه ريزي هاي منسجم براي تشكيل كاس هاي آموزش خانواده
 نيازسنجي علمي و تعيين مهارت هاي آموزگاران و دبيران

 توجه بيشتر به نقش مدرسه محوري
ش��ايان ذكر است: عيب هاي طرح مجتمع هاي آموزش��ي از ديدگاه اين مدير 

مجتمع اينگونه بود:
 عدم ارسال به موقع دستورالعمل ها و شيوه نامه ها
 عدم تشكيل به موقع كاس هاي ضمن خدمت
 ايستادگي مديران قبلي نسبت به تغيير سمتشان

 عدم واريز سرانه مجتمع در موعد مقرر.

زاینده رود
محم��د مه��دي اس��ماعيلي )معاون 
سياس��ي امنيت��ي اس��تانداري اصفهان( در 
نشس��ت خب��ري با اصح��اب رس��انه از 
تصوي��ب نامگذاري 25 آبان به عنوان روز 
 حماس��ه ايثار م��ردم اصفهان خب��ر داد و 
گفت: امسال براي اولين بار مراسم رسمي 
در استان شكل مي گيرد كه آغاز بزرگداشت 
س��اليانه روز حماسه ايثار اصفهان است و 
مراسم ارزنده اي در پاسداشت اين روز در 
گلستان ش��هداي اصفهان برگزار مي شود، 
معاون اس��تاندار تصريح كرد: در روز عيد 

قرب��ان ديدار مردم اصفه��ان با مقام معظم 
رهبري را خواهيم داشت كه توقع مردم و 
انتظار و حق مردم اصفهان بوده است و در 
حسينيه حضرت امام )ره( برگزار مي شود 
كه در اين ديدار نمايندگان كليه اصناف و 

گروه ها شركت خواهند داشت.
 محم��د مه��دي اس��ماعيلي خاطرنش��ان 
ك��رد: اين ديدار در روز عيد منش��أ  خير و 
بركت براي استان خواهد بود و فعاليت هاي 
مفي��دي در اين دي��دار به ط��ور متمركز 
 توس��ط بيت مق��ام معظم رهب��ري برگزار 

مي شود.

25 آبان ماه روز حماسه ایثار اصفهان

مردم اصفهان با مقام معظم رهبري دیدار مي كنند

در گردهمایي منطقه اي ارتقاي سالمت و مبارزه با فساد اداري مطرح شد؛
مديران ايراني بايد الگوي سالمت اداري جهان باشند



روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی
3دوشنبه17آبان1/1389ذالحجه1431/شماره390 Monday 8 November 2010 

زاینده رود
در هر دوره ای از تاريخ ستارگانی 
چند بر آسمان علم و فقاهت اسام راه 
را بر رهروان روش��ن ك��رده و رمزی از 
رموز اس��ام و قرآن را ب��ر جويندگان 
طريقت می گشودند. عامه سيد محمد 
حسين طباطبايی يكی از همين ستارگان 
پر فروغ بود. عامه كه در زندگی دوران 
پر فراز و نش��يبی را طی كرد در ابتدای 
جوانی بعد از دس��ت دادن والدين خود 
برای تحصيل علم به نجف س��فر كرد. 
در نج��ف كرام��ات و راه��ی بر عامه 
گش��وده ش��د كه خود ايش��ان بسياری 
از آن را مديون الط��اف الهی می دانند. 
 خود ايش��ان در اين ب��اب می فرمايند
» در اوايل تحصيل كه به صرف و نحو 
اشتغال داشتم عاقه زيادی به تحصيل 
نداشتم، از اين روی هر چه می خواندم 
نمی فهميدم و چهارسال به همين نحو 
گذران��دم. پ��س از آن يكب��اره عنايت 
خداي��ی دامنگيرم ش��ده، عوضم كرد و 
در خ��ود يك نوع ش��يفتگی و بی تابی 
نس��بت به تحصيل كمال حس نمودم، 
به طوری ك��ه از همان روز تا پايان ايام 
تحصيل كه 17 سال طول كشيد، هرگز 
نسبت به تعلم و تفكر احساس خستگی 
و دلس��ردی نكردم« اقامت عامه در قم 
پس از 10 س��ال كار و تاش در مزرعه 
پدری در تبريز س��ر آغاز و منشأ تحول 
عظيمی در حوزه علميه اين شهر و كل 
جهان تشيع شد. ايشان با مطالعه و درك 
نيازهای حوزه علميه و نيز ضرورت به 
روز شدن اين مدرسه به اين نتيجه رسيد 
كه اين حوزه نياز شديدی به تفسير قرآن 
دارد، ت��ا مفاهيم واالی اصيل ترين متن 
اس��امی و عظيم ترين امان��ت الهی را 
بشناسد و بهتر بشناساند. ازسوی ديگر 
چون شبهات مادی رواج يافته بود، نياز 
شديدی به بحث های عقلی و فلسفی 
وجود داشت، تا حوزه بتواند مبانی فكری 
و عقيدتی اسام را با براهين عقلی اثبات 
و از موضع حق خ��ود، دفاع نمايد اگر 
چه اين روش اتخاذ شده توسط استاد با 
برخی از مخالفت ها همراه بود. تحمل 
مخالفتهای دوس��تان با تدريس فلسفه 
و اقن��اع هر يك از آن��ان در آن روزگار 
كار آسانی نبود به خصوص آن كه حربه 

تكفير در دستان عده ای به ابزاری برای 
جايگزين��ی مباحث علم��ی و مباحث 
طلبگی تبديل شده بود. عامه معتقد بود 
آنچه كه تكليف ساز است، نياز جوامع 
بشری اس��ت و در روزگاری كه دانش 
پژوهان با چمدان های پر از اش��كال و 
شبهات به مراكز علمی و آموزشی روی 
می آورند، راهی جز اقناع آنان با استفاده 

از شيوه های استداللی نيست.
عامه به واس��طه علم بسيط خود و نيز 
مدد الهی كمر هم��ت بر نگارش يكی 
از عظيم ترين دستاوردهای شيعه يعنی 
تفسير الميزان بس��ت و مفتخر به خلق 
ش��اهكاری بی بديل در حيطه تفس��ير 
ش��د. زيبايی و جامعيت اين تفس��ير به 
 حدی است كه آن را به عنوان يكی بی 

رقيب ترين س��ندهای اس��ام و شيعه 
می دانند. تفسيرالميزان می تواند تبحر 
و جامعي��ت اس��تاد را در زمينه ه��ای 
گوناگ��ون علوم قديم و جديد، نش��ان 
دهد. همچنين ق��رآن اصلی ترين حق 
جامعه را حق توحي��د می داند. فردی 
كه موحد نيس��ت، حيات ندارد. جامعه 
ملحد بی روح اس��ت و مرده است ولی 
كتاب های بش��ری كه درب��اره تدوين 
قوانين بشر سخن می گويد، مهم ترين 
حق را حق حي��ات می داند. اين كتاب 
در بس��ياری از موارد كه غربيان س��عی 
در شبهه پراكنی درباره مباحث اسامی 
داشتند جوابی قاطع و منطقی به آنها داد. 
جنبه بارز علمی ديگری كه عامه را به 
يك دانشمند بی بديل مبدل كرده اينكه 
وی به احيای حكمت و فلسفه و تفسير 
در حوزه های تشيع بعد از دوره صفويه 
پرداخ��ت. وی ب��ه بازگويی و ش��رح 
حكمت صدرايی اكتفا نكرده، به تأسيس 
معرفت شناسی در اين مكتب می پردازد. 
همچنين  با انتشار كتب فراوان و تربيت 
شاگردان برجس��ته در دوران مواجهه با 
انديش��ه های غربی نظير ماركسيسم به 
انديشه دينی حياتی دوباره بخشيده، حتی 
در نشر آن در مغرب زمين نيز می كوشد. 
اين ديد باز و گستره وسيع تفكر عامه 
طباطباي��ی موجب پرورش ش��اگردان 
نخبه ای ش��د كه بعدها هركدام جزيی 
 از پاي��ه گذاران اصلی انقاب اس��امی 

بودند. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

ازدواج هایی كه در پول گم شده است

زاینده رود
گفتگ��وی  در  ذك��ری  حس��ين 
اختصاصی با زاينده رود افزود:  بيش از 
160 مركز در استان اصفهان معتادين به 
مواد مخدر را با روش استفاده از متادون 
درمان می كنند. اين در حالی اس��ت كه 
بيش از 20 هزار نفر در استان هم اكنون 

با اين روش درمان می شوند.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به گسترش 
پديده شوم اعتياد در جامعه در سال های 
اخير و با توجه به اينكه اين پديده بيشتر 
قشرهای جوان جامعه را هدف قرار داده 
است از طرف مسئوالن نظام تاش شده 
كه راهكاری برای مهار اين معضل پيدا 
شود.مسئول نظارت بر داروهای تحت 
كنترل معاونت غذا و دارو گفت: در كنار 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر كه توس��ط 
مراجع انتظامی و قضايی انجام می شود 
مسئوليتی هم به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كی محول گشته است. 
در واق��ع اين وزارتخان��ه مأمور درمان 

افراد معتاد شده است.
حسين ذكری تصريح كرد: از سال 84 به 
بعد مسئوالن وزارت بهداشت با توجه 

 به راهكاره��ای درمانی كه در س��طح 
بين المللی مطرح بود يك ديدگاه درمان 
نگهدارنده ك��ه راه درمانی جديدی هم 
هس��ت را در نظر گرفتن��د و آن درمان 
با متادون بود.وی ضمن اش��اره به تهيه 
دستور العملی راجع به درمان با متادون 
و اباغ آن به دانش��گاه علوم پزش��كی 
افزود: مقرر ش��د كه دوره های آموزشی 
برای پزشكان اجرا شود و پزشكان دوره 
ديده اقدام به تأسيس درمانگاه هايی برای 
درمان معتادان نماين��د و طبق پروتكل 

وزارتخانه، درمان انجام پذيرد.
مسئول نظارت بر داروهای تحت كنترل 
معاونت غ��ذا و دارو درباره چگونگی 
درمان با متادون خاطرنشان كرد: اساس 
درمان تجوي��ز داروی متادون زير نظر 
پزش��ك و پرس��تار برای بيماران معتاد 
است. اين دارو در واقع جايگزين مواد 

مخدر مصرف شخص می شود.
حسين ذكری افزود: اين درمان، موقتی 
است و در كشورهای پيشرفته نيز انجام 
شده و نتيجه های مثبتی هم داشته است. 
پذيرش داروی متادون برای بيمار بسيار 
خوب اس��ت و با مصرف آن ش��خص 

ني��از به مصرف مواد آلوده و غيرقانونی 
ندارد.

وی منفع��ت مص��رف داروی متادون 
را ب��رای معتادان دو م��ورد ذكر كرد كه 
عبارتند از: اول اينكه متادون يك قرص 
بهداشتی است كه توسط كادر پزشكی 
تجويز می ش��ود و م��ورد تأييد وزارت 
بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی نيز 
هس��ت. ديگر اينكه بيماران تزريقی كه 
در مع��رض خطر ابتا ب��ه بيماری های 
 C و B خطرناك چون اي��دز، هپاتيت
و ديگر بيماری های عفونی هس��تند با 
اس��تفاده از مت��ادون می توانند از تزريق 
مواد مخدر اجتناب كرده و به نوعی از 

خطر داروهای تزريقی در امان باشند.
مس��ئول نظارت ب��ر داروه��ای تحت 
كنت��رل معاونت غذا و دارو درباره تأثير 
درم��ان با متادون بر ب��ازار قاچاق مواد 
 مخدر گفت: با شروع اين برنامه قيمت 
مواد مخدر غير قانونی در بازار شكسته 
ش��د و تا حدودی قاچاقچيان از قاچاق 

آن دست برداشتند.
حس��ين ذكری افزود:  البت��ه اين درمان 
درازمدت اس��ت و بيم��ار بايد تا چند 

س��ال تحت درمان باش��د تا وابستگی 
به م��واد مخدر غيرقانونی قطع ش��ود.
مس��ئول نظارت ب��ر داروه��ای تحت 
كنترل معاونت غذا و دارو هزينه درمان 
با متادون در مراكز تعيين شده را بسيار 
متع��ادل عنوان و خاطرنش��ان كرد: اين 
مركزها بابت خدماتی كه ارائه می دهند 
ب��ا توجه به تعرفه ای ك��ه دولت تعيين 
ك��رده از بيمار هزين��ه دريافت می كنند 
و اي��ن به نفع بيمار اس��ت. چرا كه اين 
هزين��ه از مواد مخدری كه فرد دريافت 
و مصرف می نمود بس��يار كمتر است. 
ب��ه طوری كه در م��اه اول حدود 80 تا 
100 هزار تومان و در ماه های بعد 40 تا 
60 هزار تومان از فرد دريافت می شود. 
حسين ذكری در خاتمه ضمن توصيه به 
افراد مبنی بر اينكه مصرف متادون بايد 
زير نظر پزش��ك دوره ديده و در مركز 
انجام شود گفت:  اين دارو نبايد از بازار 
آزاد تهيه شود يا اينكه فرد خوددرمانی 
كند زيرا مت��ادون خود يك ماده مخدر 
است و مصرف خودسرانه آن می تواند 
باعث بروز مش��كل های زي��ادی برای 

بيمار شود.

حك��م قص��اص جوان��ی كه ب��ه خاط��ر ن��گاه بد و 
ناس��زاگويی، جوان ديگ��ری را به قتل رس��انده بود، 
در ديوان عالی كش��ور تأييد ش��د. به گزارش فارس،  
مأم��وران پليس بخش گلس��تان از توابع رباط كريم از 
فوت مش��كوك جوانی در يكی از بيمارستان های اين 

شهر باخبر شدند. 
مأموران با حضور در بيمارس��تان متوجه شدند كه اين 
جوان بر اثر اصابت چاقو به ناحيه گردن به قتل رسيده 
اس��ت و عوامل اورژانس وی را به بيمارس��تان منتقل 
كرده اند. س��اعتی بع��د، مأموران تحقيق ه��ای خود را 
برای شناسايی عامل اين قتل آغاز كردند و با اظهارات 
دوس��تان مقتول، مش��خص ش��د فردی به نام مجتبی، 

عادل را به قتل رسانده است. 
بع��د از گذش��ت 3 روز از وق��وع قتل، مته��م به قتل 
دس��تگير ش��د و ب��ه ارت��كاب قت��ل ع��ادل، اعتراف 
كرد. جلس��ه رس��يدگی به اين پرونده، در ش��عبه 74 
دادگاه كيف��ری اس��تان ته��ران و ب��ه رياس��ت قاضی 
حس��ن تردس��ت برگزار ش��د و اوليای دم با شكايت 
 مج��دد از مته��م، تقاض��ای خ��ود را قص��اص اعام 

كردند. 
سيدحس��ينی، نماينده دادس��تان با بيان اينكه، با توجه 
به اقرار صريح متهم، نظريه پزش��كی قانونی، شكايت 
اوليای دم و گزارش مرجع انتظامی، بزه انتسابی به متهم 

محرز اس��ت، تقاضای مجازات متهم را اعام كرد. در 
ادامه جلس��ه، مته��م در جايگاه قرار گرف��ت و با بيان 
اينك��ه اتهام قتل را قبول ندارد، افزود: ش��ب حادثه با 
موتور و به همراه دوس��تم به سمت خانه دايی من در 
حرك��ت بوديم كه از فاصله دور متوجه ش��دم، مقتول 
به من نگاه می كند. وقتی به او نزديك ش��دم، ش��روع 
به فحاش��ی كرد كه من ابتدا تصور كردم با ش��خصی 
ديگر اس��ت. اطراف را نگاه كردم و وقتی مطمئن شدم 
كه به من فحاش��ی می كند، به س��مت او رفتم و با هم 

درگير شديم. 
او ه��م ب��ا چاقو به ط��رف من آم��د و در همين حين 
يكی از ش��اهدان كه در دادگاه حاضر اس��ت، با مشت 
ب��ه صورت من ضربه زد. عينك م��ن روی زمين افتاد 
و ديد خوبی نداش��تم،  چند نفر روی سر من ريختند و 

من را كتك زدند. 
س��وار موتور شديم و خواس��تيم از آنجا فرار كنيم كه 
مقتول دوباره فحاش��ی كرد و اين بار من با پا ضربه ای 
به سينه او زدم كه روی زمين افتاد. دست من را گرفته 
بود و من دس��تم را كه چاقو در آن بود، كشيدم و بعد 
از طريق دوستم فهميدم كه چاقوی من به گردن مقتول 

كشيده شده و او مرده است. 
من عينك نداش��تم و متوجه نش��دم ك��ه در آن لحظه، 
مقتول با چاقوی من زخمی ش��د يا ش��خص ديگری. 

آنجا خلوت بود و من ش��اهدی ب��رای تأييد اظهارات 
خ��ود ندارم. قاض��ی، اظهارات دوس��ت متهم مبنی بر 
اينكه متهم ابتدا چاقو درآورده است را برای وی بازگو 

كرد كه متهم اين اظهارات دوستش را دروغ خواند.
بع��د از اظه��ارات مته��م، حمي��د، يكی از ش��اهدان 
 حادث��ه در جايگاه ق��رار گرفت و در تش��ريح حادثه 
گفت: ش��ب حادثه با دوس��تم مقابل مغازه ای ايستاده 
بودي��م كه متوجه درگيری بين متهم و مقتول ش��دم و 
در ي��ك لحظه، متهم با چاقو به گردن مقتول ضربه زد 

و با موتور فرار كرد. 
بع��د از آن، با موتور، مقتول را به س��مت بيمارس��تان 
بردم كه قبل از رسيدن به بيمارستان،  فوت كرد. وحيد، 
ديگر شاهد حادثه كه به همراه حميد در صحنه حضور 
داشته اس��ت، در جايگاه قرار گرفت و اظهارات ديگر 
ش��اهد حادثه را تأييد كرد و مدعی شد كه هيچ كس با 
متهم درگير نشد. هر 2 شاهد اظهار كردند كه در دست 

مقتول چاقو نديدند. 
قاضی تردس��ت، ختم جلس��ه را اعام ك��رد و بعد از 
مش��ورت با اعضای دادگاه، متهم را به خاطر مباشرت 
در قت��ل عمدی، ب��ه قصاص محكوم ك��رد. پرونده به 
دي��وان عالی كش��ور ارجاع ش��د و قضات ش��عبه 32 
ديوان،  بعد از مشورت و بررسی پرونده، حكم دادگاه 

بدوی را تأييد كردند. 

در پي بازرس��ي از پنج دستگاه تريلي 
و كاميون در محور ايس��ت و بازرسي 
ش��هيد ش��رافت نايين اصفهان مقدار 
106 تن و 900 كيلوگ��رم انواع برنج 
خارجي قاچاق كشف و ضبط شد. به 
گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني پليس، 
»س��رهنگ محم��د علي يوس��لياني« 
فرمانده��ي انتظامي شهرس��تان نايين 
ب��ا بي��ان اين مطل��ب اظهار داش��ت: 
ش��هيد  بازرس��ي  ايس��ت  مأم��وران 
»ش��رافت« اين فرماندهي حين كنترل 

خودروهاي عبوري به چهار دس��تگاه 
تريلي و يك دس��تگاه كامي��ون كه از 
اس��تان هاي جنوبي عازم تهران بودند 
 مش��كوك ش��ده و آن ه��ا را متوقف 
كردن��د. وي افزود: مأم��وران پس از 
بررس��ي مدارك بار خ��ودرو متوجه 

قاچاق بودن كاالهاي آنها شدند. 
فرمانده انتظامي نايين عنوان داش��ت: 
در بازرس��ي از خودروه��اي مذك��ور 
مق��دار 106 تن و 900 كيلو گرم انواع 
برن��ج خارجي كه به ص��ورت قاچاق 
وارد كشور ش��ده بود كشف و ضبط 

شد. 
وي همچني��ن اظهار داش��ت: در اين 
رابطه هر پنج دس��تگاه خودرو توقيف 
و رانن��دگان آنه��ا نيز به ج��رم حمل 

كاالي قاچاق دستگير شدند. 
سرهنگ »يوس��لياني« در پايان ارزش 
ريالي محموله كش��ف ش��ده را مبلغ 
 س��ه ميليارد و350 ميلون ريال عنوان 

كرد.

عالمه ای از جنس قرآن

زاینده رود
آسمان حجاز نورباران بود،  مدينه 
به خود مي باليد، مكه رداي عشق بر تن 
مي كرد، انگار در آس��مان هفتم جشني 
برپا بود، مائ��ك پايكوبي مي كردند و 
صداي بال فرشتگان، در هلهله وصلتي 
آسماني گم مي شد. دو ستاره كه نه! دو 
خورشيد، دو كهكشان به هم مي رسيدند، 
انگار امتزاج دريا و آس��مان، در س��تاره 
باران ص��دف و مرواريد بود. پاك ترين 
جشن الهي بر زمين، پيوندي آسماني، 
چون س��ام ماه و خورشيد و چرخش 
يازده سياره درخشان بر گرد آنها،  آغازي 
بر س��اله پاك طه��ارت و امامت، زاده 
كعبه و ش��ير خدا، س��اقي كوثر،  همدم 
پاك ترين دخت آس��ماني، نور چش��م 
پيغمبر و باعث خلقت مي شود، احدي 
كه در سراي عبوديت احدي بسته شد، تا 
پشت كفار و مشركان را بشكند و نسل 
امامت را اس��توار سازد و نبض شيعه را 

به ضربان وادارد، زيباترين ش��ب تاريخ 
رقم مي خورد، ش��ب خشنودي پيامبر 
اعظم )ص( ش��ب اطمينان و اعتماد او، 
اطمينان و اعتماد ب��ه رادمردي كه زور 
ب��ازوي پيامبر و حامي دين مبين بود. و 
آرامش رس��ول خدا از اينكه پاك ترين 
دختر عالم را به دس��ت مردترين مردان 
خدا، علي مرتضي س��پرده است و اين 
سان شد كه عقد آسماني نبوت و امامت 
ش��كل گرفت و در ادامه يازده ستاره بر 
مدار علي )ع( و فاطمه )س( چرخيدند، 
عشق از آن وصلت معنا گرفت و هرگز 
پيوندي چنين باش��كوه و زيبنده، عالم 
به خود نخواهد ديد، چرا كه آس��مان و 
زمين به يمن آن دو آفريده شد و پاك تر 
از نور چش��م و پاره تن پيغمبر،  علي و 
زهرا جهان به خود نديد و نخواهد ديد 
كه نزديكترين نورها به مبدأ بيكران نبوت 

پيوند خوردند.
سالروز آسماني ترين پيوند مباركباد.

 اول ذي الحجه سالروز ازدواج
 حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س( مبارك باد 

پيوند آسمان و دريا

جامعه

افتتاح رشته  »تاریخ و تمدن 
اسالمي« در دانشگاه اصفهان 

اعطای وام 20 میلیون تومانی 
برای احیای بافت فرسوده

بهترین راه مبارزه 
با مواد مخدر، کاهش تقاضا است 

افتتاحیه بیست و دومین دوره 
مسابقات کشوری رقابت مهر

شیر در سبد تعذیه 
دانش آموزان اصفهانی

به گزارش ايمنا، در مراسم افتتاحيه رشته تحصيلي 
رئيس  حضور  با  كه  اسامي«  تمدن  و  »تاريخ 
دانشكده و معاونين و مديران گروه دانشكده ادبيات و 
گرديد  برگزار  مهرعليزاده  تاالر  محل  در  انساني  علوم 
ادبيات و علوم  دكتر اصغر منتظرالقائم رئيس دانشكده 
تحصيلي  رشته  داشت:  اظهار  اصفهان  دانشگاه  انساني 
و  كشور  علم  هندسه  براي  اسامي«  تمدن  و  »تاريخ 

برنامه ريزي تمدن سازي آينده كشور بسيار مفيد است.

تسهيات  اعطای  از  اصفهان   14 منطقه  شهردار 
نوسازی  و  بهسازی  برای  تومانی  ميليون   20
بافت های فرسوده اين منطقه خبر داد و گفت: يكی از 
نوسازی  روند  در  تسريع  شهرداری،  اين  های  برنامه 

بافت فرسوده محله هاي اين منطقه است. 

فرمانده انتظامي استان اصفهان با تأكيد بر اولويت 
در  همگاني  آموزش  و  سازي  آگاه  دادن  قرار 
پيشگيري از اعتياد، كاهش تقاضا را بهترين راه مبارزه 
سردار  ايمنا،  گزارش  به  كرد.  بيان  مخدر  مواد   با 
پليس  روساي  تخصصي  نشست  در  كرمي«  »حسن 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي استان، پديده اعتياد 
را يكي از چالش ها و مشكل هاي اصلي كشور و مردم 
مخدر  مواد  با  مبارزه  در  داشت:  اظهار  و  كرده  بيان 
صرف اقدام هاي پليسي و انتظامي جوابگو نمي باشد.  

با  مهر  رقابت  كشوری  مسابقات  افتتاحيه  مراسم 
شعار تمرين مهرورزی، در اردوگاه شهيد بهشتی 
و  بيست  ايمنا،  گزارش  به  شد.  برگزار  اصفهان  استان 
حضور  با  مهر  رقابت  كشوری  مسابقات  دوره  دومين 
بخش  در  كشور  سراسر  داوطلب  جوانان  از  نفر   500

خواهران، در اردوگاه شهيد بهشتی انجام گرفت. 

شير  بر  نظارت  و  تغذيه  ستاد  مسئول  كارشناس 
كه  اين  دليل  به  گفت:  اصفهان  استان  مدارس 
دارند،  بيشتری  تغديه  به  نياز  صبح  در  آموزان  دانش 
فقط سه روز در هفته و آن هم در نوبت صبح از شير 

استفاده می نمايند.

در دنیای امروز 
مصرف، حتی بدون 
احتیاج یک ارزش 
معرفی شده است، 

عاملی که 
فقرا را فقیر تر 

و اغنیا را ثروتمند تر 
می کند. 

قصاص جواني كه به خاطر يك نگاه آدم كشت كشف نزديك به 107 تن 
برنج خارجي قاچاق در نايين

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

بيش از 20 هزار نفر در استان تحت درمان با متادون قرار دارند

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

به دست آوردن آمار واقعی 
معتادان كشور مشکل است

سردار اسماعيل احمدی مقدم در گفتگو با ايسنا، بدست 
آوردن آمار واقعی معتادان كشور به داليلی كار دشواری 
اس��ت، چرا كه اعمال ش��يوه های سرشماری آماری در 

اين حوزه سخت است.
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: 
ش��يوه ای كه در سال 86 طراحی و تحت عنوان ارزيابی 
س��ريع در كش��ور به مرحل��ه اجرا در آم��د و جمعيت 
معت��ادان كش��ور را يك ميليون و 200 ه��زار نفر اعام 

كرد، الگوبرداری از يك مدل غربی بود.
طاهری توضيح داد: در مس��أله اعتياد بر خاف س��اير 
جراي��م پنه��ان كاری ج��دی وج��ود دارد، بخش��ی از 
مصرف كنن��دگان در بخ��ش اعتياد خود پنه��ان كاری 
می كنن��د، ب��روز و ظهور اعتي��اد فرد زمانی اس��ت كه 
 در منزل��ه عموم��ی تحت عنوان كارتن خ��واب نمايان 

شود.
وی تأكي��د كرد: هم��ه جامعه اعتياد در كش��ور كارتن 
خواب ها و معتادان خيابانی نيستند، جمعيت اين بخش 
تنها 20هزار نفر اس��ت، اما عدد اعتياد در كش��ور رقم 
ديگری است؛ بنابراين چون در اين بخش به خصوص 
در جامعه زنان كش��ور پنه��ان كاری وجود دارد، امكان 

يافتن آمار دقيق دشوار است.
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: پنهان 
كاری در ميان جامعه زنان معتاد بسيار بيشتر و عميق و 
پيچيده تر است؛ بنابراين نيازمند يك مطالعه چند وجهی 
هستيم تا براساس ش��يوه های سرشماری علمی آماری 

اين كار انجام شود.
طاهری با يادآوری اين كه برای اجرای منظور ياد شده 
چند كار انجام شده است، گفت: يك شيوه اين است كه 
جمعيت هدف دانشگاهيان، دانش آموزان، محيط های 
كارگری را سرش��ماری كرده و از س��ر جمع اينها عدد 
اعتياد را در كشور بدس��ت آوريم و طبقه به طبقه جلو 
برويم. همچنين در روش ديگری ش��يوع شناسي است 
كه اس��اس اي��ن روش مبتني بر مطالعه ه��اي جمعيت 
محات بر اس��اس مدل خاصي ك��ه از طريق مصاحبه 
با مردم انجام مي ش��ود و ازاين طريق عدد اعتياد را پيدا 
كنيم و در روش س��وم كه آغاز ش��ده، سرش��ماری نفر 
به نفر اس��ت به اين طريق كه در ه��ر محله افراد معتاد 

شناسی و سرشماری می شوند.
قائ��م مق��ام دبي��ركل س��تاد مب��ارزه ب��ا م��واد مخدر 
تأكي��د ك��رد: س��ر جم��ع روش ه��ای ياد ش��ده يك 
ع��دد را به م��ا می دهد ك��ه اميدواريم با نهايی ش��دن 
اي��ن ش��يوه ها امس��ال نخس��تين گام اساس��ی را برای 
 ب��رآورد دقي��ق و علمی عدد اعتياد در كش��ور داش��ته 

باشيم.

گرد آورنده : مرضیه محب رسول
ازدواج در دين ما يك سنت معرفی شده 
عملی ك��ه خدا و پيامبر از آن خش��نود 
ش��ده و تكميل كننده دين است. اگرچه 
اين كار از زمان پيدايش بشر مورد توجه 
بوده است، اما اسام اين عمل را به يك 
عبادت بدل س��اخت. امروزه ازدواج در 
جامعه كنون��ی ما همچون بس��ياری از 
مقوله های زندگی ماش��ينی دستخوش 
تغييرهای اساسی شده است. اين تغييرها 
ك��ه ه��ر روز رنگ و لعاب ت��ازه ای به 
خ��ود می گيرد ازدواج را به يك رويای 
دست نيافتنی برای برخی و برای بعضی 
ديگ��ر راهی برای پز دادن و خرج كردن 
پول های هنگفت بدل كرده است. ساده 
زيس��تی نيز همچون بس��ياری از رسوم 
خوب دينی و ملی در ميان بيشترين قشر 
جوان جامعه ما در حال منس��وخ شدن 

است. 
هر روز شاهد يك روش 
جدي��د و ي��ا ابزاری 
تجملی تر  و  خاقانه 

در ازدواج ها هس��تيم. 
واهمه از ازدواج در ميان نس��ل 

جوان نه تنها به دليل مشكل های مالی، 
بلكه به خاطر خواس��ته هايی اس��ت كه 
گاهی ب��رای طرفين بس��يار غير منتظره 
هستند. به بهانه روز ازدواج در كشورمان 
كه مصادف با س��الروز ازدواج حضرت 
عل��ی و حضرت زهرا نامگذاری ش��ده 
اس��ت بنا داريم تا در اين مطلب به يكی 
از مهم ترين مشكل ها در زمينه ازدواج 
جوانان يعنی تجمل گرايی و هزينه های 
هنگفت خرج شده در اين آيين ها و البته 

علل و عوامل ترويج آن بپردازيم.
چرا تجمل گرایی

باز ش��دن درهای جوام��ع به خصوص 
كش��ورهای در حال پيشرفت و يا جهان 
س��وم  ب��ر روی موج��ی از تبليغاتی كه 
مصرف بيش��تر را نوعی امتياز و برتری 
معرفی كرده و مردم را وادار می كند تا با 
متموالن جوامع خود و نيز ميليونر های 
جهانی هم��زاد پنداری كنند در ش��كل 
گي��ری اين روند مؤثر اس��ت. در دنيای 
امروز مصرف حتی ب��دون احتياج يك 
ارزش معرفی شده است، عاملی كه فقرا 
را فقير تر و اغنيا را ثروتمند تر می كند. 

در جايی ك��ه متولي��ان فرهنگی جامعه 
از كنترل و س��وق دادن اف��راد به جهتی 
متناسب با فرهنگ بومی آن جامعه غافل 
و گاهی ناتوان هس��تند، فرهنگ ميهمان 
ب��ر جو جامع��ه غالب ش��ده، بايد ها و 
نبايدهای  آن برای افراد به ارزش تبديل 

می شوند. 
تغییرهای فرهنگی 

ساده زيستی و دل نبستن 
 به تجمات دنيايی كه 
يك��ی از موك��دات 
دين ماس��ت امروز 
فق���ط مختص 

طبقه 

 پايين جامعه است كه آنها نيز 
نمی توانند آن را داش��ته باشند، 

نه اينك��ه حت��ی نخواهند. 
در ميان اين مس��ابقه مد و 
ولخرجی ش��ايد بيش��ترين 
ضرب��ه ب��ه زندگ��ی هايی 
خورده اس��ت كه ب��ه بهانه 
نب��ود اي��ن اضافه ها هرگز 
شكل نمی گيرند و يا هنوز 
پا نگرفته از هم می گسلند. 
شايد اگر امروز  ارزش ها و 
روش های بزرگان دينی ما 
و حتی نسل قبل از ما برای 
مان پررنگ تر بود مس��ائل 

در ميان جوانان حل می شد. 
ــر در  ــراف و تبذی ــگ اس رواج فرهن

جامعه
در جامع��ه ما خرج ك��ردن حتی بدون 
درآمد نش��انی از كاس و برتری است 
و البت��ه ازدواج ش��ايد بيش��ترين جايی 
باش��د كه پول هايی خرج می ش��ود كه 
هيچ ضرورتی ندارد. فرهنگ تشريفات 
و تغيير ارزش ها از س��ادگی به تجمل 
گرايی و همچنين چش��م و همچشمی 

بين جوانان و خانواده های آنان كار را به 
جايی رسانده كه آداب و رسوم ازدواج 
در كشور ما شبيه يك فيلم فكاهی شده 

است. 
اين قضيه خريد ازدواج را به يك رينگ 
مسابقه تبدل كرده است. جايی كه قيمت 
حلقه ها ن��ه به تن��اس����ب بودج���ه 
مال���ی طرفي��ن 
ب��ر  بل��كه 
س���اس  ا
مي���زان 

خواس����ته ه�ای يكديگ���ر 
مشخص می شود اگر عروس 
خانمی لباس عروسی 
ميليونی كرايه می كند 
خان��واده اش  باي��د 
ب��رای دام��اد كت و 
شلوار چند صد هزار 
تومانی بگيرند و اين 
تا آخري��ن مرحله از 
ازدواج  جش��ن  يك 

ادامه می يابد.
ــود روحیـــه  وجــ
میان  در  خودنمایی 

نسل جوان
نارضايتی از جايگاه و طبقه اجتماعی و 
نيز مقايسه و ايجاد توقعاتی بدون تاش 
خ��ود نماي��ی را در ميان جوان��ان برای 
فراموش ك��ردن جايگاهی كه دوس��ت 
ندارند داش��ته باش��ند و يا چيزهايی كه 
دوس��ت دارند داشتنش را به رخ بكشند 
روحيه خود نمايی را در س��طح جامعه 

ترويج می كند.
نكته مهم اين اس��ت كه هم��ه از وضع 
خود گايه مند و ش��اكی می شوند، چه 

فقرا، چه طبقه متوسط و چه طبقه مرفه و 
همچنين طبقه متوسط و مرفه در جوامع 
مبتا به فقر احساسی شايع، بيشتر از فقرا 
از وضع موجود گايه دارند و ناراضی اند 
و برای به دست آوردن رفاهيات بيشتر، 
بيش��تر هم »حرص« می زنن��د چرا كه 
ب��ه وضوح و به وف��ور می بينند افراد و 
خانواده های هم شان و هم سطح شان، 
 گاهی چه س��ريع به رفاهيات و ماديات 

می رسند. 
در اين ميان سنت ازدواج و مراسمی كه 
روزی برای رفتارهايی پس��نديده مانند 
صله رحم و حضور در شادی های اقوام 
و دوس��تان از سوی اس��ام بر آن تأكيد 
بسيار شده بود امروز در برخی از اوقات 
به مكانی ب��رای خود نمايی، حس��رت 
خوردن و گاهی ايجاد دشمنی ها تبدل 

می شود. 
تغییر اهداف جوانان در ازدواج

در دين اس��ام هدف از ازدواج رسيدن 
ب��ه آرامش زوجي��ن و ارضای روحی و 
جسمی جوانانی بيان شده است كه بايد 
با تمركز فكری آينده ای را بس��ازند كه 
موجب ارتقای معن��وی و مادی خود و 

جامعه شان شود. 
ازدواج از نظر اسام يك حركت مقدس 
ب��رای رضای خ��دا و كس��ب فيض از 
جانب اوس��ت و با توجه به اين اهداف 
بر ترويج ازدواج در اس��ام تأكيد بسيار 

شده است. 
اين اه��داف مق��دس در مي��ان بعضی 
جوان��ان و خانواده های آنه��ا كمرنگ 
 ش��ده و ي��ا چن��دان ب��ه آنه��ا توج��ه 
نم��ی ش��ود. ازدواج در زم��ان حاض��ر 
برای برخی افراد وس��يله ای است كه به 
واس��طه آن به چيزهايی برس��ند كه يك 
عمر در حس��رت آن بوده اند چيزهايی 
 ك��ه خانواده نتوانس��ته برايش��ان فراهم 
كند. اين جوانان ب��ا كوهی از آرزوها و 
توقعاتی ازدواج می كنند كه به نظر آنها 
بايد بيش��ترش در آغاز زندگی برآورده 

شود. 
چرسوم و گاه مهريه ها و اعمال عجيب 
و غريبی كه امروز در برخی از ازدواج ها 
به چش��م می خ��ورد ش��ايد نمودهايی 
 از تغيي��ر در اص��ل و اه��داف ازدواج 

باشد. 
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مهندس ابوالفضل قربانی »س��خنگوی شورای اسامی شهر اصفهان« 
حمل و نقل و ترافيك را يكی از چالش های شهر و شهروندان دانست 
و گف��ت: جمع بندی اين نظريه ها متناقض ب��وده و منافات يكديگر 

است. 
وی از اظهارنظرها، ديدگاه ها و تصميم گيری های افراد غير مس��ئول 
در ح��وزه حمل و نق��ل و ترافيك انتقاد كرد و اف��زود: اظهار نظر در 
خصوص موضوع هايی همچون اعمال محدوديت ترافيكی، پاركينگ، 
ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان يكسان نبوده و سردرگمی شهروندان 

را به دنبال دارد و اين امر مؤيد وجود اشكال قانونی است.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان رفع ضعف قانونی در اين زمينه 
را خواستار ش��د و گفت: در حوزه شورای اسامی شهر و شهرداری 
معاونت حمل و نقل و ترافيك و كميسيون حمل و نقل، محيط زيست 
و فن آوری اطاعات مسئوليت مستقيم در امر حمل و نقل و ترافيك 
را به عهده دارند و بر اساس قانون تمام تصميم گيری های كارشناسی 

و قطعی در حوزه حمل و نقل و ترافيك در حيطه آنهاست.
رئيس كميس��يون حمل و نقل، محيط زيس��ت و فن��اوری اطاعات 
ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود با 
بيان اينكه در برنامه ريزی های ش��هری بايد ش��هر سالم، محور تمام 
برنامه های مديريت ش��هری قرار گيرد لزوم توج��ه به اين مقوله در 
ابعاد زيست محيطی، حمل و نقل و سامت را مورد تأكيد قرار داد و 
 افزود: متأسفانه در حال حاضر شهر اصفهان از اين ويژگی به صورت 

صد در صد برخوردار نيست. 
وی ش��اخصه های ش��هر س��الم را برش��مرد و گفت: محور اساسی 
مديريت شهری شهرهای بزرگ دنيا به ويژه در كشورهای توسعه يافته 
شهر سالم است به طوری كه قابل سكونت و زندگی برای انسان ها و 

موجودات زنده ديگری باشد. 
مهندس قربانی از بهره مند نبودن كانشهر اصفهان از ويژگی های شهر 
سالم خبر داد و از مسئوالن شهرداری خواست برای تحقق شهر سالم 

از هيچ تاشی دريغ نكنند. 
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با بيان اينكه اصرار بر اجرای 
اين مصوبه خاف س��ازی ها را افزايش می دهد افزود: هر قسمتی از 
ش��هر مس��ائل و ويژگی های مربوط به خودش را دارد و نبايد ماك 

صدور پروانه در نقاط مختلف شهر اصفهان يكسان باشد. 
وی از مسئوالن شهرداری خواست در اسرع وقت نسبت به اصاح يا 

بازنگری اين قانون و يا مصوبه اقدام كنند. 
س��خنگوی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان با بيان اينك��ه تجميع 
س��اختمان های شهرداری در دس��تور كار مسئوالن قرار دارد پيگيری 
جدی آن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مس��ئوالن شهرداری بايد در 
حد امكان س��اختمان های شهرداری را در يك جا تجميع كنند تا هم 

در هزينه ها و هم كار مردم با سهولت انجام شود.
وی در پايان از اقدام مس��ئوالن اداره رفاه و معاونت خدمات ش��هری 
برای جمع آوری ظروف يك بار مصرف غير استاندارد و عدم استفاده 
از آنها در مجموعه ش��هرداری و اماكن رفاهی و تفريحی ش��هرداری 

قدردانی كرد.

توقيف 62 موتورسيكلت متخلف 
در شهركرد

 ب��ه گزارش فارس، ب��ه نقل از معاونت اجتماع��ی فرماندهی نيروی 
انتظام��ی چهارمحال و بختياری، محمدرضا رمضانی  اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه به فعالي��ت مدارس و مركز آموزش��ی و دغدغه خانواده ها 
در خص��وص ايج��اد مزاحم��ت ب��رای فرزندانش��ان، فرمانده��ی 
انتظام��ی شهرس��تان طرح های انتظامی خود را به منظور پيش��گيری 
 از وق��وع چني��ن جرائم��ی از ابت��دای مهرماه س��ال جاری تش��ديد 

كرد.  
وی افزود: در اين راستا طرح برخورد با موتورسيكلت سواران مزاحم 
و متخل��ف ب��ه مرحله اجرا درآمد و در اج��رای اين طرح تعداد 62 
دس��تگاه موتور س��يكلت متخلف توقيف و به پاركينگ انتقال داده 

شد. 
رمضانی با تأكي��د بر ضرورت توجه و رعايت توصيه های پليس در 
ايجاد نظم و امنيت در ش��هر گفت: برهمين اس��اس الزم اس��ت تا 
دانش آموزان و خانواده ها ضمن توجه و رعايت توصيه های پليس��ی 
در صورت مش��اهده هرگونه ناهنج��اری مراتب را از طريق 110 به 

پليس اطاع دهند.

از ابتداي سال جاري؛
تشکيل 85 پرونده تخلف تغيير 

كاربري اراضي در كوهرنگ
مرتضي مرادي در گفت گو با فارس  اظهار داشت: همه ساله شاهد هستيم 
كه بخش قابل توجهي از زمين هاي مس��تعد كشاورزي به صورت هاي 
مختلف تبديل و از عرصه توليد حذف مي ش��وند، اين در حالي ا س��ت 
كه هم زمان با كم شدن مساحت زمين ها، رشد بي رويه جمعيت نياز به 
مواد غذايي را به شدت افزايش مي دهد. وي افزود: از آنجايي كه افزايش 
توليدهاي غذايي مستلزم حفظ و توسعه اراضي كشاورزي است، برهمين 
اساس حفظ و گسترش زمين هاي كش��اورزي بايد همواره در اولويت 
نخست برنامه هاي توسعه ملي قرار داده شود. مرادي بر ضرورت حفظ 
كاربري ارضي زراعي و باغي توسط كشاورزان تأكيد كرد و گفت: بديهي 
است متخلفان از اين قانون بر اساس ماده 3 قانون حاضر به محاكم قضايي 
معرفي و در صورت احراز تخلف، متخلف عاوه بر قلع و قمع بنا، به 
پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد. مديرجهاد كشاورزي خاطر 
نشان كرد: بر همين اساس در راستاي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي 
در اين شهرستان  85 پرونده متخلف تشكيل و به مراجع قانون ارجاع داده 
ش��ده اس��ت. وي در ادامه از اجراي طرح تأمين آب اراضي ميان رودان، 
فان��ي آباد و ديمه خبر داد و گفت: اين ط��رح در 330 هكتار از اراضي 
 ملي و مستثنيات روستاهاي ميان رودان، فاني آباد و ديمه با اعتباري افزون 

بر 5 ميليارد و 653 ميليون ريال در دست اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزي فارسان:
عملکرد زنبورداران در ارتقاي كيفيت 

عسل بسيار تعيين كننده است
مدير جهاد كشاورزي فارسان گفت: عملكرد زنبورداران در زمينه ارتقاي 
كيفيت عس��ل توليدي بسيار تعيين كننده اس��ت. به گزارش فارس، سام 
مرداني در كارگاه آموزش��ي آشنايي با اصول پرورش زنبور عسل در اين 
شهرس��تان اظهار داشت: ترويج فرهنگ زنبورداري، ارتقاي سطح دانش 
زنبورداران، افزايش توليد، مبارزه با بيماري ها و آفات زنبورعسل، چگونگي 
تغذيه زنبورداران و به طور كلي آشنايي با اصول پرورش زنبور عسل از 

مهم ترين اهداف برگزاري اين كارگاه آموزشي است. 
وي با اش��اره به نحوه استقرار كندوهاي زنبور عسل در منطقه مورد نظر 
گفت: بهترين روش اس��تقرار كندوها در ي��ك مزرعه و يا باغ به نحوي 
باش��د كه زنبورها بتوانند به طور يكنواخت كل آن منطقه را زيرپوشش 
چراي خود قرار دهند. مرداني خاطرنشان كرد: بهترين زمان استقرار كندوها 
 زماني اس��ت كه 10 تا 20 درصد گل هاي باغ يا مزرعه به طور كامل باز 
ش��ده اند.  مديرجهاد كش��اورزي شهرس��تان فارسان با اش��اره به فوايد 
گرده افش��اني و فعاليت زنبورداران در مزارع كشاورزي گفت: بر همين 
اساس فعاليت در حوزه اراضي كشاورزي سبب افزايش توليد و باروري 
مناسب درختان مي شود. وي به ضرورت اصاح نژاد زنبورها و برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي تأكيد و ادامه داد: با آسيب شناسي وضعيت موجود 
مي توانيم يك راهبرد صحيح و درست را در برطرف كردن برخي معضل ها 

و مشكل هاي صنعت زنبورداري تدارك ببينيم. 

 کارشناس مسئول ستاد تغذیه و نظارت 
بر شیر مدارس:

800 هزار دانش آموز استان تحت 
پوشش طرح توزيع شير قرار دارند

زاینده رود
زنگ ش��ير به صورت نمادين با حضور معاون پش��تيبانی اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان و جمعی از مسئوالن اس��تانداری، رئيس اداره 
آموزش و پرورش ناحيه 4 و ديگر مسئوالن آموزش و پرورش در دبستان 
دخترانه مشبكی واقع در زينبيه نواخته شد. در اين مراسم كارشناس مسئول 
ستاد تغذيه و نظارت بر شير مدرسه های اداره كل آموزش و پرورش استان 
گفت: شير در سامت جسمی و روانی نقش ويژه ای دارد، هم چنين در 
افزايش هوش دانش آموزان به خصوص در سنين رشد تأثيرگذار است. 
بهمن صفدريان ضمن اشاره به اينكه هر سال به منظور نهادينه شدن فرهنگ 
استفاده از اين نعمت خدادادی در بين خانواده ها و آينده سازان كشور زنگ 
شير در مدرسه ها نواخته می شود خاطرنشان كرد: حدود 5 سال است كه 
توزيع ش��ير مدرسه ها اجرا می شود و امسال در مجموع نزديك به 800 
هزار دانش آموز استان تحت پوشش اين طرح قرار دارند. وی ضمن اشاره 
به صرف هزينه ای در حدود 12 ميليارد تومان جهت طرح توزيع ش��ير 
مدرسه ها افزود: طبق برنامه ريزی صورت گرفته امسال تمام دانش آموزان 
از مقطع ابتدايی تا متوسطه به جز دانش آموزان پسر متوسطه، تحت پوشش 
طرح مذكور قرار گرفته اند. وی درباره چگونگی توزيع ش��ير مدرسه ها 
تصريح كرد: به دليل نياز دانش آموزان به تغذيه بيشتر در صبح، طبق برنامه 
ريزی سه روز در هفته در نوبت صبح بين دانش آموزان توزيع می گردد. 
بهمن صفدريان در خاتمه گفت: بابت توزيع دو نوع ش��ير پاستوريزه و 
اس��ترليزه با 18 كارخانه قرارداد منعقد شده، به طوری كه شير پاستوريزه 
در مدرسه های سطح شهر راه های نزديك و شير استرليزه در منطقه های 

دوردست و صعب العبور توزيع می شود.

گشتی در اخبارروی میز

اس��تاندار اصفهان گفت: تنها راه فراهم كردن وس��ايل ازدواج جوانان، زمينه چينی 
برای ايجاد اش��تغال پايدار آن ها و رفع مش��كل هاي وابسته به آن است. به گزارش 
ايمنا، استاندار اصفهان در آستانه فرا رسيدن روز ازدواج اظهار داشت: آسان سازی 
ازدواج جوان��ان و فراهم ك��ردن زمينه های الزم برای آن، منوط به اش��تغال زايی 

است. 
دكت��ر عليرضا ذاكر اصفهانی به ضعف های موجود كش��ور در زمينه اش��تغال زايی 
پرداخت و بيان داش��ت: ب��ا تمهيدات صورت گرفته در س��ال های اخير، رويكرد 
دولت به س��مت اش��تغال زايی رفته و فعاليت های مفيدی در اين راستا انجام شده 

است. 
وی به تعهد ايجاد 80 هزار فرصت ش��غلی در س��ال جديد توس��ط استان اصفهان 
اش��اره كرد و ادامه داد: طبق نتيجه اعام ش��ده در آخرين جلس��ه شورای اشتغال، 
بيش از 59 هزار ش��غل در شش ماهه اول سال در استان اصفهان ايجاد شده است. 
اس��تاندار اصفهان با بيان اين مطلب كه در زمينه اش��تغال زايی هر دو جنس زن و 
مرد را به يك نس��بت مورد توجه قرار داده اي��م، اعام كرد: تفكيكی در اين زمينه 

صورت نداده و از هر دو جنس به يك نسبت جذب كرده ايم.

شهرستان

سخنگوی شورای اسالمی شهر:
 مشکل ترافيک، كالنشهر اصفهان 

را پيچيده كرده است

استاندار اصفهان؛

آسان سازی ازدواج جوانان منوط به اشتغال زایی است

زاینده رود
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
شورای اسامی شهر اصفهان، سردار 
جانب��از كريم نص��ر اصفهانی با بيان 
اينك��ه هن��وز بس��ترهای الزم برای 
تردد ايمن عاب��ران پياده، جانبازان و 
معلوالن در اين ش��هر فراهم نش��ده 
گف��ت: اين مه��م باي��د در اولويت 
برنامه های مسئوالن شهرداری قرار 
گيرد تا اين افراد بتوانند با س��هولت 
و ايم��ن از پي��اده روه��ا و ع��رض 

خيابان ها عبور نمايند.
وی اين نوع مناس��ب س��ازی را در 
خيابان های جديد االحداث مطلوب 
دانست و افزود: در خيابان هايی كه 
در گذشته شكل گرفته مناسب سازی 
ب��رای عبور و مرور ايمن جانبازان و 
معلوالن و عابران پياده رعايت نشده 
است و مسئوالن شهرداری بايد اين 
مه��م را در دس��تور كار خ��ود قرار 

دهند. 
س��ردار نص��ر اصفهان��ی مباح��ث 
مهندس��ی ترافيك در ش��هر اصفهان 

اظه��ار  و  دانس���ت  مطل����وب   را 
هم��كاری،  ب��ا  ك��رد:  امي��دواری 
مس��ئوالن  تعام��ل  و  هماهنگ��ی 
ش��هرداری، راهنماي��ی و رانندگ��ی 
ب��ا رعايت اس��تانداردهای جهانی و 
نيازهای محل��ی طرح های ترافيكی 
مطلوبی را برای روان سازی ترافيك 

اجرا كنند. 
 وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان 
 خ��ود ب��ه اهمي��ت اج��رای ط��رح 
 هدفمن��د ك��ردن يارانه ه��ا اش��اره
هماهنگ��ی  و  هم��كاری  و  ك��رده 
 تم��ام مس��ئوالن كش��ور، اس��تان و 
ش��هر اصفه��ان ب��رای موفقيت اين 
 طرح را خواستار شد و با بيان اينكه
هدفمن��د  ط��رح  موف��ق   اج��رای 
كردن ياران��ه ها، اقتصاد كش��ور را 
متح��ول خواه��د كرد گف��ت: ملت 
اي��ران هم��ان ط��وری كه در س��ی 
س��ال گذش��ته در تم��ام صحنه ها 
حضوری فعال داش��تند اين حركت 
 را ه��م پش��تيبانی كام��ل خواهن��د 

داد. 

زاینده رود
دكت��ر س��يد مرتضی س��قائيان 
نژاد، با اش��اره به تدوين و اجرای سه 
برنامه ميان مدت پنج س��اله با عناوين 
برنامه ه��ای اصفه��ان +22، اصفهان 
85 و اصفه��ان 90 برخی ويژگی های 
اين سه برنامه را تشريح كرد و گفت: 
نهادينه شدن نسبی تفكر برنامه ريزی، 
ارتقای ش��اخص های توسعه شهری، 
بهره وری بهتر از منابع، هدف دار شدن 
اقدام ه��ا، اج��رای پروژه های بزرگ 
توس��عه ش��هری از قبيل بزرگراه ها، 
خيابان ها، تقاطع های غير همس��طح، 
حلقه سوم ترافيكی ش��هر، ميدان امام 
عل��ی، بزرگراه دو طبق��ه امام خمينی، 
پاركينگ ه��ای طبقاتی، نوس��ازی و 
توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی، 
تقويت مهندس��ی ترافيك و توس��عه 
سيستم های هوشمند ترافيك، پيشرفت 
در تحقق شهرداری الكترونيكی شامل 
توس��عه زيرس��اخت های ارتباط��ی 
فيبر نوری و بی س��يم، سيس��تم های 
ن��رم اف��زاری، فضای س��بز ش��هر و 
ايجاد پ��ارك ها، تكميل ط��رح قطار 
ش��هری، اح��داث و توس��عه مراك��ز 

 فرهنگی، ورزش��ی و تفريحی از قبيل 
كتابخان��ه ه��ا، س��الن های مطالع��ه، 
مجموعه های ورزش��ی، فرهنگسراها 
و صده��ا پ��روژه كوچ��ك و بزرگ 
 درگي��ر از جمل��ه اي��ن ويژگی ه��ا 

است.
وی با اشاره به اتمام دوره زمانی برنامه 
اصفهان 90 در س��ال ج��اری و تهيه 
چهارمين برنامه پنج س��اله شهرداری 
اصفه��ان با عن��وان »برنام��ه اصفهان 
95« گفت: در جهت اس��تمرار برنامه 
ريزی ه��ای دراز م��دت، ميان مدت 
و كوتاه مدت، اي��ن برنامه با رويكرد 
استراتژيك در اوايل سال 88 آغاز و با 
تدوين نظام نامه، برنامه و با كار فشرده 
و گس��ترده در تمام سطوح شهرداری 
طی م��دت 20 ماه و تش��كيل حدود 
450 جلس��ه در س��طح معاونت های 
شهرداری و شهرداران منطقه با حدود 
7400 نف��ر س��اعت كار كارشناس��ی 
تدوين گردي��ده و با توجه به حجم و 
پيچيدگی كار و گستردگی، شهرداری 
نمون��ه ای از »هم��ت مضاعف و كار 
 مضاعف« را در انجام اين كار به نمايش 

گذاشت.

در  صف��رزاده  بهم��ن 
گفتگو با فارس نصب و 
 GPS راه اندازي سيستم

را بر روي تاكس��ي هاي اين سازمان امري ضروري 
دانست و اظهار داشت: باتوجه به اجرايي هدفمندي 
يارانه ها اجرا مي ش��ود و عملياتي كردن اين سيستم 

بيش از پيش حائز اهميت است. 
وي ب��ر ضرورت تأمين اعتبار در راس��تاي نصب و 
راه اندازي سيس��تم GPS بر روي تاكس��ي هاي اين 
س��ازمان تأكيد كرد و افزود: بر همين اس��اس تأمين 
اعتبارهاي ملي و اس��تاني در راس��تاي راه اندازي و 
نصب سيس��تم GPS بر روي تاكس��ي ها در دستور 

كار اين سازمان قرار گرفته است. 
صفرزاده با بيان اينكه س��ازمان تاكسيراني شهركرد 

در امر نوس��ازي و احياي تاكس��ي هاي اين سازمان، 
از جمله س��ازمان هاي پيشرو و موفق اين طرح بوده 
است، افزود: برهمين اساس 85 درصد ناوگان حمل 
و نقل تاكسيراني درون شهري از عمر زير پنج سال 
برخوردار هس��تند. مديرعامل ش��ركت تاكس��يراني 
شهركرد اضافه كرد: متأس��فانه 15 درصد از ناوگان 
حم��ل و نقل تاكس��يراني به دليل خصوصي ش��دن 
بانك ها و ع��دم تعهد آنان موفق به اخذ وام تبديلي 
نش��ده اند. وي از اعام آمادگي برخي از بانك ها در 
راستاي ارائه تسهيات در زمينه وام هاي تبديلي خبر 
داد و گف��ت: بر همين اس��اس ارائه وام هاي تبديلي 

پوش��ش دهي  راس��تاي  در 
ب��ه  مطلوب ت��ر  خدم��ات 
كاركنان ناوگان حمل و نقل 
 تاكسيراني از هفت درصد به 12 درصد افزايش يافته 

است.

زاینده رود
در مراس��م نشست خبری معاون سياسی امنيتی 
اس��تانداری اصفهان با تقديم حكم انتصاب استاندار، 
احمد مقيمی به طور رسمی به عنوان مشاور رسانه ای 

استاندار آغاز به كار كرد.
اس��ماعيلی در اي��ن خصوص گفت: بحث مش��اوره 
رس��انه ای از مدت ها پيش مط��رح بود و ابهام هايی 
ني��ز در اين مورد وجود داش��ته و افرادی نيز خواه و 
ناخ��واه به اين عنوان معرفی ش��ده اند كه با انتصاب 
رس��می احمد مقيمی كه از نخبگان فرهنگی استان و 
دارای تأليفات و تحقيق ه��ا و از چهره های خدوم و 

آشنا به رسانه و رسالت های دولت و انقاب هستند، 
اين حاشيه ها پايان يافت.

معاون سياس��ی اس��تانداری افزود: ديد اس��تانداری 
نس��بت به مشاور رس��انه ای بس��يار فراتر از مسائل 
مطبوع��ات اس��ت و در اي��ن ح��وزه كليه مس��ائل 
فرهنگی، تقويت ش��ورای اطاع رسانی، معضل های 
امور رس��انه ای و مسائل در حاش��يه مانده مطبوعات 
و حت��ی مس��ائل مذهب��ی و هيأت��ی و گروه ه��ای 
تعري��ف ش��ده فعالي��ت آن   فرهنگ��ی هن��ری در 

 است. 
محمد مهدی اس��ماعيلی در خص��وص فعاليت های 

اظه��ار  رس��انه ای(  )مش��اور  ايش��ان  ب��ه   محول��ه 
مس��ائل  در  رس��انه ای  ام��ور  پيگي��ری   داش��ت: 
اجتماع��ی، اقتصادی، سياس��ی فرهنگ��ی و انعكاس 
صحي��ح اي��ن فعاليت ه��ا در راس��تای هدف ه��ای 
 دولت در رس��انه ها و ارائه راهكارهای رسانه كردن 
و  مش��ورت  هم چني��ن  و  مفي��د  عملكرده��ای 
 راه��كار ارائ��ه كردن در اطاع رس��انی و ش��ورای 
اس��تانی آن در كنار مطالعه دقيق و عميق مراسم های 
 دين��ی و راهكاره��ای نظارت��ی ب��ر ارتق��ای آنها از 
اس��تانداری رس��انه ای  ام��ور  مش��اور   وظاي��ف 

است.

تقديم برنامه پنج ساله آينده شهر 
اصفهان به شورای اسالمی شهر

معاون سیاسی - امنیتی استاندار اصفهان:
وظيفه مشاور رسانه اي فراتر از مسائل مطبوعات است

 ایجاد شهرك کارگاهي 
در اردستان ضروري است

 رفع موانع فراروي جذب ایثارگران 
در دستگاه هاي دولتي

 GPRS راه اندازي سیستم 
در اردل و لردگان

رئیس اداره منابع طبیعي نجف آباد:
احیاي مراتع با اعتبار 121 میلیون ریال

فرماندار اردستان گفت: ايجاد يك مجوعه كارگاهی در شهر اردستان بسيار 
ضروری به نظر می رسد. 

محمدحسين قاس��م زاده در گفتگو با فارس به ايجاد مزاحمت، سر و صدا، 
س��د معبر و آلودگی توس��ط كارگاه هايی همچون آهنگری ه��ا، نجاری ها، 
كابينت سازی ها و تراشكاری ها برای شهروندان اردستانی اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: برای برطرف شدن اين مشكات و همچنين از آنجايی كه تعدادی 
از متقاضيان ايجاد مش��اغلی همچون كارواش و قاليش��ويی با مشكل زمين 
روبه رو بودند، ايجاد يك مجموعه كارگاهی در اردس��تان بسياری ضروری 

است. 
 وی ب��ا بي��ان اينك��ه م��كان مورد نظ��ر ب��رای اح��داث اين ش��هرك در 
ابت��دای ج��اده در ب��اغ و در مج��اورت س��ی .ان .جی در نظر گرفته ش��ده 
 اس��ت، تصريح كرد: با توجه به پيگيری های به عم��ل آمده در صورتی كه

پيگي��ری  شهرس��تان  بازرگان��ی  اداره  و  صنف����ی  ام����ور  مجم����ع 
مجدان��ه ب��ه عم��ل آورن��د و همچني��ن متقاضي��ان مش��اركت داش��ته 
 باش��ند، ب��ه طور قط��ع ش��اهد آغ��از عملي��ات اجراي��ی اي��ن مجموعه 

هستيم. 
فرمان��دار اردس��تان با بي��ان اينك��ه برنامه ريزی ه��ا بر اح��داث يك مركز 
صنعت��ی ب��ا دربرگي��ری تم��ام امكان��ات و زيرس��اخت های ش��هری و 
صنعتی متمركز ش��ده اس��ت،  خاطرنش��ان كرد: اين مجموع��ه از امكاناتی 
 همچ��ون آتش نش��انی، بانك، رس��توران، پلي��س و نظاير اي��ن برخوردار 

است.

سرپرست فرمانداری  لردگان گفت: تمام دستگاه های دولتی موظف هستند  
هرگونه همكاری در راستای جذب ايثارگران به ويژه فرزندان شاهد را در 

دستور كار قرار دهند. 
به گزارش فارس، يداله خالدی در جلس��ه بررس��ی مشكل اشتغال جامعه 
ايثارگران اين شهرس��تان اظهار داشت: ايثارگران بايد در مكان هايی به كار 
گرفته ش��ود كه در ش��أن آنها باش��ند و چنانچه آموزش نياز دارند، توسط 
 فنی و حرفه ای زمينه آموزش الزم آنها فراهم ش��ود تا به ش��غل مناس��ب 

برسند. 
وی افزود: بر همين اساس تمام  دستگاه های دولتی موظف هستند  هرگونه 
همكاری در راس��تای جذب ايثارگران به ويژه فرزندان شاهد را در دستور 
كار ق��رار دهن��د. خالدی با تأكي��د بر اينكه زنده نگه داش��تن ياد و خاطره 
ش��هيدان وظيفه تمامی مردم و نهادها اس��ت، گفت:  م��ا بايد تا حد امكان 
در راس��تای قدردانی از زحمات ايثارگران ايران اس��امی گام برداريم، بر 
همين اس��اس امروز نوبت مسئوالن اجرايی اس��ت كه پاسخگوی امتحان 
تكريم ايثارگران باش��ند. وی خاطرنش��ان كرد: بايد با برنامه ريزی های بلند 
 م��دت فرهنگ ايثار و ش��هادت را در ميان اقش��ار مختل��ف جامعه ترويج 

داد. 
سرپرس��ت فرماندار لردگان ب��ا تأكيد بر ضرورت رفع مش��كل ايثارگران 
توس��ط دستگاه های اجرايی، اظهار داش��ت: خدمت به خانواده های شهدا، 
جانبازان و ايثارگران يك وظيفه شرعی است كه هر چه قدر در اين رابطه 

خدمت كنيم، باز هم كم است.

مديرعامل ش��ركت مخابرات چهارمحال و بختي��اری گفت: تا دو ماه 
آينده سيس��تم GPRS در شهرستان های اردل و لردگان نيز راه اندازی 
می شود. عليرضا فتحی در گفتگو با فارس با اشاره به راه اندازی سيستم 
GPRS در اين اس��تان خبر داد و گفت: اين سيس��تم در حال حاضر به 
جز دو شهرس��تان لردگان و اردل، ديگر شهرس��تان ها و روستاهای پر 

جمعيت را تحت پوشش قرار داده است. 
وی با بيان اينكه اين سيس��تم در دو ماه آينده در شهرستان های اردل و 
لردگان نيز راه اندازی می شود، تصريح كرد: با راه اندازی اين سيستم در 

استان 60 درصد جمعيت استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 
فتحی تصريح كرد: با اس��تفاده از بسته های رويايی اينترنت همراه اول 
GPRS تمام��ی كاربردهايی را ك��ه فرد با اتصال خود ب��ه اينترنت به 

دست می آورد، می توان برای سرويس اينترنت همراه تصور كرد. 
وی با بيان اينكه با ارائه اين س��رويس مشتركان تلفن همراه می توانند 
همواره به ش��بكه اينترنت متصل باشند، گفت: بر همين اساس افراد از 
طريق واس��طه قرار دادن تلفن همراه، GPRS modem، از اينترنت 
همراه برروی رايانه ش��خصی و لپ تاب خود حتی در هنگام حركت 

می توانند استفاده كنند. 
مديرعامل ش��ركت مخابرات چهارمحال و بختياری خاطرنش��ان كرد: 
همچنين با اس��تفاده از س��رويس اينترنت همراه دسترس��ی به پس��ت 
 الكترونيكی، سرويس پيام چند رسانه ای MMS و مرور وب، امكان پذير 

می شود.

رئي��س اداره منابع طبيعی شهرس��تان نجف آباد گفت: ب��ا اعتباری بالغ بر 
 121 ميلي��ون ريال عمليات احي��ای مرتع در شهرس��تان نجف آباد انجام 

می شود. 
مصطف��ی كرونی در گفتگ��و با فارس در نجف  آباد با بي��ان اينكه يكی از 
وظايف اداره منابع طبيعی، احيای مراتع است، اظهار داشت: احيای مراتع 

به روش های كپه كاری و جنگل كاری انجام می شود. 
وی ب��ا بي��ان اينكه ب��ا اعتباری بالغ ب��ر 121 ميليون ري��ال عمليات احيا 
مرتع در نجف آباد انجام می ش��ود، افزود: ب��ا اعتباری بالغ بر 105 ميليون 
ري��ال عمليات كپه كاری و ب��ا اعتباری بالغ بر 16 ميلي��ون ريال عمليات 

جنگل كاری انجام می گيرد. 
رئي��س اداره منابع طبيعی نجف آباد بيان داش��ت: عملي��ات كپه كاری در 
روس��تای اشن گل دره در س��طح 279 هكتار در حال انجام است. وی در 
خصوص ط��رح جنگل كاری نيز گفت: اين طرح در س��طح 10 هكتار با 

گونه های بادام ارژن در حال انجام است. 
كرونی انجام طرح های احيای مرتع به روش های كپه كاری و جنگل كاری 
را در ايج��اد پوش��ش های گياهی و حفاظت از آنها مؤثر دانس��ت و بيان 
داش��ت: مردم ني��ز بايد در نگه��داری و حفاظت از پوش��ش های گياهی 
هم��كاری كنند و در تفريح ه��ای خود به گونه های گياه��ی لطمه نزنند. 
وی ادام��ه داد: طرح مراقبت و نگهداری مرات��ع نيز در 5 هكتار در حال 
 انجام اس��ت ك��ه در اين ط��رح عملي��ات واكاری و اصاح ك��ود انجام 

می شود.

سردار نصر اصفهانی خواستار شد:
 مناسب سازی معابر شهری 

برای عبور و مرور جانبازان و معلوالن

نصب سيستم GPS بر روي تاكسي هاي شهركرد
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تحدید حدود اختصاصی
7/626 ش��ماره: 9302 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين محص��ور مزروعی معروف من 
الش��ترا سوپر شماره پاك 1207 فرعی از 212 اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش يازده 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز بنام آقای اصغر شكوهی در جريان ثبت ميباشد و بعلت اشتباه در شماره 
فرعی ملك در آگهی قبلی بايستی تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پاك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/10/14 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماك اخطار 
می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات 
مجاورين و صاحبان اماك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1389/8/17
م الف/ 481                                                     شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماك نطنز

 
مزایده مال غیرمنقول

 8/150 بر اس��اس پرونده اجرائي كاس��ه 12/2171 س86 تماميت 979/787 سهم مشاع از 6008 
س��هم مشاع از 9025 سهم ششدانگ يكباب مرغداری و س��اختمان مسكونی در آن به شماره 25 
فرعی از 49/1 واقع در منوچهرآباد بخش يك ثبتي شهرضا به مسا حت ششدانگ نه هزار و بيست 
و پنج مترمربع )9025( متر مربع مورد ثبت صفحه 174 دفتر 452 با حدود اربعه ذيل: شماالً درپنج 
قسمت كه قسمت دوم غربی وقسمت چهارم شرقی است بترتيب بطولهای 5/25 متر و 50 متر و 
85 متر و 64/85 متر ديواريس��ت مش��ترك و ديوار به ديوار پاك 49/1 باقيمانده شرقاً بطول 125 
متر ديواريس��ت ب��ه زمين محصور 49/1 باقيمانده جنوباً به ط��ول 76/30 متر به ديوار پاك 49/1 
باقيمانده  غرباً اول به طول 57 متر ديواريست به زمين 49/1 باقيمانده دوم به طول هشت متر درب 
و ديواريست به ممر اختصاصی سوم در دو قسمت كه قسمت دوم جنوبی است بطولهای 46/20 
متر و 29/40 متر ديواريس��ت به پاك 49/1 باقيمانده چهارم بطول 16/50 متر درب و ديواريست 
به جاده خاكی حقوق ارتفاقی ندارد بنام نصراله س��الك فرزند غامحسين به شماره شناسنامه580 
شهرضا كه ثبت و سند صادر شده است كه در قبال طلب مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان 
و نيم عش��ر متعلقه بازداش��ت گرديده و طبق گزارش مامور اجرا بدين ش��رح توصيف كه 6008 
س��هم مشاع از 9025 سهم ششدانگ بصورت يكباب مرغداری كه مساحت عرصه 6008 مترمربع 
و مس��احت اعيان 1223 مترمربع می باشد س��الن مرغداری كه ساختمانی است با ديوارهای باربر 
آجری و س��قف طاق ضربی و كف س��اختمان سيمان و س��تونها آجری و درب و پنجره فلزی و 
پشت بام گلی است و ساختمانهای ديگر با ديوارهای آجری باربر كه سقف قسمتی از آن تيرآهن 
و قس��متی طاق ضربی است سطوح بدنه پاستر و قسمتی كاه گل است و درب و پنجره ها فلزی 
اس��ت و ديوارهای اطراف گلی به ارتفاع 2/20 متر و محوطه قس��متی آس��فالت و قسمتی خاكی 
اس��ت و دارای برق س��ه فاز 25 آمپر و آب شهری می باش��د. كه تمامت 6008 سهم مشاع از كل 
9025 س��هم ششدانگ بمبلغ يك ميليارد و دويس��ت و هفتاد و سه ميليون و چهارصد هزار ريال 
)1/273/400/000( ريال ارزيابی گرديده است كه تمامت 979/787 سهم مشاع از 6008 سهم مشاع 
از كل 9025 سهم ششدانگ پاك بمبلغ دويست و هفت ميليون و ششصد و شصت و شش هزار 
و شش��صد و هش��تاد و هش��ت ريال )207/666/688( ريال در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز دوش��نبه مورخ 89/9/29 در شعبه اجراي ثبت شهرضا تشكيل ميگردد از طريق مزايده 
به فروش ميرسد چنانچه روز مزايده با تعطيلي رسمي پيش بيني نشده مواجه گردد روز بعد از آن 
جلس��ه مزايده تشكيل ميگردد، مزايده از مبلغ دويست و هفت ميليون و ششصد و شصت و شش 
هزار وششصد و هشتاد و هشت ريال )207/666/688( ريال شروع و به باالترين قيمت به هركس 
كه خريدار باش��د فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلس��ه از مورد مزايده به آدرس: 
ش��هرضا – جرم افشاركوچه تاالرزيتون جنب گاوداری آقای كافی بازديد بعمل آورند الزم به ذكر 
است كه كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزينه هاي انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي و ماليات دارائي 
و عوارض ش��هرداري و بدهي هاي مربوط به حق انش��عاب و آبونمان، آب و برق و گاز و س��اير 
هرينه هاي متعلقه بر عهده برنده مزايده مي باش��د اين آگهي يك نوبت در روزنامه زاينده رود  در 

تاريخ 89/8/17 چاپ و منتشر ميگردد. 
م الف/ 451                                       ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك شهرضا

فقدان سند مالکیت
8/251 شماره: 6244 آقاي حسن عامري نسب ذاقلي فرزند رحيم باستناد يكبرگ استشهاديه محلي 
3 حبه مشاع باستثنا  3

7
كه هويت و امضاء  شهود رسماً گواهي شده و مدعي است كه سند مالكيت 

بها ثمنيه اعياني آن از 72 حبه ششدانگ مزرعه خضرآباد پاك 110 اصلي واقع در دهستان سفلي 
زواره بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 406 دفتر 25 اماك بنام آقاي حس��ن عامري نس��ب 
ذاقلي س��ابقه ثبت و س��ند صادر و تس��ليم گرديده و معامله ديگري صورت نگرفته و در اثر سهل 
انگاري مفقود شده است، نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثني نامبرده را نموده، طبق 
ماده 120 اصاحي آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير 
از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 
نشود،  المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.

م الف/ 251                                             عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك زواره

فقدان سند مالکیت
8/252 نظر به اينكه آقاي عليرضا اطرش��ي ش��هرضا فرزند خليل  با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهل و سه سهم و 
يك س��وم سهم مشاع از پانصد و سي س��هم ششدانگ پاك 1413 باقيمانده كه پاكهاي 2214 و 
2191 و 2145 و 2186 و 2112 و 1999 و 1960 و 1918 و 1919 و 1924 و 1958 و 1959 از 
آن مجزي ش��ده واقع در مزرعه فضل آباد دو اصلي بخش يك ثبتي ش��هرضا انتقال از طرف ورثه 
محمدعلي اطرشي شده كه تمامت چهل و سه سهم و يك سوم سهم مشاع از پاك فوق در صفحه 
19 دفتر166 ذيل ثبت ش��ماره 18599 بنام نامبرده ثبت و سند صادر شده اينك نامبرده درخواست 
صدور سند المثني نسبت به چهل و سه سهم و يك سوم سهم مشاع مالكيت خود از پاك فوق را 
نموده است لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصاحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود 
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي 
وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 

و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
م الف/ 473                                           مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و اماك شهرضا

  
حصر وراثت

8/254 خانم عصمت تيموري جروكاني داراي شناس��نامه ش��ماره 9 به شرح دادخواست به كاسه 
89-3496 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان تقي تيموري جروكاني بشناسنامه 707 در تاريخ 1387/1/19 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و سه دختر و يك عيال دائمي 
به اسامي زير بدين شرح: رحمان، رمضانعلي، حسينعلي، حسنعلي و علي )پسران( همگي تيموري 
جروكاني و بدري، فخري و زهرا )دختران( هر سه تيموري جروكاني و عصمت تيموري جروكاني 
فرزند حسينعلي )عيال متوفي( نامبردگان به ترتيب فوق به شناسنامه هاي شماره هاي 1119، 38، 
229، 4726، 3-067656-127، 15، 36، 125 و 9 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگري نداش��ته 
اس��ت. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 10911                                           رئيس شعبه دهم شوراي حل اختاف اصفهان

 
حصر وراثت

8/255 آقاي واهه هارطونيان داراي شناس��نامه ش��ماره 5 به شرح دادخواست به كاسه 3442-89 
ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هاكپ 
هارطونيان بشناسنامه 27 در تاريخ 1389/3/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به مادر و س��ه برادر و دو خواهر به اس��امي زير: 1- مهرخاتون 
بدروسيان ش ش 489 مادر. 2- مينوش هارطونيان مماكاه ش ش 320 خواهر. 3- ماه رو هارطونيان 
قلع��ه مماكائ��ي ش ش 4 خواهر. 4- س��پيو هارطوني��ان قلعه مماكائي ش ش 7 ب��رادر. 5- ورند 
هارطوني��ان قلع��ه مماكائ��ي ش ش 9 برادر. 6- واه��ه هارطونيان ش ش 5 ب��رادر. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 10933                                  رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
8/256 خانم س��يندا كاروم گارابيديان داراي شناسنامه ش��ماره 202 به شرح دادخواست به كاسه 
89-3336 ح 10 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان آقاي كريون ملكيان بشناسنامه 25246 در تاريخ 1389/6/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به اس��امي زير مي باشد. 1- سيندا كاروم 
گارابيديان ش ش 202 همس��ر مرحوم. 2- آربي ملكيان ش ش 2176 پس��ر مرحوم. 3- آرس��ينه 
ملكيان ش ش 1647 دختر مرحوم. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 10932                                  رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

زاینده رود
حاج رسوليها در يك نشست خبری 
در جمع خبرنگاران درباره آلودگی هوای 
ش��هر اصفه��ان گف��ت: صناي��ع مختلف، 
آلودگی را به شهر اصفهان تحميل كرده و 
برای اين شهر مشكل ايجاد كردند. به بيان 

ديگر صنايع به اصفهان ظلم كردند.
وی خاطرنش��ان كرد:  باره��ا اين بحث را 
مطرح كرديم تا صدای ما به گوش مسئوالن 
مربوطه برسد. فضای ش��هر ما جوابگوی 
رف��ت و آمد فعلی هس��ت و حل مس��أله 
آلودگ��ی از طريق توس��عه گاز CNG و 
مترو يك طرف قضيه است. رئيس شورای 
اسامی شهر اصفهان افزود: ما بارها گفتيم 
كه صنايع در بخش های مختلف آلودگی 
را ب��ه اصفه��ان تحميل كرده ان��د و ديگر 
خس��ته ش��ده ايم از اين همه بی توجهی. 
به فرض تعهدی كه پااليش��گاه يا شركت 
فوالد در رابطه با اين بحث داش��ته عملی 
نش��ده اما ما هم چنان بحث توسعه فضای 

سبز را دنبال می كنيم.
حاج رس��وليها درباره توسعه حمل و نقل 
عمومی ني��ز گفت:  م��ا می خواهيم مردم 
به سمت اس��تفاده از وسايل نقليه عمومی 
برون��د و اي��ن بحث توس��عه ياب��د. 200 
دستگاه به ناوگان اتوبوس رانی نيز اضافه 
شده است. وی افزود: البته در حال حاضر 
در بح��ث ترافيك دچار بحران نش��ده ايم 
ام��ا اگر به اين نقطه رس��يديم قانون زوج 
و ف��رد ك��ردن اتومبيل ها را اج��را نكنيم 
بلكه به فرض اعام می كنيم كه يك روز 
مشخص در هفته كسی از وسيله شخصی 
اس��تفاده نكند. اما روان كردن معابر و باز 
ك��ردن خيابان های جديد در برنامه اصلی 

ما قرار دارد.
رئيس ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان در 
مورد وضعي��ت روند پ��روژه مترو گفت: 
اشكال فنی كه سبب شد روند اجرايی اين 
پروژه در قس��مت سی و سه پل كند شود 

از جانب ما نبود، بلكه سس��تی از پيمانكار 
ب��ود و اگر اين امر اتفاق نمی افتاد تاكنون 

موضوع حل می شد.
حاج رس��وليها درب��اره انعقاد ق��رارداد با 
كارخان��ه چين��ی تصريح كرد:  ب��رای اين 
موض��وع فرمولی ب��ه دس��ت آورديم. از 
كارخان��ه چين��ی كه بس��يار پيش��رفته نيز 
هس��ت و در پ��روژه متروی ته��ران هم 
موف��ق بوده، بازديد كرديم و قرار اس��ت 
 برای انعق��اد قرارداد با اين كارخانه اقدام 

كنيم.
گفتنی اس��ت: با خريد ي��ك واگن برای 
خط ش��مالی از ي��ك ش��ركت اروپايی 
 ني��ز خ��ط منته��ی ب��ه خياب��ان مدرس 
راه اندازی می ش��ود كه اميد است تا دو 
س��ه ماه ديگر اين مش��كل مترو برطرف 
ش��ود. وی خاطرنش��ان كرد:  خوشبختانه 
در خ��ط 2 مش��كلی نداريم و ب��ا انعقاد 
قرارداد با ش��ركت موردنظر، قرار اس��ت 
تمام كارهای مربوط به اين بخش توسط 
اين ش��ركت انجام ش��ود تا مانند گذشته 
 از جان��ب پيمانكار وقفه ای در كار پيش 

نيايد.
رئيس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان 
درباره ايس��تگاه مت��روی چهارباغ گفت: 

در ش��هرداری هر كاری كه بخواهد انجام 
ش��ود بايد س��ير قانونی خود را طی كند. 
برای ايس��تگاه مترو نيز مشاوری هست و 
از آنجا كه چهارباغ به علت بافتی كه دارد 
از حساس��يت برخوردار اس��ت؛ از جانب 
مش��اور تصميم هايی برای ايس��تگاه مترو 
گرفته می شود، به فرض ايستگاه در عمق 
50 تا 100 متری باش��د ك��ه صدمه ای به 

پوسته چهارباغ وارد نشود.
از  ح��اج رس��وليها در بخ��ش ديگ��ری 
س��خنان خود، در خصوص بحث شوراها 
خاطرنش��ان ك��رد: بحث های مل��ی بايد 
توس��ط نماين��دگان دنبال ش��ود اما بحث 
تصدی گری بايد به ش��ورای ش��هر و در 

حقيقت به مردم واگذار گردد. به بيان ديگر 
بايد هر چه زودتر بحث های تصدی گری 

به شوراها بازگردد.
وی اف��زود: س��اختار نظ��ام، س��اختاری 
مردمی اس��ت و اداره كش��ور بنابر اصل 6 
قانون اساسی از طريق انتخابات مشخص 
می گردد به طوری كه نمايندگان مجلس، 

رئيس جمهور و ش��ورای شهر 
ك��ه از ريش��ه های مه��م نظام 
هستند بايد از طريق رأی مردم 

انتخاب شوند.
رئيس ش��ورای اس��امی شهر 
 اصفه��ان ضم��ن بي��ان اينك��ه 
بحث هايی كه مربوط به ش��هر 
اس��ت بايد به ش��وراها واگذار 
ش��ود تصري��ح ك��رد: اعضای 
ش��ورای شهر به جهت نظارتی 
كه بر امور شهر دارند هر هفته 
به منطقه ها سركش��ی می كنند 

و بر زوايای مختلف اش��راف كامل دارند 
و چگونگی نظارت اي��ن اعضا بر اينگونه 

مسائل بسيار دقيق تر از مسئوالن كشوری 
است. از سويی ما معتقديم كه اجرای طرح 
مديريت واحد ش��هری می تواند ما را به 

موفقيت برساند.
حاج رسوليها هم چنين گفت:  اگر ساختار 
ش��ورايی نبود شايد ش��هر اصفهان در اين 
12 س��ال تنها 30 تا 40 درص��د امكانات 

فعلی خود را داشت.
نامگذاری  درب��اره  وی 
ني��ز  اصفه��ان  روز 
ب��ا  ك��رد:  خاطرنش��ان 
هماهنگ��ی و مديري��ت 
كميس��يون  و  اس��تان 
فرهنگی، قرار شد روزی 
برای اصفهان مش��خص 
ش��ود كه بهتري��ن روز 
همان 25 آب��ان كه روز 
تش��ييع پيكر 370 شهيد 
انتخاب  اس��ت  اصفهان 
ش��د. ماقات خانواده اين ش��هدا با مقام 
معظ��م رهبری، از جمل��ه برنامه های اين 

روز است.
در ادامه رئيس شورای اسامی شهر اصفهان 
افزود: اگر كار شورای شهر اصفهان را در 
اين س��ه دوره ای كه از تشكيل آن گذشته 
نس��بت به ش��وراهای ديگر حت��ی تهران 
بررس��ی كنيم درمی يابي��م كه اعضای اين 
شورا با مس��ائل عاقانه برخورد كردند و 
در بيشتر موردها اعضا هماهنگ بودند و 

كارهای زيربنايی انجام می شد.
ح��اج رس��وليها ضمن اش��اره ب��ه اينكه 
اصفه��ان در دوران س��ازندگی ح��رف 
اول را می زن��د خاطرنش��ان ك��رد: بعد 
از ته��ران منب��ع درآمد كش��ور در رابطه 
 با بخ��ش توليد ناخالص مل��ی، اصفهان 

است. 
وی هم چنين در پاس��خ به س��ئوال يكی 
از خبرن��گاران مبنی بر اينكه قرار بود در 
6 ماه��ه اول تكليف اراض��ی كه مربوط 
به شهرداری اس��ت معلوم شود اما هنوز 
مشخص نشده، گفت: ما منتظر بوديم كه 
طرح بازنگری از تهران به ما اباغ ش��ود 
اما اين كار هنوز صورت نگرفته اس��ت. 
ما در اين فرص��ت بحث های مربوط به 
خودمان را مش��خص و برنامه 5 ساله را 

معلوم می كنيم. 
از س��ويی نقطه نظرهای خ��ود را اعام و 
از دس��تگاه ها می خواهي��م ك��ه تكليف 
 م��ردم را در خص��وص اراضی مش��خص 

نمايند. 
رئي��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان 
درباره مش��كل بودجه ش��هرداری ها نيز 
اف��زود: از 3 درص��د ارزش افزوده ای كه 
مجلس تصويب نموده 1/5 درصد مربوط 
ب��ه ش��هرداری اس��ت و اگر دول��ت اين 
م��ورد را پياده كن��د و هم چنين قانون 10 
درصد س��وخت كه قرار بود اين درصد به 
عنوان عوارض به ش��هرداری داده ش��ود، 
مش��كل های بودجه حل می شود. اما اين 
10 درصد در بودجه مطرح نش��ده است، 

البته به تازگی با وزير اقتصاد اين موضوع 
را در ميان گذاشته ايم.

حاج رس��وليها گف��ت: با توجه ب��ه اينكه 
روزان��ه 70 ميليون ليتر بنزين در كش��ور 
مصرف می ش��ود، س��هم اصفهان از اين 
ميزان حدود 280 ميليون است كه با اعمال 
قانون اعطای 10 درصد سوخت به عنوان 
عوارض به ش��هرداری، مبلغی حدود 100 
ميليارد ب��ه اين منطقه تعل��ق می گيرد كه 
می تواند بس��ياری از مشكل های بودجه 
را ح��ل كند. حتی اعمال اين قانون به حل 
بسياری از مش��كل های بودجه شهرهای 
كوچ��ك كم��ك می كن��د، بنابراي��ن اين 

موضوع را همچنان پی گيری می كنيم.
وی در خصوص ساماندهی دكه های شهر 
افزود: قرار بود كه نقاطی از شهر شناسايی 
و دكه هايی نيز طراحی ش��وند كه اين در 

برنامه ما است.
رئي��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان 
هم چني��ن در پاس��خ ب��ه اين س��ئوال كه 
وضعيت اس��تاندارد تله كابين در اصفهان 
چگون��ه اس��ت گف��ت:  در هم��ان زمان 
راه ان��دازی اع��ام كردي��م ك��ه بايد يك 
 شركت بين المللی اس��تاندارد آن را تأييد 

كند.
ب��ا توجه به اينكه ش��ركت هاي��ی در اين 
خص��وص در دنيا ثبت ش��ده اند بنابراين 
 بايد مس��ئوالن اين امر مجوز كارش��ناس 

بين المللی را دريافت نمايند.
حاج رس��وليها در خاتمه درباره چگونگی 
كمك ش��هرداری به افراد بی بضاعت كه 
قصد كس��ب پروانه را دارن��د افزود:  برای 
اين كار اعتباری ب��ه ميزان 1/5 ميليارد در 
نظ��ر گرفته ش��ده تا به اف��راد بی بضاعت 
كه می خواهند پروانه مس��كونی دريافت 
 نمايند ب��ه ص��ورت رايگان پروان��ه داده 

شود. 
ش��ايان ذكر است كه امس��ال از اين طريق 

280 مورد پروانه صادر شده است.

رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

صنایع به اصفهان ظلم كردند

بحث های ملی باید توسط 
نمایندگان دنبال شود اما 
بحث تصدی گری باید به 
شورای شهر و در حقیقت 
به مردم واگذار گردد. به 

بیان دیگر باید هر چه زودتر 
بحث های تصدی گری به 

شوراها بازگردد.
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ايران با 90 درصد اقليم خش��ك جزو كشورهای 
به شدت بيابانی اس��ت به طوری كه كارشناسان 
برآورد كرده اند اكنون تراز آبی كشور 130 ميليارد 
متر مكعب اس��ت كه 10 ميليارد به نس��بت سال 
55 كمتر ش��ده كه اين يعنی ب��ه مرحله اضطرار 
 رس��يده ايم و از ذخيره اس��تراتژيك آب مصرف 

می كنيم. 
به گ��زارش مهر، پيش از اين و در س��ال 2006 
س��ازمان ملل اعام كرد: در حالی كه ارزش های 
طبيع��ی بيابان را حفظ می كنيم با خطر بيابان زايی 
بايد مقابله كرد چرا كه خطر بيابانی ش��دن بسيار 

شديد است. 
به طوری كه همان س��ال خطر بيابانی ش��دن در 
دني��ا بعد از گرمايش زمي��ن، تغييرهای اقليمی و 
كمبود آب به عنوان س��ومين خطر جهانی اعام 
شد. در همين حال يك متخصص بيابان در ايران 
معتقد اس��ت؛ با اينكه خطر بيابانی شدن در دنيا 
س��ومين بحران جهانی اعام ش��ده ام��ا به دليل 
اينكه 90 درصد مساحت سرزمين ايران به لحاظ 
جغرافيايی جزو س��رزمين های خشك محسوب 

 می ش��ود اين بحران در ايران اولين خطر محسوب 
می شود. 

اين در حالی است كه در كل جهان تنها 40 درصد 
س��رزمين خش��ك داريم و به ط��ور تحقيقی خطر 
بيابانی ش��دن در جهان خطر س��وم ول��ی در ايران 

خطر اول محسوب می شود. 
محم��د درويش در گفتگو با مهر تأكيد كرد: دنيا با 
افت ش��ديد آب های زير زمينی مواجه است؛ برای 
نمونه دش��ت های كاليفرنيا بيش��ترين افت آب های 
زير زمينی را داش��ته اند و در منطقه ش��به قاره هند 
و همين طور ايران و خاورميانه آبهای زيرزمينی به 

شدت افت كرده اند. 
وی ب��ا تأكيد بر اهيمت آب به لحاظ اس��تراتژيك 
برای برخی كش��ورهای خشك مانند ايران تصريح 
كرد: ممكن اس��ت در طول دهه ه��ای آينده ايران، 
پاكس��تان و افغانستان برای تأمين آب و خطر افت 
سفره های زير زمينی با مش��كل های زيادی مواجه 

شوند. 
س��ازمان ملل در آماری كه به مناس��بت نامگذاری 
دهه بيابان و مبارزه با بيابان زايی منتشر كرده بر اين 
موضوع تأكيد كرد: كه در س��طح جهان 24 درصد 
زمين ها در حال از بين رفتن هستند كه زندگی يك 
ميلي��ارد و 500 ميليون نفر به طور مس��تقيم به اين 

زمين ها بستگی دارد. 
نزديك به 20 درص��د از زمين هايی كه در معرض 
نابودی قرار دارند حاصلخيز و بين 20 تا 25 درصد 
از آن ها چراگاه هس��تند. بر اساس آمارهای سازمان 
مل��ل متحد، 44 درصد از زراع��ت نظام مند جهان 

در سرزمين های خشك انجام می شود كه 41/3 در 
ص��د از س��طح زمين را تش��كيل داده و دو ميليارد 

و 100 ميليون نف��ر در اين منطقه 
ساكن هستند. 

متخصصان محيط زيس��ت و منابع 
طبيعی در س��ازمان ملل می گويند 
زندگی بيش از يك ميليارد انس��ان 
در 100 كشور جهان به دليل بيابان 
زايی در معرض تهديد اس��ت. به 
طور تقريب��ی يك ميليارد انس��ان 
فقير و به حاش��يه رانده ش��ده كه 
نواح��ی  پذيرتري��ن  آس��يب  در 
آنان��ی  زندگ��ی می كنن��د ش��ايد 

 باش��ند كه بيش��ترين صدمه را از گسترش بيابان ها 
می بينند. 

ب��ا اين حال هر ف��رد روزانه به دو هزار متر مكعب 
آب ني��از دارد، در منطقه ه��ای خش��ك اين ميزان 
دسترس��ی به آب 1300 متر مكعب اس��ت كه اين 
ميزان ني��ز به ش��دت روبه كاهش اس��ت. امروزه 
كمب��ود آب تهدي��دی علي��ه ي��ك ت��ا دو ميليارد 
 از مردم��ی اس��ت ك��ه در نواحی خش��ك به س��ر 

می برند. 
همچني��ن وضعي��ت گونه ه��ای مختل��ف گياهی 
و جان��وری در س��رزمين ه��ای خش��ك همچنان 
ناش��ناخته باق��ی مانده زي��را تا كن��ون ارزيابی در 
م��ورد آنان صورت نگرفته اس��ت. حدود 8 درصد 
از س��رزمين های خش��ك حمايت می ش��ود و 0/5 
در صد از گونه ه��ای گياهی مخصوص منطقه های 

خشك هستند. 

محمد درويش در ادامه می گويد: بر همين اس��اس 
اس��ت كه س��ازمان ملل اين ده��ه را آخرين فرجه 
برای مديري��ت خاك و جلوگيری 
از بيابان شدن اعام می كند و اگر 
در اين ده سال دولت ها از خواب 
بيدار شدند و بيشترين همت برای 
مهار بيابان را صرف كردند ش��ايد 
جلوی تخريب گرفته ش��ود و در 
 غير اين صورت كار از كار گذشته 
اس��ت. به عقيده اي��ن متخصص، 
طی اين سال ها بيابان زايی در طول 
تاريخ بی س��ابقه ب��وده كه چنين 
تذكری به تمام دنيا برای خطر يك 
معضل زيس��ت محيطی داده شده و يك دهه برای 

آن نامگذاری گرديده است. 
اظه��ار  مس��تند  آماره��ای  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
داش��ت: كش��ورهای اتري��ش و كانادا به نس��بت 
جمعي��ت، س��رانه آبی مناس��بی در اختي��ار دارند 
 و اي��ن ع��دد مع��ادل 8 ت��ا 11 ميانگي��ن جهانی 

است. 
همچنين در سال 1355 هر ايرانی سهم آبی معادل 
4200 به صورت س��رانه در اختيار داشت در حالی 
كه پتانسل آبی در ايران 140 ميليارد متر مكعب بود 

و اين رقمی مناسب به حساب می آمد. 
عضو هي��أت علمی مؤسس��ه تحقيقاتی س��ازمان 
جنگل ه��ا و مراتع ادامه داد: با بيان اين كه س��طح 
تنش در س��رانه هر فرد دو هزار متر مكعب اس��ت 
و اگر اين رقم به زير 1600 برس��د خطر و هشدار 
آغاز می ش��ود و متأس��فانه االن در ايران به نسبت 

افزاي��ش جمعي��ت دو برابری و حتی بيش��تر در 
مقايسه با 35 سال پيش سرانه به زير خط هشدار 

و به حالت اضطرار رسيده است. 
درويش با اش��اره به جمعي��ت 72 ميليون نفری 
ايران و كاهش پتانس��يل آبی در كشور به نسبت 
س��ال 55 تأكيد كرد: امروز تراز آبی كشور 130 
ميليارد متر مكعب است كه 10 ميليارد به نسبت 
سال 55 كمتر شده در حالی كه جمعيت افزايش 
يافته و اين يعنی به مرحله اضطرار رسيده ايم و از 

ذخيره استراتژيك آب مصرف می كنيم. 
وی افزايش جمعيت در ايران را بزرگترين مسأله 
و مش��كل دانست و اظهار داشت: راندمان آبی ما 
30 درصد در بخش كش��اورزی و 30 درصد در 
آب شرب از دست می رود و به سبب آلودگی های 
ش��ديد در بخش كش��اورزی و... می توان گفت 
مديري��ت آب ب��ه بدترين ش��كل انجام ش��ده و 
 ب��ه هيچوجه مديري��ت خوبی ص��ورت نگرفته 

است. 
وی ش��ديدترين تهدي��د ايران و دني��ا را بحران 
كمبود آب و در ادامه خطر بيابانی ش��دن دانست 
و گفت: اگر آب افت كند زمين نشس��ت می كند و 
در زمين ذخيره نمی ش��ود كه اكنون در استان های 
خراسان ش��مالی و رضوی، كرمان، جنوب تهران، 
 فارس و چند اس��تان ديگر با نشست زمين مواجه 

هستيم. 
وی با طرح اين پرسش كه برنامه سازمان جنگل ها 
و مرات��ع و آبخيزداری برای ي��ك دهه آينده كه از 
سوی س��ازمان ملل دهه بيابان و مقابله با بيابانزايی 
نامگذاری شده چيس��ت، تأكيد كرد: سازمان هايی 
مانن��د س��ازمان جنگل ها چ��ه برنامه هاي��ی برای 
مه��ار بياب��ان دارن��د، آي��ا می توانن��د متخصصين 
 جديد ج��ذب كنند، آي��ا با كمب��ود بودجه مواجه 

نيستند؟ 
وی خ��ود ب��ه اين پرس��ش چني��ن پاس��خ داد كه 
مديري��ت منابع آب در اختيار وزارت نيرو اس��ت 
ول��ی زمانی كه ش��ورای عالی آب وجود داش��ت 
مش��كات با تخصص كارشناس��ان مرتفع می شد 
 اما با حذف ش��ورای منابع آب مشكل زيادتر شده 

است.
دروي��ش اظهار داش��ت: وزارت ني��رو اعام كرده 
بي��ن 90 تا 93 درصد آب كش��ور در اختيار بخش 
كشاورزی است ولی چرا وزارت جهاد در مديريت 

آب نقشی ندارد؟ 
اين متخصص بيابان تش��خيص سرعت بيابان زايی 
در كشور را در باالنس سفره های زيرزمينی دانست 
و گفت: سال 1971 تا 2001، سطح آب زير زمينی 
در اي��ران 15 مت��ر افت كرد، 9 س��ال بعد اين افت 

شتاب بيشتر گرفت و به 23 تا 24 متر رسيد.

 مع��اون محي��ط طبيع��ی و تنوع زيس��تی س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با اش��اره ب��ه تهيه ط��رح جام��ع مديريت 
ب��رای 70 منطقه حفاظت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
و تعيي��ن زون ه��ای تفرجی در آن ها، گف��ت: در عين حال 
برای نخس��تين بار در كش��ور قوش��بازی يا تربيت پرندگان 
ش��كاری جهت برگزاری مسابقات و س��رگرمی شكار آزاد 
ش��ده اس��ت. به گزارش )ايس��نا(، دكتر محمد باقر صدوق 
در مراس��م افتتاح نخستين نمايش��گاه تخصصی تجهيزات 
تيراندازی، س��واركاری، ش��كار و طبيعت گردی با اش��اره 
ب��ه اين كه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بعد از انقاب 
 برای نخستين بار مدير خود را شناخته است، گفت: حضور 
دكتر محم��دی زاده در رأس امور س��ازمان حفاظت محيط 

زيست افتخاری برای محيط زيستی  است. 
وی با اش��اره ب��ه اين كه بزرگترين چال��ش ما هم به بخش 
دولت��ی و خصوصی باز می گردد گفت: سياس��ت س��ازمان 
حفاظت محيط زيست تعامل مثبت، پايدار و دو طرفه است. 
معاون س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به وجود 
230 منطقه تحت مديريت س��ازمان حفاظت محيط زيست، 
گف��ت: برای 70 منطقه از اين مناط��ق طرح های جامع تهيه 
شده است و زون های تفرجی  آن ها در اختيار كميته طبيعت 

گردی قرار گرفته است. 
وی ب��ا تأكيد بر اي��ن كه با قهر و دعوا نمی توان كار را پيش 
ب��رد، گف��ت: در عين حال ب��ا متخلفان به ش��دت برخورد 
می شود. معاون س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به 
اين كه كليه اختيارها به اس��تان ها تفيذ ش��ده اس��ت، گفت: 
بخش عمده ای از طبيعت گردی ما موضوع »ش��كار« است 
كه در اين خصوص همكاری دو جانبه ای بين ش��كارچيان 
و محيط زيس��ت برقرار شده اس��ت و يكی از رويكردهای 
جديد سازمان حفاظت محيط زيست مشاركت دادن جوامع 
اطراف منطقه های حفاظت ش��ده جه��ت حفاظت از آن ها 

است. 
اختصاص��ی  قرق ه��ای  ايج��اد  ط��رح  تصوي��ب  از  وی 
خب��ر داد و گف��ت: در عي��ن ح��ال دس��تورالعمل پرورش 
حيوان ه��ای حماي��ت ش��ده همانن��د باز های ش��كاری و 
هوب��ره نيز تدوين ش��ده اس��ت كه كش��ورهای همس��ايه 
 خيل��ی عاقمند در خصوص س��رمايه گذاری  در اين زمينه 

هستند. 
دكتر نادری )رئيس نخستين نمايشگاه تخصصی تجهيزهای 
تيراندازی، س��واركاری، شكار و طبيعت گردی( نيز در اين 
برنامه با اشاره به وجود 700 هزار شكارچی صاحب ساح 

در كش��ور، گف��ت: اقتصاد ش��كار و صي��د و تيراندازی در 
آمريكا س��االنه 200 ميليارد دالر و در اروپا بين 500 ميليون 

تا يك ميليارد يورو درآمدزايی دارد. 
اكبر پور )رئيس شركت س��هامی نمايشگاه های بين المللی( 
نيز گفت: امروز ورزش در دنيا تخصصی ش��ده اس��ت و ما 
نيز بايد به س��مت تخصصی كردن رش��ته های تيراندازی و 

شكار برويم.

معاون محيط طبيعی س��ازمان محيط زيس��ت 
اي��ران در واكن��ش به صدور مجوز اكتش��اف 
نف��ت در پارك ملی كوير گف��ت: اين تصميم 
در حالی در كميس��يون زيربنايی دولت گرفته 
 ش��ده كه معاون��ت محي��ط طبيعی س��ازمان 
محيط زيس��ت موافقت خود را با اجرای اين 

پروژه اعام نكرده است. 
محم��د باقر ص��دوق به مهر گفت: كميس��ون 
زيربناي��ی دولت كه مجوز اكتش��اف نفت در 
پارك ملی را صادر كرده بيش��تر متوجه توسعه 
كش��ور هستند و بدون توجه به مباحث محيط 

زيستی از كار خود دفاع می كنند. 
همين مسأله نش��ان می دهد ما نيازمند احيای 
ش��ورای عالی محيط زيس��ت برای جلوگيری 
از اتخاذ چنين تصميماتی هس��تيم. وی افزود: 

مديركل س��ابق دفتر امور زيستگاه ها يك روز بعد 
از امضای مجوز اكتش��اف نفت در پارك ملی كوير 
بركنار شد چرا كه اقدام او بر خاف اصول حاكم بر 
معاونت طبيعی سازمان محيط زيست بود. صدوق 
به فعاليت جدی رئيس س��ازمان محيط زيست در 
مخالف��ت با طرح ه��ای غيراصول��ی و ضد محيط 
زيس��تی اش��اره كرد و گفت: محمدی زاده با اينكه 
عضو هيأت دولت اس��ت ام��ا در مقابل طرح ها و 
پروژه های غير پايدار به ش��دت ايستادگی می كند 

و موضع گيری جدی دارد. 
معاون محيط طبيعی س��ازمان محيط زيست تأكيد 
كرد: ما ضد توس��عه كش��ور نيس��تيم ولی طرفدار 
توس��عه پايدار هس��تيم و معتقديم باي��د ضوابط و 
اس��تانداردهای محيط زيست در طرح ها و پروژه ها 
رعايت ش��ود چرا كه مش��كل های ناش��ی از عدم 

توس��عه پايدار محيط زيست كشور را به شدت در 
معرض خطر قرار داده است. وی به ساخت بيش از 
100 سد بر روی رودخانه های ورودی به درياچه 
اروميه اشاره كرد و گفت: تمامی اين سدها ارزيابی 
زيست محيطی دارند اما آيا حق آبه درياچه اروميه 
تأمين ش��د؟ متأس��فه به دليل همين بی توجهی ها 
امروز در انتظار سرنوش��ت درياچه آرال ش��وروی 

برای اين درياچه هستيم. 
صدوق به تبخير زياد در كش��ور اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: يك قطره آب از س��دهايی ك��ه قرار بود 
ورودی آب درياچه را تأمين كنند به درياچه ريخته 
نش��د و درياچه امروز دارد خش��ك می شود. اين 
همان توس��عه بدون توجه به ماحظه های زيس��ت 
محيطی اس��ت ك��ه زندگی م��ردم آذربايجان را در 

معرض خطر قرار داده است.

دانش��مندان اعام كردن��د خانه های روم��ی كه در 
حدود دو هزار سال پيش بنا شده بودند، دارای تمام 
ويژگی های يك خانه پيشرفته سازگار با محيط زيست 
بودند. به گزارش فارس،  مطالعه های صورت گرفته 
روی خانه رومی های ساكن در بريتانيا نشان داد كه اين 
افراد از فن آوری هايی كه به مراتب جلوتر از زمان آنها 
بوده و شباهت بسياری به خانه های دهه 30 انگلستان 

داشته است استفاده می كردند. 
تحقيق های باستان شناسان نشان داده است، در خانه  
رومی ها نيز همانند خانه های عصر جديد كه سيستم 
گرمايی رادياتورها برای حفط گرما در زير پنجره ها 
تعبيه می ش��ود، از سيستم گرمايش زير كف استفاده 
می كردند كه بسيار راحت تر بوده و از نظر علمی نيز 
پيشرفته بوده است. همچنين آب آشاميدنی و شستشوی 

رومی ها مجزا از يكديگر بوده و خانه ها به شكلی بنا 
می شدند كه استفاده و بهره گيری از دمای محيط در 
آن به نحوی مطلوب صورت پذيرد. اتاق های پذيرايی 
به سمت جنوب يا جنوب غرب قرار داشت تا از نور 

خورشيد نهايت استفاده را ببرند. 
رومی ها از س��فره های آب زيرزمينی ب��رای آوردن 
آب چشمه ها به شهر بهره برده و همچنين مخازنی 
برای جم��ع آوری آب باران ايجاد كرده بودند. اندرو 
ويلسون، باستان شناس دانشگاه آكسفورد با بيان اينكه 
رومی ها به مردم امروز تخيلی تر بودن و استفاده بهينه 
از ان��رژی را ياد داده اند افزود: آنها اس��تفاده از آب و 
گرم��ا در اطراف خانه های خود را بهتر از امروزی ها 
انجام می دادند و در بازيافت كاالها نيز از تبحر بااليی 

برخوردار بودند. 

برای نخس��تين بار دانش��مندان آمريكايی متوجه 
آس��يب های وارده به مرجان ه��ای اعماق دريا و 
س��اير موجودات دريايی در كف اقيانوس بر اثر 
نشتی چاه شركت نفت انگليس در خليج مكزيك 

شده اند. 
به گزارش ايس��نا، اي��ن يافته تأكي��د می كند كه 
آسيب های ناشی از نش��تی چاه نفت انگليس در 
اي��ن خليج بيش��تر از اطاع های قبل��ی مقام ها و 

كارشناسان محيط زيستی است. 
ايالت��ی  دانش��گاه  فيشربيولوژيس��ت   چارل��ز 
 پ��ن در آمري��كا می گوي��د: اطاع��ات دوره ای 
فراوان��ی وجود دارد كه نش��ان می ده��د اتفاقی 
 كه ب��رای مرجان ها افتاده مربوط به نش��تی اخير 
نف�ت از چ���اه ش����ركت انگليس����ی است. 

به گ��زارش خبرگزاری آسوش��يتدپرس، پيش از 
اين بازرس��ان دولت فدرال اعام كرده بودند كه 
هيچ آس��يبی را در اعماق اقيانوس در اثر نش��تی 
نف��ت در خليج مكزي��ك پيدا نكرده ان��د و ادعا 
كردند 70 درصد از 170 ميليون بش��كه نفت كه 
 وارد دريا ش��ده ب��ه طور طبيعی حل ش��ده و از 

بين رفته است. 
ام��ا مطالعه های جدي��د دانش��مندان حكايت از 

مطلب ديگری دارد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، وج��ود مرجان ه��ای زيبا و 
درخش��ان در اعم��اق اقيانوس ها حياتی اس��ت 
چون س��كونتگاهی مهم ب��رای ماهی ها و ديگر 
ارگانيسم های آبزی مثل حلزون ها و خرچنگ ها 

محسوب می شود.

 ضرورت حفاظت از پناهگاه حيات وحش 
عباس آباد نايين

 برگزاری اولين كنفرانس بين المللی 
وزرای  محيط زيست جهان

رئیس اداره محیط زیست نایین: 
يوز ايراني از آهو به قوچ و ميش متمايل شده است

مديركل مديريت بحران استان اصفهان با تأكيد بر 
حفاظت از پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين 
گفت: اين پناهگاه يكی از مهم ترين زيستگاه های 
يوزپلنگ و ميراث زيس��ت محيطی ملی و جهانی 
است. منصور شيشه فروش در ارتباط با زيستگاه 
اصلی يوزپلنگ آس��يايی يعن��ی منطقه عباس آباد 
نايين اظهار داشت: منطقه عباس آباد از گذشته های 
دور به عنوان يكی از ذخاير حيات وحش اس��تان 
مطرح بوده و تا قبل از اينكه اداره حفاظت محيط 
زيس��ت شهرستان نايين در س��ال 1378 تشكيل 
شود، بيش��ترين درصد تقاضای شكار چهار پايان 
در استان اصفهان را دارا بوده است. وی ادامه داد: 
پناهگاه حيات وح��ش عباس آباد نايين با طبيعتی 
بس��يار متن��وع و كم نظير هميش��ه م��ورد توجه 

جهانيان بوده است. 
مديركل مديريت بحران استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: اين منطقه شامل رشته كوه های صعب العبور 
و تپه ماهورهای منتهی به دشت، از زيستگاه های 
ايده آل برای زندگی يوزپلنگ به ش��مار می رود و 

با وس��عتی در حدود 390 ه��زار هكتار در 250 
كيلومتری شرق اصفهان قرار دارد. 

وی تصريح كرد: به استناد تحقيق های انجام شده 
توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان، در 
منطقه عباس آباد تاكنون 43 گونه پس��تاندار، 32 
گونه خزن��ده، 86 گونه پرنده بومی و 175 گونه 

پرنده مهاجر و فصلی شناسايی شده است. 
شيش��ه فروش ادام��ه داد: مهم تري��ن گونه ه��ای 
جانوری حمايت شده در اين منطقه را يوزپلنگ 
آس��يايی، پلن��گ، گرب��ه ش��نی، گربه وحش��ی، 
ش��اه روباه، كاراكال، كفت��ار، آه��و، جبي��ر، كل و 
ب��ز، ق��وچ و مي��ش وحش��ی، هوب��ره، زاغ بور، 
 و ارانوس)بزمج��ه( و افع��ی ش��اخدار تش��كيل 

می دهد. 
وی ادامه داد: به منظور حفاظت بهتر از اين تنوع 
جانوری، ب��ا اعتباری بي��ش از 45 ميليون ريال، 
طرح های احداث آبش��خورهای حيات وحش و 
پروژه احداث ش��ش منبع آب��ی در اين منطقه به 

بهره برداری رسيد. 

كنفران��س  برگ��زاری  از  مازن��دران   اس��تاندار 
 بين المللی وزرای محيط زيس��ت جهان در رامس��ر 

خبر داد. 
به گزارش مهر، سيد علی اكبر طاهايی در حاشيه بازديد 
از منطقه محروم بخش چهاردانگه ساری با اشاره به 
رفع موانع توسعه صنعتی در مازندران طی سفر دوم 
هيأت دولت، گفت: برخی از قوانين و مقررات موجود 
با اين مصوبه همخوانی ندارد. طاهايی اتصال كارخانه 
خودرو سازی بابل، بندر شهيد هاشمی نژاد )اميرآباد(، 
شهرك های صنعتی ساری، سواد كوه و شهرصنعتی 
امام زاده عبداله آمل به خطوط راه آهن سراسری را از 

طرح های پيشنهادی در سفر سوم ياد كرد. 
وی اف��زود: اي��ن امر يك��ی از مطالبه ه��ای محوری 
مازندران است كه با تحقق آن تحولی عظيم در چرخه 
گردشگری و اقتصادی استان برداشته می شود. طاهايی 
غ��رب اس��تان را محوری تري��ن و مؤثرترين قطب 
گردش��گری مازندران دانست و تصريح كرد: اجرای 
طرح های بزرگی همانند پايانه گل و گياه عباس آباد 
تنكابن می تواند در جذب تورسيم و گردشگر مؤثر 
واقع شود. وی پايانه گل و گياه عباس آباد را محوری 
برای صنعت و بورس گل و گياه استان معرفی كرد، 

افزود: اين پروژه به تسهيات تكميلی نياز دارد كه در 
سفر سوم پيگيری خواهد شد. طاهايی يكی ديگر از 
اقدام هايی كه می تواند در چرخه اقتصادی استان اثر 
بخش باشد را مكانيزاسيون برنج معرفی كرد و خاطر 
نش��ان ساخت: تاكنون حدود 45 هزار هكتار از 240 
هزارهكتار اراضی كشت برنج استان يك پارچه سازی 
شده است ولی اين ميزان زير پوشش كشت مكانيزه 

قرار ندارد. 
وی خواستار توليد دستگاه نشاكار و دروگر برنج در 
كشور ش��د. وی گفت: وزير صنايع و معادن در اين 
زمينه قول مس��اعد داده و اكنون نيز از سوی سازمان 
صنايع و معادن استان فراخوانی برای جذب سرمايه 
گذار جهت توليد اين ادوات صادر شد. طاهايی با تأكيد 
بر تقويت چرخه نقدينگی استان، اذعان داشت: 235 
هزار هكتار از اراضی مازندران در شهرهای قائمشهر، 
جويبار، كياكاً و بابلسر در فصل های پاييز و زمستان 
غرقاب است كه اگر كشاورزان بتواند با بهسازی اين 
اراضی يك تن از اين مزرعه محصول اضافه بگيرد، 
230 هزار تن محصول به چرخه توليد كش��اورزی 
 استان افزوده شده و افزايش نقدينگی استان را در پی 

خواهد داشت. 

محمد محمد پور رئيس 
اداره محيط زيست نايين 
گفت: طعمه اصلی يوز 
ايرانی به جای آهو، قوچ 

و ميش است. 
به گزارش محيط زيست 
اي��ران، حس��ين اكبری 
افزود: ي��وز ايرانی مثل 
تمام يوزپلنگ ها در ابتدا 
به شكار آهو می پرداخته 
اس��ت اما كاهش شمار 

آهو به عنوان گونه »دشت زی« سبب شد تا يوز ايرانی 
به كوهپايه برود و به شكار قوچ و ميش گرايش يابد. 
وی در گفتگو با ايرن خاطرنش��ان كرد: هم اكنون در 
زيس��تگاه عباس آباد به عنوان يكی از زيستگاه های 

ي��وز، نزدي��ك ب��ه 7 هزار 
رأس كل، بز، قوچ و ميش 
زيست می كنند كه به عنوان 
محسوب  يوز  طعمه های 

می شوند. 
اين مقام محل��ی افزود: در 
پناه��گاه عباس آب��اد 200 
جبير و نزديك به 50 رأس 
آهو نيز وجود دارد. اكبری 
كه سال ها در پناهگاه حيات 
وحش عباس آباد فعال بوده، 
با اعام اينكه تازه ترين سرشماری گونه های جانوری 
پناهگاه عباس آباد مربوط به امس��ال اس��ت، گفت: 
 جمعيت جبير در اين پناهگاه رش��د قابل توجه ای 

داشته است.

 اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان آران و 
بيدگل با حضور مديركل حفاظت محيط زيست 

استان اصفهان افتتاح شد. 
احمدرض��ا الهيج��ان زاده اظهار داش��ت: از بين 
23 شهرس��تان اين اس��تان تا دو ماه گذشته تنها 
 در 8 شهرس��تان اداره محي��ط زيس��ت وج��ود 
داش��ت.  وی افزود: در دور س��وم س��فر رئيس 
جمه��ور به اس��تان، مج��وز ايج��اد اداره محيط 
زيس��ت در شهرس��تان هايی كه فاقد اي��ن اداره 
بودند صادر شد.  الهيجان زاده گفت: با توجه به 
برنامه ريزی های انجام ش��ده، از شهريورماه سال 
جاری تاكنون در چهار شهرستان مباركه، خور و 
بيابانك، شاهين شهر و آران و بيدگل اداره محيط 

زيست راه اندازی شده است. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان اصفهان 
افزود: طب��ق برنامه زمانبندی ش��ده 7 اداره و 7 
نمايندگی حفاظت محيط زيست در شهرستان های 
اين استان تا پايان سال جاری راه اندازی و افتتاح 
خواهند ش��د.  الهيجان زاده هدف از راه اندازی 
اداره محي��ط زيس��ت را نگه��داری و حفاظت 
از محيط زيس��ت س��الم اعام ك��رد و گفت: با 
راه اندازی اين ادارات، به تخلفات شكارچيان  در 
سريع ترين زمان ممكن رسيدگی خواهد شد. به 
گفته وی با ايجاد اين ادارات، گشت های بازرسی 
 محيط زيس��ت ب��رای كنترل زيس��تگاه ها تقويت 

می شود.  

مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري 
اصفهان از راه اندازی 30 ايس��تگاه ثابت بازيافت در 
س��طح منطقه 14 گانه خبر داد و گفت: جمع آوری 
مواد بازيافتی 7 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته صد درصد رشد داشته است.  
ب��ه گزارش ايمنا،تيمور باجول ب��ا اعام اين مطلب 
افزود: تاكنون 27 ايس��تگاه ثابت بازيافت به منظور 
تشويق شهروندان در سطح منطقه چهارده گانه شهر 
راه اندازی ش��ده  و تا پايان سال جاری سه ايستگاه 
 ديگ��ر در اين خصوص ب��ه بهره ب��رداری خواهد 

رسيد.
وي هدف از اين فعاليت را  اس��تقبال شهروندان به 
امر تفكيك زباله از مبدا،ميزان مشاركت آنان و نياز به 
افزايش اين ايستگاه ها در جهت رفاه حال شهروندان 
و س��هولت انجام كار اعام ك��رد و توضيح داد: اين 
غرفه هاي ثابت مواد قابل بازيافت را از ش��هروندان 

دريافت مي كنند و در قبال آن مواد شوينده، دستكش، 
دستمال كاغذي، مايع هاي ظرفشويي، پودر شوينده و 
كيسه زباله به شهروندان هديه مي دهند.وي با اشاره به 
اينكه ايستگاه های مذكور از سال87 كار خود را آغاز 
كرده  و اكنون در كليه منطقه های ش��هراصفهان اين 
ايستگاه ها داير است،اظهار داشت:در شرايط كنونی 
ش��هروندان مي توانند با مراجعه به اين ايستگاه ها و 
تحويل پسماندهاي خشك، كارت اشتراك دريافت 
؛ كه به ازاي پس��ماند تحويلي ايستگاه ها  هدايايی 
همانند )مواد شوينده( ارائه می دهد.باجول تصريح 
كرد: عاوه بر اين ايس��تگاه ها؛ خودروهاي تفكيك 
زباله از مبدا  به درب منازل مراجعه می كنند و نيازی 
به حضور ش��هروندان در ايستگاه ها نيست اين در 
حالی می باش��د كه جمع آوری م��وارد بازيافتی در 
هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه صدر 

صد رشد داشته است.

 افتتاح اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان آران و بيدگل

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداري اصفهان:
راه اندازی 30 ايستگاه بازيافت درسطح شهر

شهر من

محیط زیست

معاون 
سازمان 
حفاظت 
محیط 
زیست: 

آزاد شدن 
قوشبازي 

براي 
نخستين 

بار در 
كشور

مخالفت سازمان محيط زيست با اكتشاف نفت در پارک كوير 

 اولين خانه های سازگار با محيط زيست 
را رومی ها ساختند 

بر اثر نشت چاه نفت انگلیس
آثار مرگ درمرجان های خليج مکزيک ديده شد

ایران در خطر بياباني شدن 

در کل جهان تنها 40 درصد 
سرزمین خشک داریم و 

به طور تحقیقی خطر بیابانی 
شدن در جهان خطر سوم 
ولی در ایران خطر اول 

محسوب می شود. 
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قدرت بهادری: 

مهم پيروزی 
تيم است

ایگور کاسترو: 

سعی می كنم 
پيام آور شادی 
باشم

حمیدرضا یوسفی: 

خوشحالم كه 
گلزنی كردم

 بازيكن تيم فوتس��ال فيروز صفه درباره بازی با كيش اير 
قم اظهار داشت: بازی سنگين و نزديكی بين دو تيم انجام 
شد كه خوشبختانه توانس��تيم هر 3 امتياز بازی را كسب كنيم. 
قدرت بهادری ادامه داد: ما نيمه اول را خوب شروع كرديم اما 
بر خاف جريان بازی اين نيمه را با حس��اب يك بر 3 واگذار 
كرديم، اما نيمه دوم تمركز تيمی را حفظ و توانستيم با پيروزی 

ميدان را ترك كنيم. 
وی در خصوص آقای گلی خود گفت: در مرحله اول فقط به 
پي��روزی فيروز صفه فكر می كنم و برای اين منظور خود را به 
آب و آتش خواهم زد و هر گلی كه تاكنون به ثمر رس��انده ام 
فقط با همياری بچه ها بوده اس��ت. وی تصريح كرد: عليرضا 
افضل يكی از مربيان برتر كشور محسوب می شود و با هدايت 
او می توانيم يكی از سه تيم برتر ايران باشيم به شرطی كه نزد 

بچه ها خود باوری ايجاد شود. 
بهادری در مورد بازی با تيم اميد اضافه كرد: اين يك مس��ابقه 
تداركاتی اس��ت كه نتيجه آن برای تي��م فيروز صفه مهم تلقی 

نخواهد شد و برای كسب تجربه به ميدان می رويم.

مهاجم برزيلی تيم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان كه تك 
گل تيم��ش را مقابل پاس همدان به ثمر رس��اند گفت: 
بازی خوبی بود و خوش��حالم تك گل بازی را درون دروازه 

پاس قرار دادم. 
ايگوركاس��ترو ادام��ه داد: تي��م پ��اس ه��م تي��م خوبی بود 
ك��ه از بيش��تر فضاه��ای زمي��ن به ط��ور مطلوب اس��تفاده 
 ك��رد، ام��ا بازيكن��ان اي��ن تي��م تا ح��دودی خش��ن ظاهر 

شدند. 
وی در م��ورد بازی با س��ئونگنام كره جنوبی اظهار داش��ت: 
تيم های كره ای نس��بت به تيم های ح��وزه خليج فارس از 
س��رعت بيشتری برخوردار هس��تند و ما تا اين مرحله هم با 
كره ای ها بازی كرديم و هم با تيم های عربی، به عقيده من 
 سئونگنام از نظر تيمی نسبت به پوهانگ كره جنوبی ضعيف تر 

است. 
وی تصري��ح ك��رد: فرقی نمی كند كه م��ن گل بزنم يا ديگر 
بچه ها، اما برای پيروزی در اين ديدار تاش خواهم كرد كه 

شادی را به جمع ايرانيان بياورم.

 زاینده رود
در ديدار دو تيم فوتس��ال في��روز صفه و كيش اير قم كه با 
حساب 6 بر 5 به سود اصفهانی ها پايان يافت؛ حميدرضا يوسفی 
يكی از گل های فيروز صفه را به ثمر رساند. يوسفی در اين باره 
گفت: خوشحالم كه مثل بازی قبلی توانستم گل بزنم و شادی را 
برای هواداران تيم خود به ارمغان بياورم. وی ادامه داد: بازی با كيش 
اير بازی به نسبت خوبی بود. نيمه اول از روی اشتباه های خودمان 
3 گل دريافت كرديم اما بين دو نيمه با صحبت هايی كه عليرضا 
افضل انجام داد توانستيم گل های خورده را جبران و تيم حريف را 
با شكست بدرقه كنيم. حميدرضا يوسفی به بازی با تيم ملی اميد 
ايران اشاره و اظهار داشت: اين مسابقه برای بازيكنان جوان فيروز 
صفه می تواند تجربه مناس��بی باشد و اگر افضل صاح بداند در 
اين ديدار هم به ميدان خواهم رفت. وی در مورد بازی هفته آينده 
فيروز صفه مقابل دبيری تبريز اضافه كرد: هر مسابقه ای شرايط 
خاص خود را دارد و دبيری در ش��هر خود بازی می كند و برای 
اينكه به رتبه های باالی جدول برسيم، چه در بازی های خانگی و 

چه خارج از خانه تنها بايد به پيروزی فكر كنيم.

گفتگوخبرها
شهاب گردان: 

ما نماینده ایران هستیم

 بدون شك ش��هاب گردان )گلر ذوب آهن( در كسب 
موفقيت های اين تيم سهم عمده ای را ايفا كرده است. 
ش��هاب گردان در مورد بازی با سئونگنام اظهار داشت: 
به جرأت می توان گفت كه پس از فينال جام ملت های 
آس��يا، اين مس��ابقه در قاره كهن مهم ترين بازی است 
و بيش��تر كش��ورهای اين قاره و حت��ی قاره های ديگر 
منتظر هس��تند كه ببينند كدام تيم به جام باش��گاه های 
جه��ان صعود می كند. وی ادامه داد: ما به عنوان نماينده 
ايران باي��د تاش خود را مضاعف كنيم تا با يك بازی 
هوش��مندانه س��ئونگنام را در توكيوی ژاپن از پيش رو 
برداري��م. گردان افزود: از مدت ها قبل منتظر اين بازی 
ب��زرگ بوديم و اميدوارم با دع��ای مردم ايران پيروز از 
زمين مسابقه خارج شويم تا پس از 18 سال دوباره يك 
تيم ايرانی اين جام را برای كش��ورمان به ارمغان بياورد. 
وی اضافه كرد: ش��رايط ش��هر توكيو با اصفهان به طور 
كامل متفاوت اس��ت و از نظر زمانی ژاپن و ايران چند 
س��اعت با هم اختاف دارن��د و در اين چند روزه بايد 

خود را با شرايط فعلی هماهنگ كنيم.

مهرداد جابری: 
در بازی های آینده

به پیروزی فكر می کنیم
صفه  فيروز  فوتسال  تيم  بازيكن  جابری  مهرداد 
اصفهان، وضعيت اين تيم را مطلوب دانست و افزود: 
آورديم  دست  به  قم  اير  كيش  مقابل  كه  پيروزی  با 
هفته  بازی  در  است،  رفته  باال  تيم  بازيكنان  روحيه 
يازدهم مقابل ارژن فارس و نيمه دوم بازی با نماينده 
ديكته  نوعی  به  را  صفه  فيروز  قدرت  توانستيم   قم 

كنيم. 
وی در مورد مسابقه تداركاتی برابر تيم اميد ايران اظهار 
داشت: نتيجه اين مسابقه برای تيم ما مهم نخواهد بود 
و چيزی كه اهميت دارد يك تجربه خوب برای فيروز 
صفه است كه مقابل تيم با انگيزه اميد به ميدان برود و 
با دبيری  بازی  از  قبل  برای  اين مسابقه تمرين خوبی 

تبريز به حساب می آيد. 
جابری در پايان اضافه كرد: برای رسيدن به رده های 
كشور  فوتسال  برتر  ليگ  جدول  سوم  تا  اول 
فكر  پيروزی  به  فقط  بايد  آينده  مسابقه های   در 

كنيم.

فرشید طالبی:
 بازی با سئونگنام 

شرایط خاص خود را دارد

 مداف��ع ش��يرازی تيم فوتبال ذوب آه��ن كه كانديدای 
بهتري��ن بازيكن آس��يا نيز اس��ت اظهار داش��ت: بازی 
ب��ا پ��اس ي��ك ب��ازی فيزيك��ی و درگيران��ه ای بود 
 ك��ه توانس��تيم اين مس��ابقه را با پيروزی پش��ت س��ر 

بگذاريم. 
فرشيد طالبی ادامه داد: چند هفته ای به خاطر خستگی 
در ليگ نتيجه های مطلوبی كسب نكرديم و خوشحالم 
قبل از فينال جام باشگاه های آسيا، تيم پاس را شكست 
دادي��م و با روحي��ه ای مضاعف به مصاف س��ئونگنام 

خواهيم رفت. 
وی تصري��ح كرد: ب��ازی نهايی ليگ قهرمانان ش��رايط 
خ��اص خ��ود را دارد ك��ه در اين ب��ازی نبايد اش��تباه 
 ك��رد و تم��ام تفكر خ��ود را باي��د روی اين مس��ابقه 
گذاشت. طالبی اضافه كرد: به كشور ژاپن رسيده ايم بچه ها 
از نظر روحی در سطح بااليی هستند و تمرين های خود 
را صب��ح و بعد از ظه��ر زير نظر كادر فن��ی تيم انجام 

می دهند.

 تیم امید کشورمان به مصاف 
فیروز صفه می رود

ملی پوشان شنای ایران
امروز عازم گوانجو می شوند

16 مدال، ارمغان جودوکاران از بازی های آسیایی
میران، پرافتخارترین ملی پوش ایران

تيم ملی اميد فوتسال ايران امروز به مصاف تيم ليگ برتری فيروز صفه 
اصفهان می رود. تيم اميد برای دو ديدار تداركاتی به اصفهان سفر كرده 
و از ساعت 14:30 در سالن پيروزی اصفهان ميهمان شاگردان عليرضا افضل 
خواهد بود. فيروز صفه چند هفته ای نتيجه های خوبی به دست آورده و تا 
پايان هفته دوازدهم به رتبه پنجم صعود كرده اس��ت. اين تيم اصفهانی در 
هفته يازدهم، تيم لبنيات ارژن فارس را با شكس��ت 7 بر 3 بدرقه كرد و در 
ديدار قبلی نيز تيم كيش اير قم را با حس��اب 6 بر 5 از پيش رو برداش��ت. 
شنيده ها حاكی از آن است كه عليرضا افضل از بازيكنان اصلی خود به طور 
 كامل اس��تفاده نخ�واهد كرد و از نظ�ر نتيجه ارزشی برای اين دي�دار قائل 
می داشته باشد و حتی در مصاحبه هايش اعام كرده كه اگر 10 بر صفر هم 
ب��ازی را به تيم اميد واگذار كنيم برايم مهم نيس��ت و مهم كس��ب تجربه 

بازيكنان جوانی است كه در ليگ برتر كمتر بازی به آنها می رسد. 

تيم ملی ش��نای ايران جهت حضور در شانزدهمين دوره بازی های 
آسيايی امروز راهی چين می شود.

به گزارش مهر، ملی پوش��ان ش��نای كش��ورمان امروز عازم كش��ور چين 
 می شوند كه در اين ميان محمد عليرضايی، محمد بيداريان، پاشا وحدتی راد، 
سعيد ملكا آشتيانی، سروش خواجگی و جمال چاوشی فر نمايندگان شنای 

ايران در شانزدهمين دوره اين بازی ها خواهند بود.
ش��انزدهمين دوره بازی های آس��يايی از 21 آبان ماه در گوانجو آغاز و تا 6 

آذرماه ادامه خواهد داشت.

تي��م جودو ايران از پنج دوره حضور خود در بازی های آس��يايی 
موفق به كس��ب 16 مدال شده كه تنها يكی از آنها مدال طا بوده 
اس��ت.  ب��ه گزارش مهر، تيم مل��ی جودو ايران با تركيب��ی كامل برای 
حضور در بازی های آس��يايی گوانجو امش��ب ته��ران را به مقصد اين 

شهر ترك می كند. 
تاريخچه حضور تيم ملی جودو در بازی های آس��يايی نش��ان از كسب 
16 مدال رنگارنگ دارد كه تنها يكی از آنها طاست. جودو ايران برای 
اولين بار در دهمين دوره بازی های آس��يايی كه س��ال 1986 در سئول 

برگزار شد، توانست به مدال دست يابد. 
مرتضی خدادادی در اين رقابت ها موفق به كس��ب يك مدال برنز شد. 
در يازدهمي��ن دوره بازی های آس��يايی كه در س��ال 1990 به ميزبانی 
چي��ن در پكن برگزار ش��د، تيم ملی جودو ايران از دس��تيابی به مدال 

محروم ماند. 
در رقابت های 1994 هيروشيما، محمود ميران در اولين حضور خود در 
اين رقابت ها موفق به كسب مدال نقره شد. وی در فينال اين مسابقه ها 
با »ش��ينوهارا« ژاپنی مبارزه كرد و با تحمل شكس��ت در اين مبارزه به 
مدال نقره بس��نده كرد. مرحوم حسن احدپور هم در بازی های آسيايی 
هيروش��يما يك مدال برنز كس��ب كرد تا جودو كارنامه خوبی در اين 
رقابت ها از خود برجای بگذارد. چهارس��ال بعد در بازی های آس��يايی 
1998 بانكوك، ميران بازهم مدال نقره خود را تكرار كرد و اين بارهم به 
شينوهارا باخت. آرش ميراسماعيلی، فرهاد معابی و كاظم ساريخانی هم 
س��ه مدال برنز كسب كردند. كره جنوبی در بوسان ميزبان چهاردهمين 
دوره اين رقابت ها بود كه جودو ايران اولين و تنها مدال طای خود از 
پيكارهای آسيايی را از اين مسابقه ها كسب كرد. در بازی های آسيايی 
بوس��ان، تيم ايران توسط مسعود حاجی آخوندزاده به مدال طا رسيد، 
محم��ود ميران به يك مدال نق��ره در وزن 100+ كيلوگرم و يك مدال 
برنز در وزن آزاد دس��ت يافت، حامد ملك محمدی و عباس فاح نيز 
دو مدال برنز كسب كردند تا جودوی ايران با دستی پر آوردگاه بوسان 

را ترك كند.
محمود ميران كه به مرد نقره ای بازی های آس��يايی معروف شده، چهار 
س��ال بعد در رقابت های 2006 دوحه ب��رای چهارمين دوره متوالی به 
مدال نقره دست يافت. در اين رقابت ها رودكی و ميراسماعيلی دو مدال 
نقره ديگر و مس��عود حاجی آخوندزاده هم يك مدال برنز كس��ب كرد 
تا جودو ايران با كس��ب چهار مدال نقشی كوچك در موفقيت كاروان 
ورزش��ی ايران در پانزدهمين دوره بازی های آس��يايی داشته باشد. در 
مجم��وع جودو ايران در بازی های آس��يايی موفق به كس��ب يك مدال 
طا )مس��عود حاجی آخوندزاده(، شش مدال نقره )محمود ميران چهار 
مدال، آرش ميراسماعيلی و محمدرضا رودكی( و 9 مدال برنز )مرتضی 
خدادادی، مرحوم حسن احدپور، كاظم ساريخانی، فرهاد معابی، آرش 
ميراسماعيلی، ميران، حامد ملك محمدی، عباس فاح و مسعود حاجی 

آخوندزاده( شده است.  
رقابت ه��ای ج��ودو در ش��انزدهمين دوره اي��ن بازی ها از روز ش��نبه 
بيس��ت و دوم آبان ماه آغاز خواهد ش��د. اعضای تيم ايران طبق برنامه 
 زي��ر از 22 ت��ا 25 م��اه ج��اری رقابت های خ��ود را برگ��زار خواهند 

كرد.
22 آبان ماه: رودكی و محجوب در  اوزان 100- و 100+ كيلوگرم

23 آبان م��اه: حس��ين قمی و محمد جمال��ی در  اوزان 90- و 81- 
كيلوگرم

24 آبان م��اه: علی معلومات و آرش ميراس��ماعيلی در اوزان 73- و 
66- كيلوگرم

25 آبان ماه: محسن غفار و محمدرضا رودكی در  اوزان 60- و آزاد

ورزش

پژمان سلطانی 

هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال ايران 
با اتفاق های ويژه ای به پايان رسيد و 
تنها ديداری كه حاشيه خاصی نداشت 
مسابقه دو تيم ملوان بندرانزلی و فوالد 
خوزس��تان بود كه ب��ا برتری ملوان به 
پايان رس��يد و اگر نتيجه چيز ديگری 
می شد اين ديدار هم به حاشيه كشيده 

می شد. 
در اين ديدار ملوان با تك گل محمد نزهتی 
ميهمان خود را شكست داد و با 20 امتياز 
به م��كان نهم جدول رده بندی صعود 
كرد و تيم فوالد خوزستان هم سه رده 

سقوط كرد و در رتبه دهم ايستاد. 
در تبريز تراكتورس��ازی با حس��اب 2 
بر يك پيكان قعرنش��ين را از پيش رو 
برداشت كه حميد عليدوستی سرمربی 
پيكان قزوين به شدت از قاضی ميدان 
گله مند بود و اعتقاد داشت كه پيكان 
فقط به داور مس��ابقه نتيجه را واگذار 

كرده است. 
فراز كمالون��د كه هميش��ه از داوران 
ناراضی بوده در اي��ن ديدار به كارت 
الكترونيك��ی ه��واداران تبريز گير داد 
و عنوان ك��رد كه اين كارت ها باعث 
شده تماش��اگران كمتری به ورزشگاه 

بياين��د ك��ه پي��ش بينی می ش��ود در 
هفته ه��ای آتی اي��ن كارت ها جمع 
آوری و بليت فروش��ی صورت گيرد. 
تراكتورس��ازی ب��ا اي��ن پي��روزی به 
رتب��ه هفتم صعود كرد. در ورزش��گاه 
فوالدش��هر، ذوب آهن قبل از اينكه به 
توكيو س��فر كند به مص��اف تيم پاس 
همدان رفت و توانس��ت اين تيم را با 

گل ايگوركاسترو شكست دهد. 
اي��ن مس��ابقه فقط يك اتف��اق جالب 
داشت كه از علی اصغر مدير روستا سر 
زد. زمان��ی كه تيم پاس احتياج به گل 
داش��ت تا بازی را به تساوی بكشاند، 
اي��ن مربی در چهار دقيقه وقت اضافه 
دست به تعويض دو بازيكن خود زد 
و مصطف��ی عليزاده و هادی خيری را 
به ب��ازی آورد و مربی ب��ا اخاق در 
اي��ن مورد به خبرن��گاران گفت: فقط 
می خواس��تم اين دو بازيك��ن نيز در 
اصفه��ان مقابل ذوب آه��ن به ميدان 
بروند كه اي��ن صحبت برای اصحاب 

رسانه خيلی جالب بود. 
اس��تقال تهران در آب��ادان به صنعت 
نفت باخت. ه��ر دو تيم بازی خوبی 
را به نمايش گذاش��تند اما برزيل ايران 
از موقعيت های خود به بهترين شكل 
بهره برد و دو گل س��اكی و پاچاچيان 

ش��اگردان مظلومی را به آتش كشيد. 
ام��ا آنچه كه به چش��م خورد حضور 
ه��واداران آبادانی بود كه بيش��تر آنها 
ساح س��رد در دست داشتند و جای 
تعجب اس��ت ك��ه اين اف��راد چگونه 
توانسته بودند اين ساح های سرد را 
ب��ا خود به ورزش��گاه بياورند و اينكه 
جلوی درب ورودی كس��ی نبوده كه 
اين تماش��اگران را مورد تفتيش قرار 
ده��د و اگر آبادانی ها نتيجه مس��ابقه 
را واگ��ذار كرده بودند اتفاق های غير 
قابل جبرانی در ورزشگاه تختی آبادان 
رخ می داد كه خوشبختانه آبادانی ها 
هر 3 امتياز را از آن خود كردند و هيچ 

اتفاقی نيفتاد.
س��ايپای البرز در ورزش��گاه انقاب 
ك��رج از تيم م��س كرمان شكس��ت 
خ��ورد. مس��ی ها ب��ا حس��اب 4 بر 
2 ب��ر حريف خ��ود غلب��ه كردند و 
ب��ه كرم��ان بازگش��تند. با شكس��ت 
س��ايپای الب��رز، محم��د مايلی كهن 
در كنفرانف��س خبری پ��س از ديدار 
استعفای خود را ش��فاهی اعام كرد 
و باي��د منتظ��ر مان��د ك��ه مديرعامل 
 اي��ن تي��م اس��تعفای وی را خواهد 
پذيرفت. تيم ش��اهين بوش��هر مقابل 
شهرداری تبريز به تساوی يك بر يك 

رضايت داد كه برخی از تماش��اگران 
بوش��هری از نتيجه اين بازی ناراضی 
بودند و شعارهايی عليه حميد استيلی 
)سرمربی شاهين( سر دادند و خواهان 
بازگش��ت محمود ياوری مربی فصل 

پيش شاهين شدند. 
نماينده بوش��هر با 14 امتي��از در رتبه 
چهارده��م ج��دول رده بن��دی قرار 
دارد. در آخري��ن ديدار پرس��پوليس 
در ورزش��گاه آزادی، نفت تهران را با 
حساب 3 بر يك از پيش رو برداشت. 
علی دايی سرمربی قرمزپوشان تهرانی 
پس از اين برد به داوران بازی معترض 
بود. دايی با اين كارش می خواهد جو 
داوری را به سود خود تغيير دهد، ولی 
بايد به او بگوييم ك��ه در بازی مقابل 
اس��تقال درست اس��ت كه گل شما 
آفسايد اعام شد اما دقيقه 28 حسين 
بادامكی بايد از زمين مس��ابقه اخراج 
می ش��د و پيروزی بيش از 60 دقيقه 
باي��د 10 نفره ب��ازی را دنبال می كرد 
يا در ب��ازی مقاب��ل ذوب آهن، علی 
احمدی دقيق��ه 60 بی جهت از زمين 
مس��ابقه اخراج ش��د. پس داوری تنها 
به ضرر تيم پرس��پوليس نب��وده و در 
مواقعی داوران به سود شما هم سوت 

زده اند.

عدم حضور سه بازیکن بهانه است مسعود سعیدی

لغو بازی های تيم س��پاهان در هفته های 
چهاردهم و پانزده��م ليگ برتر، آن هم 
به دلي��ل عدم حضور 3 بازيكن اصلی و 
ملی پوش آن، برای تيمی كه قرار اس��ت 
چند هفته ديگر در فش��ار مس��ابقه های 
ليگ، جام حذفی و ليگ قهرمانان آس��يا 
خ��ود را بيازمايد، اندكی تأم��ل برانگيز 
است، چرا كه سپاهان هفته های گذشته، 
ك��ه به قول امير قلعه نوي��ی تنها نيمی از 
پتانسيل خود را به نمايش گذاشته، نبايد 
از نبود 3 بازيكن خود آن چنان ضربه ای 

بخورد.
تي��م امير قلعه نويی ك��ه در ابتدای فصل 
امس��ال، باقيمانده ستارگان جذب نشده 
را در تركي��ب خ��ود گرد ه��م آورد، با 
جذب اين بازيكنان انتقادهای بس��ياری 
را ب��ه خ��ود وارد كرد تا خ��ود را برای 
حض��ور قدرتمند در 3 جبهه با وجود 3 
بازيكن در هر پست آماده كند؛ توجيهی 
كه البته تا ح��دودی منطقی و معقول به 

نظر می رسيد.
سپاهانی كه فصل گذش��ته نتوانسته بود 
آن گونه كه شايس��ته نماينده ايران است، 
خود را در جمع تيم های آس��يايی نشان 
دهد، امس��ال برای حض��ور قدرتمند در 
آس��يا، ب��ه بازيكنان مناس��ب و آماده در 
پس��ت های مختلفی نياز زيادی داشت تا 
با اس��تفاده از اين بازيكنان در بازی های 
ليگ، جام حذفی و آسيا، فشار را از ساير 

بازيكنان بكاهد.
ص��رف نظر از انتقادها پيرامون اس��تفاده 

لغ��و  مختل��ف،  بازيكن��ان  از  نك��ردن 
بازی های س��پاهان به دليل نبود تنها سه 
بازيكن در تركيب اصلی اين تيم، كه بر 
روی نيمكت خ��ود بازيكنانی به مراتب 
قاب��ل اعتماد و به نس��بت آم��اده دارد، 
مسأله ای اس��ت كه نبايد بدون توجه به 
آن، وضعي��ت طايی پوش��ان اصفهان را 

برانداز كرد.
اگرچه سپاهان در اين دو هفته می تواند با 
خيال آسوده به استراحت و تمرين حفظ 
آمادگ��ی  و انجام بازی ه��ای تداركاتی 
بپردازد، اما باي��د به اين نكته توجه كرد 
كه تيم اصفهانی قرار است در هفته های 
آينده و در كوران مسابقه های ليگ، اين 
بازی های معوقه را برگزار كند و با توجه 

به برگزاری فشرده مسابقه های ليگ، به 
طور حت��م ضربه ای ك��ه در آن زمان به 
س��پاهان وارد می ش��ود، از فشار كنونی 

بيشتر خواهد بود.
امي��ر قلعه نوي��ی در تركي��ب تي��م خود 
بازيكنانی دارد كه ممكن است طی يك 
فصل تنها چند دقيقه برای طايی پوشان 
به ميدان بروند؛ بازيكنانی كه تنها به بودن 
نامشان در جمع ستارگان طايی افتخار 
می كنند و حض��ور در تركيب تيم برای 

آنها به يك آرزو تبديل شده است.
شايد مسئوالن س��پاهان نبود دروازه بان 
تأثيرگذار خود در اين مسابقه ها را يكی 
از داليل اصلی لغو اين بازی ها می دانند، 
ام��ا آي��ا محمد س��واری هن��وز به يك 

دروازه بان كامل تبديل نشده است؟ 
سپاهان كه در فصل نقل و انتقاالت ليگ 
برتر، رحمان احمدی، )دروازه بان خود( 
را به دليل حضور سيد مهدی رحمتی در 
تركيب اصلی تيم از دس��ت داد، امسال 
هم مثل فصل گذش��ته، در مسابقه ها تا 
حدودی از رحمتی به طور كامل استفاده 
كرد تا س��ئوالی اساسی در مورد توانايی 
محمد س��واری )دروازه بان دوم تيم( در 
ذه��ن همگان ش��كل بگيرد ك��ه آيا اين 
دروازه ب��ان، هنوز به يك بازيكن ش��ش 
دانگ ب��رای تيم اصفهانی تبديل نش��ده 
و آي��ا هنوز نمی تواند اف��كار و ايده های 

قلعه نويی را در زمين پياده كند؟ 
لغ��و بازی ه��ای س��پاهان با صب��ای قم 
و نف��ت آبادان، ش��ايد از جهت��ی برای 
تي��م اصفهان��ی مفيد باش��د ام��ا به نظر 
می رس��د ضربه های لغو اي��ن دو بازی 
در هفته ه��ای آينده به مراتب بيش��تر از 
فايده های آن در حال حاضر اس��ت. آيا 
اين دو تيم لي��گ برتری ايران از االهلی 
و النصر امارات، كه س��پاهان در اردوی 
يك هفته ای خ��ود به مصاف آنها خواهد 
 رف�ت، قدرتم�ندتر هس��تند يا سپ�اهان 
تواناي��ی اس��تفاده از بازيكن��ان ديگر در 
تركي��ب اصل��ی خ��ود را ن��دارد؟ تيم 
اصفهان��ی كه امس��ال ب��ا تبليغ بس��يار، 
حض��ور خ��ود در مس��ابقه های ج��ام 
باش��گاه های جهان را جشن گرفت، بايد 
بتواند نماين��ده خوبی برای فوتبال ايران 
در مس��ابقه های جام باش��گاه های آسيا 
 باشد هر چند كه در طول اين فصل كمتر 
بازی های جذابی را به نمايش گذاشت.

اتفاق های ویژه هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران 
چاقوكشی در آبادان

تلنگر

مقام سوممقام دوممقام اول وزن

)-55 kg( اول)B(ستار عباسی )ایرانAمحمد شارد )فرانسه(مسعود نجفی )ایران

)-60 kg( دوم )A(بیژن کسایی پور )ایرانBماتیوس )ایتالیا(محسن نعیمایی)ایران

)-65 kg( سوم)A(جواد قبادی)ایرانBحبیب رضایی )افغانستان(مهرداد مهرآور)ایران

)-70 kg( چهارم)(لئوناردو )برزیلBمحمد هادی رضایی )افغانستان(کمیل قنبری)ایران

)-75 kg( پنجم)B(علی دلفی سعیدی)ایرانAمهدی رضایی )افغانستان(حامد حیدری)ایران

)-80 kg( ششم)( غالمرضا احمدی )افغانستان( نور)لبنانAکیانوش مصطفایی)ایران

)- 87 kg( هفتم )B(حامد عیسی پور سالماتی )ایرانAجاکه )استرالیا(امین رشیدی)ایران

)- 95 kg( هشتم)Aعبدالوهاب هوشیار )ایران(حسن )لبنان(محمد امجدیان)ایران

)-105 kg( نهم)A(مهدی رشیدی)ایرانBسید یحیی )تانزانیا(مرتضی عظیمی)ایران

)+105 kg( دهم)Aتافافو)نیوزیلند(اشرف سلیمان)تانزانیا(محسن شیریان)ایران

نتيجه مسابقه های جهانی رزم آوران اصفهان 
در مسابقه های تيمی جهانی رزم آوران، ايران به مقام نخست دست يافت و تيم های لبنان و افغانستان به ترتيب دوم و سوم شدند.
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مرکزی، طبقه اول
دوشنبه17آبان1/1389ذالحجه1431/شمارهMonday 8 November 2010 390)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن عسگری)ع(:
انسان تا وعده نداده، آزاد 
 است. اما وقتی وعده 
می دهد زیر بار مسئولیت 
می رود و تا به وعده هایش 
عمل نكند رها نخواهد شد.

زاینده رود
در شهر فرهنگی اصفهان بيش از شهرهای 
ديگر انجام فعاليت های فرهنگی و اجتماعی در 
مديريت  اعمال  و  است  الزم  شهری  مديريت 
فرهنگی بر يك كانشهر تاريخی از الزمه های 
موفقيت در اين زمينه می باشد. پا به پای نمايشگاه 
جهاد خدمت رسانی كه بر پايه ارائه دستاوردهای 
با  اصفهان  شهرداری  مديران  زحمات  سال   8
سال  هشت  مقدس،  دفاع  سال  »هشت  شعار 
جهاد خدمت رسانی« شكل گرفته است؛ برآنيم 
تا به تمام قسمت های فعال مديريت شهری سر 
از نزديك در نمايشگاه خاقانه جهاد   بزنيم و 
خدمت رسانی واقع در ايستگاه متروی مركزی 
قسمت های  فعاليت های  با  كاوه،  خيابان 
مختلف آشنا شويم. ارتقای زندگی شهروندان و 
حفظ فرهنگ مذهبی اصفهان و هويت اسامی 
مدنظر  ماك های  از  همواره  آن  تاريخی  و 
است.  بوده  كان  مديريت های  در  شهرداری 
مديريت امور اجتماعی و مشاركت های مردمی، 
بخشی از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
است كه با انجام مطالعه و پژوهش های مورد 
نياز در حوزه فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان به 
منظور سياست گذاری و برنامه ريزی فرهنگی 
اجتماعی و بخش های مرتبط با آن فعاليت های 
اين  می كند.  دنبال  را  هدفمندی  و  گسترده 

مطالعه ها و بررسی ها با نتيجه ها و يافته های 
آن، پايه و اساس يك مديريت شهری مطلوب 
محسوب می شود كه بخشی از اين فعاليت های 
در حال اجرا در زمينه ساماندهی به آسيب های 
آسيب  به  كمك  و  حمايت  امور  اجتماعی، 
ديدگان اجتماعی، امور توانمندسازی اجتماعی، 
امور حمايت از مشاركت های مردمی و تاش 
در جذب آنها، كاهش و پيشگيری از معضل های 
اجتماعی و جرم ها، جلب مشاركت های مدنی 
قشرهای  و   NGO دولتی،  )سازمان های 
اجتماعی(، كمك به هيأت های مذهبی، كمك 
به سازمان های مردم نهاد و شناخت پديده ها و 

نيازهای اجتماعی می باشد.
و  اجتماعی  امور  مدیریت  هدف های 
فرهنگی  معاونت  مردمی  مشارکت های 

شهرداری اصفهان
بالقوه  توانمندی های  رساندن  فعليت  به   
مردمی و جلب مشاركت آنها در امور اجتماعی 

و مديريت شهری 
 پيشگيری از ظهور و بروز و هم چنين كاهش 
بازتوانی  و  ساماندهی  و  اجتماعی  آسيب های 

آسيب ديدگان اجتماعی
 تأكيد بر ساماندهی امور اجتماعی بر مبنای 

محله محوری 
 بهبود و ارتقای كيفيت زندگی و رضايتمندی 

شهروندان 
 توسعه متوازن فضاهای اجتماعی، فرهنگی و 
ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان 
 ترويج و توسعه هويت دينی، انقابی و ملی 

در ميان شهروندان به ويژه جوانان
 ارتقای سطح دانايی و مهارت شهروندان در 

حوزه های فرهنگی – اجتماعی 
ذهنی  ديدگاه های  و  رويكردها  اصاح   
شهروندان نسبت به شهرداری و اعتمادسازی از 

طريق شفاف بودن امور 
 ارتقای هماهنگی و ايجاد وحدت رويه در 
هم  ايجاد  و  واحد شهری  مديريت  به  رسيدن 

دلی و اعتماد بين دستگاه ها 
و  مردم  بين  فاصله  ايجاد  از  جلوگيری   
دستگاه های اجرايی و تقويت ثبات و هم دلی 

جهت حركت به سمت توسعه پايدار
در  فرهنگی  معاونت  استراتژی های 
مدیریت امور اجتماعی و مشارکت های 

مردمی 
تشكيل هسته های فرهنگی مذهبی و اجتماعی 
در محله ها و ايجاد فضای مشاركتی فعال كه 
افزايش سرمايه اجتماعی را منجر می شود و در 
ايجاد بسترسازی مناسب در تعامل بين شهروندان 
و استفاده از توان آن مؤثر است و كمك به فراهم 

نمودن شرايط بروز توانايی های شهروندان و به 
بررسی  نيز  و  توسعه  مسير  در  آنها  كارگيری 
وضعيت فرهنگی اجتماعی محله های شهر و 
شناسايی مشكل ها، آسيب ها، نارضايتی ها و 
بحران های اجتماعی به همراه ريشه يابی آنها 
و علت های ظهور آسيب ها، از استراتژی های 
مهم فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان است 
كه با ارائه راهبردهای علمی و كاربردی جهت 
حركت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب 
ايجاد زمينه های نشاط اجتماعی، شادی در  و 
ساماندهی  و  تقويت  و  مختلف  گروه های 
آسيب های  خصوص  در  مردمی  تشكل های 

اجتماعی به سمت هدف های مورد نظر پيش 
می رود.

اق��دام ه��ای  و  فعالیت ه��ا  ترین  مهم 
مدیریت امور اجتماعی و مشارکت های 

مردمی 
 تهيه و تدوين برنامه های الزم جهت تحقق 

هدف های مديريت
 برنامه ريزی، آماده سازی و فضاسازی باغ 

غدير به عنوان باغ تجربه
 انجام مطالعه منطقه های محروم در 3 نقطه 

)حصه، گركان، هفتون(
 انجام مطالعه های مربوط به حاشيه نشينی، 

شادی و نشاط اجتماعی، مهاجرت و...
و  رسانی  اطاع  مختلف  برنامه های  تهيه   
آسيب های  زمينه  در  عمومی  سازی  آگاه 

اجتماعی 
 تهيه و تدوين شناسنامه فرهنگی، اجتماعی 
جلسه های  منظور  به  گانه   14 منطقه های 
نيازها،  شناسايی  و  شهرداری  معاونان  شورای 
معظل ها، آسيب ها، نقاط قوت و ضعف هر 

منطقه برای پيگيری الزم
فرهنگی  هسته های  تشكيل  مقدمه  انجام   
اصاح  برای  هدف  محله های  در  اجتماعی 

مشكل های موجود 
 پيگيری تشكيل انجمن خيريه كتابخانه ساز 

اصفهان
 تهيه طرح استانی آموزش پيشگيری از اعتياد، 
استان  اعتياد  از  پيشگيری  كميته  همكاری  با 

اصفهان 
فرهنگ  استانی  كميته  تشكيل  و  پيگيری   

حقوق شهروندی در استانداری 
 همكاری و پيگيری امور فرهنگی اجتماعی 
مربوط به پروژه ميدان امام علی با هدف كاهش 
روحيه  افزايش  پروژه،  اجتماعی  تنش های 
مشاركت مردمی و پيگيری مصوبه های كميته 
فرهنگی اجتماعی پروژه ميدان امام علی در قالب 

دبيرخانه اين پروژه 

 تشكيل پرونده برای تكميل اطاعات مربوط 
از  بازديد  و  انجمن ها  فعاليت های  نوع  به 
انجمن های خيريه در راستای هدفمند ساختن 

عملكرد آنها در ايجاد اشتغال و كارآفرينی 
انجمن های حمايتی  و  به خيريه ها   كمك 
تكميل  از  پس  مالی  مساعدت های  قالب  در 
ارتقای  هدف  با  عملكرد،  و  فعاليت  فرم های 
از  بيش  به  كمك  و  مردمی  مشاركت  روحيه 

يكصد خيريه
 شناسايی، تهيه و تكميل پرونده و ساماندهی 
NGO ها و نهادهای فرهنگی جهت مشاركت 
دادن آنها در فعاليت های مربوط به شهرداری، با 

هدف كاهش آسيب های اجتماعی 
 جلب مشاركت های مردمی در زمينه های 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در قالب مشاركت 
و امور خيريه و تشكيل انجمن هايی همچون 

خيران كتابخانه ساز و...
و  بی بضاعت  آموزان  دانش  به  كمك   
خانواده های كم توان در قالب بن های نقدی 

ويژه نوروز و اهدای بليت های اتوبوس 
ساير  با  بخشی  بين  همكاری  و  هماهنگی   
فرهنگی،  امور  در  سازمان ها  و  ارگان ها 
اجتماعی و پيشگيری از آسيب ها مانند همكاری 
با استاندار، فرمانداری، نيروی انتظامی، بهزيستی، 
مركز بهداشت، شورای مبارزه با مواد مخدر و...

سیری در دستاوردها و عملكردهای شهرداری اصفهان )قسمت پانزدهم(

جهاد خدمت رسانی در مدیریت امور اجتماعی و مشاركت های مردمی 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عك

زاینده رود
حدود  اصفهان  سازان  خاتم  تعاونی  شركت 
دستی  صنايع  هنرمندان  از  كه  دارد  عضو   225
اصفهان، خمينی شهر و خوراسگان هستند. اتحاديه 
اين  اصفهان  دستی  صنايع  تعاونی  شركت های 
صنايع  بخش  در  ديگر  تعاونی  شش  و  شركت 
دستی را در بر می گيرد كه عبارتند از: شركت های 
پارچه،  كاری  قلم  مينياتور،  و  ميناكاری  تعاونی 
شركت تعاونی مليله دوزان، تعاونی نقره كاران و 
اعزام  با  تعاونی  هر  كه  رنگ  كاشی هفت  تعاونی 
برگزاری  با  يك بار  سال   3 هر  اتحاديه  به  نماينده 
اتحاديه  بازرسان  و  رئيس  مديره،  هيأت  انتخابات 
مشخص  را  دستی  صنايع  تعاونی  شركت های 
می كند و هر شركت نيز به نوبه خود دارای هيأت 

مديره و تشكيات مدون است.
عنوان  به  فيناستيان  اصغر  سازان  خاتم  تعاونی  در 
عنوان  به  تمدن  مديره، حاج حسين  هيأت  رئيس 
و  رئيس  نايب  عنوان  به  امينی  رحيم  مديرعامل، 
آقايان احمدی و پورحقانی به ترتيب به عنوان عضو 

هيأت مديره و بازرس فعاليت می كنند. نمايشگاه 
عرضه توانمندی های بخش تعاون فرصتی بود تا 
صنايع  شركت های  اتحاديه  غرفه  در  حضور  با 

عملكرد  با  نزديك  از  اصفهان،  دستی 
شركت  مشكل های  و  فعاليت ها  و 
 تعاونی خاتم سازان اصفهان آشنا شويم. 
مديره  هيأت  )رئيس  فيناستيان  اصغر 
صميمانه  سازان(  خاتم  تعاونی  شركت 
پذيرای گفتگو با ما شد و به سئوال های 

ما پاسخ داد.
آقای فیناستیان از گذشته فعالیت 

تعاونی خاتم سازان بگویید؟
سال  از  سازان  خاتم  تعاونی  شركت 
استادان  و  است  شده  تأسيس   1341
حضور  آن  در  همواره  اصفهان  خاتم 
داشتند كه جا دارد از برخی بزرگوارانی 
استادان:  همچون  بوده اند  تأثيرگذار  كه 

حاج مهدی ناطقی پور، سيد علی موسوی، حسن 
اله صدری، عبداله صفامهر و... ياد  تركان، حبيب 

كنيم.
قوی  و همكاری صنفی  تعامل  قديم مجموعه  در 
مواد  قبيل:  از  اعضاء  مختلف  مشكل های  و  بود 
كارهای  توليد،...  در  كمك  اوليه، 
توليدی، بازاريابی و فروش و حتی 
مشكل ه���ای مختلف خ�انوادگی 
تع���اونی  شركت  توسط  اعض��اء 
برطرف می شد و شركت تعاونی در 
حل بسياری از مشكل ها پا درميانی 
بازار،  با ركود  متأسفانه  می كرد كه 
و  شده  كم  تعاونی  شركت  فعاليت 
تنها  اعضاء  كل  از  حاضر  حال  در 
50 نفر آنها به فعاليت مستمر ادامه 
می دهند. در گذشته و حتی تا سال 
75 شركت تعاونی خاتم سازان مواد 
را  مفتول  و  »گابن«  همچون  اوليه 
مناسب  قيمت  با  و  می كرد  وارد 
در اختيار اعضاء قرار می داد ولی االن اين امكان 

وجود ندارد.

آیا با استقرار معاونت صنایع دستی کشور 
در اصفهان، مشكل ها کمتر نشده است؟

و  می خريد  را  ما  توليدات  قبلی  دستی  صنايع 
در  روند  اين  ولی  می فروخت  برايمان 
به  است،  شده  كند  بسيار  اخير  سال های 
طوری كه اجناس مدت ها در اداره صنايع 
دستی می ماند و بعد هم آنها را به ما پس 
ضعيف  مورد  اين  در  بازاريابی  می دهند. 
تورهای  راهنمايان  متأسفانه  و  است 
روابط  برحسب  خارجی،  گردشگری 
مسافران را به نقاطی برای خريد می بردند 
كه اجناس ضعيف ارائه می دهند؛ ولی به 
ايشان پورسانت و مژدگانی می دهند و اين 
از مشكل های توليدكنندگان صنايع دستی 
است، بيمه پزشكی و عمر هم كه سازمان 
كردن  پر  وجود  با  بود  داده  وعده  ميراث 
فرم ها و گرفتن جواز از فنی و حرفه ای 

هنوز به اجرا در نيامده است.
آیا هنر خاتم سازی از رونق افتاده است؟

دستی  بيشتر صنايع  بلكه  كاری  هنر خاتم  تنها  نه 
بی كيفيتی  توليدهای  توجه و رواج  به علت عدم 
كه بازار را پر كرده است به ركود رسيده و عرصه 
شده  تنگ  واقعی  هنرمندان  برای 
است. بيشتر فرزندان هنرمندان با 
ديدن وضع مالی پدران، اين شغل 
سينه  آموزش  و  كرده اند  رها  را 
بعدی  نسل های  به  آن  سينه  به 
متأسفانه  و  است  توقف  در حال 
به  كاری  خاتم  هنرمندان  بيشتر 
اجباری  يا  و  كاذب  شغل های 
نظير رانندگی و... روی آورده اند 
و بسياری هم بيكار و خانه نشين 
فروش  آنها  توليدات  و  هستند 

نرفته است.
کاران  خاتم  مشكل های 
اصفهان را جمع بندی کنید؟

به  بيشتر  كاران  خاتم  متأسفانه  بيمه  بخش  در 
بيمه  و  شده اند  پزشكی  بيمه  شخصی  صورت 

است،  راكد  فروش  بازار  ندارد،  وجود  هم  عمر 
مواد  گرانی  و  می كنند  خريد  كمتر  مسافران 
اوليه  اصول  از  كاری  خاتم  تا  شده  باعث  اوليه 
طا  و  نقره  عاج،  شتر،  استخوان  از  استفاده  و 
استخوان  برنجی،  مفتول  از  استفاده  سمت  به 
و  كند  حركت  ضعيف تر  چوب های  و  معمولی 
 اتحاديه نتواند مواد اوليه را در اختيار اعضاء قرار 

دهد. 
محصول های  توليد  به  افراد  بسياری  متأسفانه 
صنايع دستی خاتم نامرغوب  و بازاری و تجاری 
و  مرغوب  هنری  آثار  كمتر  و  آورده اند  روی 
اين  و  می شود  ديده  آنها  كارهای  در  شايسته 
قيمت آوردن  پايين  و  بيشتر  سودآوری   برای 

است.
در كل، هنرمندان صنايع دستی در حال حاضر در 
می گذرانند،  روزگار  سختی  به  و  هستند  مضيقه 
متأسفانه  و  دارند  زيادی  مشكل های  سازان  خاتم 
محدودتر  آنه��ا  درآم��د  و  فعاليت  روز  به  روز 

می شود.

در گفتگو با اصغر فیناستیان

آشنایی با شركت تعاونی خاتم سازان و بيان مشکل های هنرمندان صنایع دستی اصفهان

بیشتر صنایع دستی 
به علت عدم توجه 
و رواج تولیدهای 

بی کیفیت به رکود 
رسیده و عرصه 
برای هنرمندان 
واقعی تنگ شده 

است.

راهنمایان تورهای 
گردشگری خارجی 

برحسب روابط 
مسافران را برای 
خرید به نقاطی 

می برند که اجناس 
ضعیف ارائه 

می دهند.


