
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: نخستين 
شاخصه اصولگرايي عدالتخواهي و عدالت گرايي 
است. به گزارش فارس از شهركرد، علي اصغر 
عنابستاني در جلسه هم انديشي اصولگرايان اين 
اس��تان از انقالب اسالمي به عنوان جديدترين 
 حقيق��ت در عرص��ه گيت��ي ياد ك��رد و اظهار 
داش��ت: ب��دون انق��الب اس��المي هوي��ت و 
 موجودي��ت م��ا بي پاي��ه اس��ت. وي تصريح 
كرد: ما به عن��وان اصولگرايان معتقديم كه اين 
انقالب طليعه انقالب جهاني است و انقالب ما 
بدون آرمان هاي مهدوي بي پايه است. عنابستاني 
ادامه داد: اگر قرار است مقدمه انقالب جهاني را 
فراهم كنيم ابتدا بايد با تمام توان از موجوديت 
 انقالب اس��المي دفاع كنيم. وي خاطرنش��ان 
كرد: در عصري كه بش��ريت با سرعت وصف 
ناش��دني در حال فاصله گرفتن از نگاه ديني به 
زندگي بود، انقالب اسالمي مردم ايران در سال 
57 به پيروزي رسيد و موجب احياي تفكر ديني 
در تمام دنيا شد. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: هدف از برگزاري چنين جلس��اتي 
حفظ وحدت و انسجام و حضور پررنگ تر در 
مناسبات مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
در جامعه است. استاندار چهارمحال و بختياري 
در ادام��ه ب��ا برش��مردن برخي ش��اخص هاي 
اصولگرايي يادآور ش��د: نخس��تين ش��اخصه 
اصولگرايي عدالتخواهي و عدالت گرايي است. 
وي از ايمان به دين، حفظ اس��تقالل همه جانبه 
كشور، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري به 
عنوان ديگر شاخص هاي اصولگرايي نام بر د و 
گفت: جهاد علمي، اصالحات به معناي صحيح 
آن، شكوفايي اقتصادي كشور، مقابله با بيكاري، 
بازاريابي جهاني، فسادستيزي، شايسته ساالري و 
شجاعت از ديگر مالك ها و شاخصه هايي است 

كه اصولگرايان بايد به آن ملتزم باشند. 

استاندار چهارمحال و بختياري:
عدالتخواهي نخستين 

شاخصه اصولگرايي است 

رئيس س��تاد اس��كان مسافران 
كاش��ان  شهرس��تان  ن��وروزی 
از اج��رای ط��رح اس��تقبال از 
مس��افران بهار توسط شهرداری 
كاش��ان از 15 اس��فند ت��ا پايان 
نوروز در سطح ش��هر خبر داد. 

 به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل ش��هرداری كاش��ان س��عيد 
مدرس زاده ...

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی 
استان اصفهان گفت: هم زمان با 
ايام تعطيالت نوروزی در سال 
جديد و به منظوركنترل ترافيک 
نيرو  از500  بيش  تصادفات،  و 
در معابر برون شهری و همچنين 

700 نفر نيرو در معابر درون شهری سطح استان به صورت آماده باش 
مستقر خواهند شد ...

 مصطف���ي محم���د نج���ار در 
نام��ه اي به استاندار چهارمحال 
و بختياري تأسيس يک دهياري 
جديد در اين استان را ابالغ كرد. 
به گزارش موج به نقل از پايگاه 
كشور،  وزارت  رساني  اطالع 

مصطفي محمد نجار ...

شهرداری کاشان 
در تدارک استقبال از مسافران بهار

آماده باش 700 نیرو در معابر درون 
شهری در نوروز 90

وزير كشور ابالغ كرد:
تأسیس دهیاري جديد در استان 

چهارمحال و بختیاري
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علت توقف مترو 
عدم پرداخت حقوق کارگران است

اصفهان قطب فوتبال ايران
فوتبال نصف جهان آبروداری کرد
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 سراسری/ صفحه2

در تعطيالت نوروزي؛

برخورد قضايي با اجاره غيرقانوني منازل

سراسری/ صفحه 2

عزم جدي استان براي دفاع از منابع طبیعي

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: مرمت تزئینات نقاشی خانه تاريخی 
بخردی 

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه 
بانکی به مبلغ 8/000/000 ريال يا واريز به حساب شماره 

2172620206000 بانک ملی ايران. 
محل  از  ريال   656/919/114 مبلغ  اولیه:  برآورد   -4
اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای بر مبنای فهرست 

بهای عملیات مرمتی سال 1389.
5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 89/12/12 لغايت 
تاريخ 89/12/15 

7- تاريخ تحويل پاکات: تا پايان وقت اداری 89/12/25 
مورخ  ظهر   12 ساعت  راس  بازگشايی:  تاريخ   -8

 89/12/26
9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايی پاکات: 

اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره 

3 استانداری(. 
توضیحات: 

و  امضاء مشروط، مخدوش  و  مهر  فاقد  پیشنهادات  به   
پیشنهادهايی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه 

واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار است. 

 ساير اطالعات و جزيیات مربوط در اسناد مناقصه درج 
شده است. 

مناقصه  برنده  به عهده  روزنامه   هزينه درج آگهی در 
می باشد . 

 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در 
اينترنتی:  به آدرس  پايگاه مذکور  مناقصه می بايست در 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دريافت و 

همراه پاکت های پیشنهادی خود تحويل نمايند. 

واحد مزايده گزار: مرکز آموزشی درمانی شهید چمران 
موضوع مزايده: واگذاری و راه اندازی بخش گاماکمرا به صورت اجاره بهای ماهیانه 

مبلغ تضمین شرکت در مزايده: 30/000/000 ريال 
نوع تضمین شرکت در مزايده: فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانکی 

مدت تضمین شرکت در مزايده: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 
تاريخ توزيع اسناد مزايده: از روز شنبه مورخ 1389/12/14 لغايت روز دوشنبه مورخ 1389/12/23

محل توزيع اسناد مزايده: 1- مرکز آموزشی درمانی شهید چمران 
2- خیابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مرکزی، ساختمان شماره يک، طبقه همکف، اداره کمیسیون 

مناقصات، اتاق 110 تلفن تماس: 7922191
آخرين مهلت ارسال اسناد مزايده به صورت حضوری: روز دوشنبه مورخ 1389/12/23 به آدرس: خیابان هزار 

جريب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره يک، دبیرخانه مرکزی 
زمان و محل بازگشايی پیشنهادهای رسیده: روز سه شنبه مورخ 1389/12/24 ساعت 14/30 ستاد مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه همکف 
متقاضیان می توانند اين آگهی را در سايت اينترنتی مديريت خدمات پشتیبانی دانشگاه مشاهده نمايند. 

w.w.w.afa.mui.ac.ir/khadamat

م/ الف 16837

م/ الف 16905

اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )يک مرحله ای( 

آگهی تجديد مزايده عمومی 

نوبت دوم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 5 March 2011

سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار تهران گف��ت: در زمين��ه اعتياد 
دش��منان همه جانبه هجوم آورده اند و ما 
بايد تقابل را به تهاجم تبديل كنيم كه يكي 
از اين ابزارها تقويت آموزش و پيشگيري 
اس��ت. مرتضي تمدن در حاشيه نخستين 
كنگره علمي پيشگيري اوليه از اعتياد كه در 
سالن اجتماعات دانشگاه علوم بهزيستي و 
توانبخشي برگزار شد، به تشريح سه برنامه 
عمده در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح 
اس��تان پرداخت. وي راه اصلي و مؤثر در 
مبارزه با مواد مخدر را پيشگيري دانست و 
افزود: هر چه در اين حوزه سرمايه گذاري 
ش��ود، آثار مثبت بيش��تري دارد. استاندار 
تهران بخ��ش اول در مبارزه با مواد مخدر 
را حوزه مقابله دانس��ت و اظهار داش��ت: 
تاكنون هفت منطقه كه س��وداگران مرگ 
براي آلوده كردن جامعه و جوانان سرمايه 
گذاري كرده اند، پاكس��ازي ش��ده است. 
وي ادامه داد: البته اين بدان مفهوم نيس��ت 
كه بحث مواد مخدر در اين مناطق ريش��ه 
كن ش��ده است؛ بلكه با زمينه هايي كه در 
امر سوداگري مواد مخدر در اطراف تهران 
به وجود آمده بود، با قاطعيت برخورد شد. 
رئيس ش��وراي هماهنگي مب��ارزه با مواد 
مخدر استان تهران، نگاه دوم در راه مبارزه 
با مواد مخدر را نگهداري و درمان ذكر كرد 
و افزود: در اين خصوص چند گام جدي 
برداشته شده است كه از آن جمله احداث 
اردوگاه ترك اعتياد اس��ت. وي با بيان پايه 
گذاري اردوگاه ها در هفت اس��تان كشور 
ياد آور شد: در استان تهران، منطقه فشافويه 
براي اين منظور در حال مهيا ش��دن است 
 و در اي��ن زمينه ح��دود 500 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري شده است. تمدن با بيان اين 

نكته كه اين اردوگاه شامل آمورزش، درمان، 
ترك و همچنين حوزه نگهداري اس��ت، 
ادامه داد: در سال 90 نيز 310 ميليارد ريال 
ديگر سرمايه گذاري خواهد شد. وي افزود : 
از جمله امكاناتي كه در اين اردوگاها تعبيه 
شده حرفه آموزي است تا اشخاص مراجعه 
كننده بتوانند بعد از بهبودي، وارد بازار كار 
ش��ده و يک زندگي معمولي را براي خود 
ادامه دهند. استاندار تهران در مورد ظرفيت 
اين اردوگاه ها گفت: ظرفيت اردوگاه ها تا 
40 هزار نفر است كه فاز نخست آن چهار 
هزار نفر را در استان تهران در بر مي گيرد. 
تمدن، بخش س��وم مبارزه ب��ا مواد مخدر 
را حوزه پيش��گيري دانست و به جزوات 
آموزش��ي و همچنين راه اندازي س��ايت 
پيش��گيري نوين اش��اره كرد و گفت : در 
آينده بايد به صورت گسترده تري در بخش 
پيشگيري سرمايه گذاري انجام دهيم، زيرا 
هر چه دراين حوزه س��رمايه گذاري شود 
آث��ار مثبت بيش��تري دارد. وي در پاس��خ 
به س��ئوال خبرنگار ايرنا كه در خصوص 
اقدام های اس��تانداري در برخورد با تغيير 
الگوي مص��رف مواد مخدر از س��تني به 
صنعتي تشريح كرد: در استان تهران، شوراي 
مبارزه با موارد مخدر با تركيب جديد اعم از 
فرمانداران و بخشداران، دهياران و شوراها 
تشكيل شده و تمام دستگاه ها در امر مبارزه 
 ب��ا مواد مخدر آماده ش��ده ان��د. وي ادامه
 داد: در اين راس��تا، چندين كارگاه بزرگ 
توليد مواد مخدر صنعتي كش��ف و منهدم 
ش��دند كه اين كارگاه ها ع��الوه بر توزيع 
محلي و آل��وده كردن جامعه اطراف خود، 
نس��بت به ص��ادرات محصوالتش��ان نيز 

مبادرت مي كردند. 

نصف النهار

نصف النهار

رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي: 
آمريکا توطئه هاي جديدي براي تسلط 
بر کشورهاي اسالمي خاورمیانه دارد 

چاندرا مظفر رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي گفت: آمريكا بدون توجه به منافع 
ملت ها در خاورميانه به دنبال تسلط بر منطقه است و توطئه هاي جديدي براي 
تسلط بر كشورهاي اسالمي خاورميانه دارد.  به گزارش ايرنا از مالزي، چاندرا 
مظفر در نشست بررسي تحوالت جهان عرب در موسسه مطالعات استراتژيک 
 مالزي، گفت: آنچه براي آمريكا مهم است نفت و اسرائيل بوده و سرنوشت
 ملت هاي منطقه براي آمريكايي ها اهميتي ندارد. استاد دانشگاه مالزي با تاكيد 
بر اينكه آمريكايي ها و اسرائيلي ها از آينده تحوالت منطقه نگران هستند، اظهار 
داشت: تحوالت جاري در خاورميانه سلطه گري آمريكا و اسرائيل در منطقه 
را با مشكل مواجه خواهد كرد و بر اين اساس آنان مخالف قيام هاي موجود 
هستند. وي با اشاره به آنچه كه اكنون در مصر در جريان است، گفت: شايد اين 
براي اولين بار باشد كه در تاريخ تحوالت مصر انتخابات دموكراتيک قرار است 
برگزار شود. اين انتخابات در صورت برگزاري صحيح آن، مي تواند از لحاظ 
مشاركت و تغييراتي كه در آينده مصر به وجود مي آورد، سرنوشت ساز باشد. 
چاندرا مظفر در عين حال تصريح كرد: نگراني هايي در پيش روي تحوالت 
دموكراتيک مصر قرار دارد، از جمله اينكه در شرايط جديد شوراي عالي ارتش 
چه ميزان با درخواست مردم براي تغيير ساختارهاي سياسي به جامانده از دوران 
مبارك همراهي خواهد كرد. آيا ارتش حاضر خواهد شد تا نقش آفريني خود در 

تحوالت سياسي آينده را به نفع مردم كاهش دهد. 
رئيس جنبش عدالت جهاني مالزي همچنين افزود: با توجه به ارتباطات تنگاتنگ 
ارتش با قدرت هاي خارجي به خصوص آمريكا، ادامه وضعيت سابق در مصر 
باعث نگراني مردم اين كشور است. چاندرا مظفر خاطرنشان كرد: نكته ديگر 
كه شايد مهم ترين نكته هم باشد نقش اسالم و گروه هاي اسالمي در آينده 
تحوالت مصر است. سال هاست كه اسالم در تصميمات سياسي مصر كنار 
گذاشته شده و از سال 1954كه مقابله با اخوان المسلمين آغاز شد به گروه هاي 
 اسالمي در مصر اجازه فعاليت سياسي داده نشده است. وي تأكيد كرد: با توجه به 
گرايش هاي عميق اسالمي در مصر بدون شک اسالم در آينده سياسي اين 
كشور نقش برجسته اي خواهد داشت. همين امر باعث خواهد شد تا برخورد 
اين كشور نيز از اين پس با اسرائيل متفاوت تر از گذشته باشد. اين استاد دانشگاه 
مالزي تصريح كرد: با وجود امضاي قرارداد صلح با اسرائيل در سال 1979 روابط 
با اسرائيل هيچگاه به حالت عادي در نيامده و هيچ ارتباطي بين ملت مصر با 

ساكنان اسرائيل برقرار نشده است. 

چین همه اتباع خود را از لیبي خارج کرد 
معاون وزير خارجه چين گفت كه كشورش همه 35 هزار و 860 نفر اتباع خود 
را از ليبي خارج كرده است.  به گزارش ايرنا، سون تائو معاون وزير خارجه 
چين به خبرنگاران گفت: دولت چين همچنين در راستاي وظيفه انسان دوستانه 
خود دو هزار و يكصد نفر تبعه خارجي از 12كشور جهان را نيز از ليبي خارج 
كرده است. وي افزود: عمليات بازگشت اتباع چيني كه بيش از 10 روز به طول 
انجاميد بزرگ ترين كار خروج شهروندان چيني از كشورهاي خارجي پس از 
تأسيس جمهوري خلق چين در سال 1949 ميالدي به شمار مي آيد. براساس 
اين گزارش تا 20 هزار و 745 نفر از اتباع چين كه از ليبي خارج شده اند، به 
كشور بازگشته اند. چين با بسيج همه امكانات ناوگان حمل و نقل، اتباع خود را 

از سه طريق زميني ، هوايي و دريايي از ليبي خارج كرد.

» اش�عل« نامزدي خود را براي رياس�ت 
جمهوري مصر اعالم کرد 

عبداله اش��عل  معاون  احمد ماهر وزير امور خارجه اسبق مصر، اعالم كرد كه 
 پ��س از انجام اصالحات اخير در قانون انتخابات رياس��ت جمهوري كه همه 
مصري ها مي توانند نامزد رياست جمهوري شوند، به عنوان نامزد مستقل در 
انتخابات رياس��ت جمهوري آينده مصر شركت مي كند. به گزارش ايرنا و به 
نقل از شبكه خبري الجزيره، اشعل با اعالم تأسيس يک حزب سياسي جديد 
به نام حزب مصر الحره تاكيد كرد كه او هميش��ه، حتي زماني كه معاون وزير 
امور خارجه مصر بود، سعي كرده كه از خواسته هاي برحق مردم مصر حمايت 
كند. اشعل خاطر نشان ساخت كه وي در سال 2003 ميالدي پس از نقد گزنده 
عملك��رد وزارت امور خارجه در آن زمان كه يكي از دژهاي مس��تحكم رژيم 
حس��ني مبارك به شمار مي آمد، از سمت خود استعفا كرد. وي تاكيد كرد كه 
تمام��ي وزراي امور خارجه مبارك مطيع محض او بودند و از خود اس��تقالل 
عمل نداشتند. اشعل در ادامه افزود: من از ماه آوريل گذشته اعالم كردم كه قصد 
دارم در انتخابات آينده رياس��ت جمهوري شركت كنم و البته اين به معناي به 
چالش كشيدن نظام حاكم در آن زمان و تالش براي لغو ماده 77 قانون اساسي 
مصر در مورد انتخابات رياست جمهوري بود. وي در مورد برنامه هاي حزب 
جديد التاسيس��ش گفت: هدف اين حزب زدودن درد و رنج از مردم و جامعه 
مصر است، مردمي كه ساليان درازي است كه طعم انواع دردها و محروميت ها 
را چشيده اند و حاكمان آنان را تحت سلطه خود در آورده اند. اشعل در پايان 
از حاكمان نظامي اين كشور خواست كه همه احزاب قديمي را منحل كنند و 
راه را براي تأسيس احزاب جديد هموار سازد زيرا همه احزاب گذشته، جزئي 
از رژيم ديكتاتوري پيشين كه تاب تحمل مخالفان را نداشت، به شمار مي آيند 
و آن ها به نوعي به رژيم سرنگون شده مبارك مشروعيت مي بخشيدند. اشعل 
داراي مدرك دكترا در رشته حقوق و روابط بين الملل از دانشگاه پاريس و استاد 

دانشگاه آمريكايي قاهره است.  

موج بیداري به يمن رسید 
توماس كراژس��كي سفير پيشين آمريكا در يمن گفت: ادامه سلطه علي عبداله 
 صالح رئيس جمهور يمن كه بيش از 33 س��ال اس��ت بر اين كشور حكومت 
مي كند با چالش هاي جديدي مواجه ش��ده اس��ت.  به گزارش ايرنا، توماس 
كراژس��كي كه از سال 2004 تا 2007 اين س��مت را برعهده داشت، در جمع 
كارشناسان سياست خارجي آمريكا در واشنگتن، اظهار داشت: در زمان حاضر 
شانس ادامه رهبريت صالح به زير 50 درصد رسيده است. وي تأكيد كرد البته 
بس��ياري از سياس��تمداران و افراد صاحب نفوذ در اين كشور بر اين باورند كه 
ش��انس رهبري عبداله صالح در اين كش��ور به زير 20 درصد رس��يده است. 
كراژس��كي اعتراف كرد كه علي عبداله صالح ابزار و روزنه اصلي آمريكا براي 

اجراي سياست هايش در منطقه و كشور يمن است. 
وي افزود: رهبر ليبي مي داند چگون بايد معامله كند، خواه آن معامله با آمريكا 
 باش��د، با قبائل داخل يمن و يا حتي القاعده. مع��اون وزير دفاع آمريكا اضافه 
كرد: هر چند كه چالش هايي كه امروز در اطراف صالح وجود دارد، بسيار عظيم 
است اما بايد تالش كنيم او را از دست ندهيم. كراژسكي افزود: اگر سران قبايل 
در ش��مال يمن براي حذف صالح به توافق برس��ند، آن وقت مشكالت جدي 
آمريكا در منطقه و يمن ش��روع خواهد ش��د. وي با بيان اينكه اگر تغييراتي در 
تصميم رهبران اين كشور براي ادامه حكومت عبداله صالح به وجود بيايد، آمريكا 
آخرين نفري اس��ت كه از آن با خبر مي شود، گفت: پيش بيني اينكه كسي كه 
بعد از او بر سر كار مي آيد و آن شخص چه قدر با آمريكا هماهنگ خواهد بود، 
سخت است. گري ريد از معاونان وزير دفاع آمريكا در ارتباط با رهبر فعلي يمن 
گفت به اعتقاد من صالح در زمان حال بهترين شريكي است كه مي تواند سياست 
هاي آمريكا در منطقه را حمايت كند. وي با يادآوري اين مطلب كه ممكن است 
رهبر يمن از قدرت به پايين كشيده شود، گفت: از اينكه بخواهم كار جديدي را 

در يمن شروع كنم، تنفر دارم. 
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آمريكا- روسيه؛ 
مشاركت گرايي امنيتي در افغانستان 

استاندار تهران: 
در زمینه مبارزه با اعتیاد بايد تقابل را به 

تهاجم تبديل کنیم       

سراسری
جهان نما ایران

تصويب توافقنامه آمريكا و روسيه براي 
نظامي  تجهيزات  و  تسليحات  ترانزيت 
روسيه  هوايي  حريم  طريق  از  آمريكايي 
چارچوب  در  توان  مي  را  افغانستان  به 
در حوزه  مسكو  امنيتي  گرايي  مشاركت 
افغانستان تبيين كرد. اين توافقنامه، امكان 
ترانزيت محموالت نظامي آمريكا شامل 
تسليحات، تجهيزات نظامي، اموال نظامي و 
پرسنل ارتش اين كشور با استفاده از هواپيما 
و از طريق حريم هوايي روسيه به افغانستان 
را فراهم مي سازد. براساس اين توافقنامه، 
تسليحات و اموال نظامي كشورهاي شركت 
كننده در عمليات بين المللي در افغانستان نيز 
مي تواند با استفاده از حريم هوايي روسيه به 
افغانستان انتقال يابد. اعتبار اين توافقنامه يک 
سال است كه با انقضاي آن و در صورت 
موافقت طرفين، به صورت خودكار هر سال 
تمديد مي شود. مطابق اين توافقنامه، طرف 
آمريكايي براي هر پرواز هواپيماي حامل 
تسليحات و پرسنل نظامي براي ترانزيت به 
افغانستان، از طرف روسي اجازه مي خواهد 
و در صورتي كه هواپيما نياز به فرود در 
يكي از فرودگاه هاي روسيه را داشته باشد، 
اجازه جداگانه بايد صادر شود. توافقنامه 
روسيه و آمريكا براي ترانزيت تسليحات و 
تجهيزات به افغانستان، روز ششم ماه ژوييه 
سال 2009 )تير ماه 1388( توسط وزيران 
دفاع دو كشور در مسكو به امضاء رسيد. 
طبق قوانين روسيه، اين توافقنامه پس از 
تأييد دوما و امضاي رئيس جمهوري اين 

كشور، اعتبار اجرايي مي يابد. 
افغانستان به دليل شرايط ويژه ژئوپلتيكي 
سال  در  خشكي،  در  بودن  محصور  و 
هاي متمادي اشغال، با مشكالت لجستيک 
كه  طوري  به  است  بوده  مواجه  نظامي 
نيروهاي آمريكايي براي انتقال تجهيزات 
نظامي و نيروي نظامي مسيرهاي متعددي 
را مورد آزمايش قرار داده اند اما اين مسيرها 
هر يک كاستي ها و مشكالت گسترده اي 
داشته است. بر اين اساس، باراك اوباما در 
سال 2009 )1388( در سفر به مسكو، با 
در  بيشتر  همكاري  براي  روسيه  تشويق 
افغانستان، اين توافقنامه را به امضا رساند كه 
اجازه انتقال تجهيزات، مهمات و نيروهاي 
طريق  از  را  افغانستان  به  آمريكا  نظامي 
امضاي  از  پس  دهد.  مي  روسيه  فضاي 
روساي جمهوري دو كشور، اين توافقنامه 
به اجرا در آمده بود و تصويب اين توافقنامه 
در دوما، حالت رسمي و قانوني به همكاري 
دولت روسيه با آمريكا در افغانستان بخشيد. 
سرگئي ريابكف معاون وزير خارجه روسيه 
در اين باره در دوما گفت: اكنون 16 درصد 
از تسليحات آمريكا و 115 هزار نيروي 
آمريكايي و بيش از 19 تن محموله طبق 
مي  ترانزيت  روسيه  خاك  از  توافق  اين 
شود و با تصويب اين توافقنامه در دوما، 
مي توان انتظار افزايش آن را داشت. دولت 
روسيه پيش از اين توافقنامه هاي مشابهي 
امضا  ايتاليا  و  اسپانيا  فرانسه،  آلمان،  با 

كرده است. اعضاي ناتو براي انتقال نيرو، 
تجهيزات و مهمات به افغانستان به دليل 
ناامن بودن مسير پاكستان و حمله های شبه 
 نظاميان طالبان به شدت در تنگنا قرار دارند. 
دليل  به  ناتو،  عضو  اروپايي  هاي  دولت 
از  پيش  روسيه،  با  نزديكشان  مناسبات 
آمريكا موفق به امضاي توافقنامه ترانزيت 
نيرو، تجهيزات و مهمات از طريق زمين و 

فضاي روسيه به افغانستان شده بودند. 
كانون  به  اخير  سال هاي  طي  افغانستان 
استراتژي هاي نظامي آمريكا و قطعه اي از 
پازل ناتمام يک جانبه گرايي آمريكا در منطقه 
تبديل شده است. به طوري كه وزارت دفاع 
اين كشور تاكنون نتوانسته مسير امن و با 
ثباتي را براي عبور كاروان هاي تجهيزات 
نظامي خود به افغانستان ايجاد نمايد. در 
سال هاي گذشته اين مسيرها از پاكستان و 
پايگاه هاي نظامي آمريكا در آسياي مركزي 
عبور مي كردند اما با ناامني اين مسيرها و 
به ويژه پاكستان به دليل فعاليت گروه هاي 
شبه نظامي طالبان پاكستان، تداوم و ثبات 
اين مسير با خطر روبه رو شده است. از 
سوي ديگر آمريكا در جهت متنوع سازي 
مسيرهاي امن براي انتقال نيرو و مشاركت 
افغانستان  امنيت  حوزه  در  روسيه  بيشتر 
تالش كرد تا با روس ها در يک روندي گام 
به گام موافقتنامه ترانزيت تجهيزات از طريق 
فضاي روسيه را به امضاء برساند. در چنين 
فضايي، به نظر مي رسد امضاي چنين توافق 
نامه هايي در چارچوب سياست بازتنظيم 
صورت گرفته باشد. سياست »بازتنظيم«،  به 
سياستي معروف شده كه هيالري كلينتون 
)وزير امور خارجه آمريكا( در سفر خود 
به ژنو و در ديدار با سرگئي الوروف )وزير 
امور خارجه روسيه( در مارس2009 آن را 
اعالم كرد. در مراحل بازتنظيم اين روابط، 
هاي  همكاري  قرارداد  استارت2،  پيمان 
غيرنظامي هسته اي انجام شد و در ادامه با 
اقناع روسيه مبني بر افزايش مشاركت گرايي 
در حوزه هاي امنيتي، حضور در سپر دفاع 
موشكي ناتو و موافقتنامه انتقال تجهيزات 
عنوان  به  روسيه  از طريق  آمريكا  نظامي 
از روند همكاري براي همكاري  بخشي 
شد.  دنبال  بازتنظيم  سياست  قالب  در 
هرچند مقام های روسي اعالم كردند كه اين 
توافقنامه شامل حوزه هاي امنيتي ديگر از 
قبيل كمک هاي نظامي و يا فرستادن نيرو 
به  نهايت  در  شد.  نخواهد  افغانستان  به 
نظر مي رسد قالب هاي همكاري آمريكا 
و روسيه در حوزه هاي متنوعي تعريف 
 شده است كه دو طيف را در برمي گيرد؛ 
حوزه هاي امنيتي و برآيندهاي اقتصادي 
براساس  امنيتي.  هاي  همكاري  از  ناشي 
چنين قالبي، روسيه و آمريكا توانسته اند 
نقاط مشتركي را براي همكاري بيابند كه 
اين نقاط به حوزه گسترده تر استراتژيک 
انجاميده است و در نتيجه آن، همكاري در 
مقابل همكاري براي منافع كوتاه مدت و نه 

تنها درازمدت انجام مي شود.  
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رئيس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان خبر داد: 

آماده باش 700 نيرو در معابر درون شهری در نوروز 90

علت توقف مترو، عدم پرداخت حقوق كارگران است 

جانشين ستاد تسهيالت سفر اصفهان 
در نشست خبري اين ستاد گفت: در 
مجوز  بدون  عده اي  گذشته  سال هاي 
خارج  و  غيرقانوني  صورت  به  و 
اماكن  اجاره  به  اقدام  قرارداد،  از 
كه  مي نمودند  نوروزي  مسافران  به 
يک  ايجاد  و  طرح  يک  تصويب  با 
مصوبه در دادگستري اصفهان، امسال 
كه  دستان  به  كليد  اين  با  شدت  به 
هستند  امالك  معامالت  واسطه هاي 
رنجبر  محسن  شد.  خواهد  برخورد 
را  خود  منازل  كه  افرادي  تنها  افزود: 
به طور قانوني در نمايندگي ها ثبت نام 

نمايند.  ملک  اجاره  به  اقدام  مي توانند  كرده اند 
افراد  اين  گذشته  سال  در  كرد:  تصريح  وي 
امالك بي كيفيت و نا امن را با قيمت هاي گزاف 
به مسافران واگذار مي كردند و موجبات بروز نا 
امني را فراهم مي  نمودند كه امسال اين مشكل 
در  تنها  كرد:  خاطرنشان  وي  است.  شده  رفع 
بخش مدارس آموزش و پرورش 8 هزار كالس 
و  شهرداري  تمهيدات  با  و  شده  ديده  تدارك 
به  نيازي  اقامتي،  در نظر گرفتن مراكز مختلف 

واسطه هاي مسكن نخواهد بود.
مسافر  میلیون   4 از  بیش  حضور  بیني  پیش 

در ايام نوروز

جانشين ستاد تسهيالت سفر اصفهان با بيان اينكه 
امسال استقرار مسافران نوروزي در چادرها به 
رفاه  راستاي  در  كرد:  اضافه  مي رسد،  حداقل 
حال مسافران نوروزي رويكرد امسال دوري از 
چادرخوابي و استفاده از حداكثر ظرفيت اماكن 
استقرار سرپوشيده مي باشد و مسافران نوروزي 
هتل ها،  ظرفيت  بودن  پر  صورت  در  تنها 
مدارس،  از  پس  و  مهمانپذيرها  مسافرخانه ها، 
اماكن ورزشي، منازل استيجاري و ساير اماكني 
در  چادر  از  توانند  مي  گرفته  نظر  در  ستاد  كه 

كمپ ها براي استقرار استفاده كنند.
كل  اصفهان،  شهرداري  شهري  خدمات  معاون 
نظر  در  اماكن  در  استقرار  سرپوشيده  ظرفيت 

گرفته شده را 30 تا 40 هزار نفر اعالم 
نمود و پيش بيني كرد كه هر شب 150 
هزار نفر ميهمان نوروزي در اصفهان 
مجموع  در  و  باشند  داشته  اقامت 
نفر  ميليون   4 از  بيش  نيز  نوروز  ايام 
ادامه  وي  كنند.  بازديد  اصفهان   از 
داد: برنامه ريزي خاصي از پليس راه ها 
ورودي  مبادي  در  تا  مي شود  انجام 
بسته هايي  تحويل  با  اصفهان  شهر 
راهبري  و  كاتالوگ  و   CD حاوي 
و   SMS پيام هاي  وسيله  به  مسافران 
ورود  از  قبل  بتوانند  افراد  بلوتوث، 
به شهر، مسير و محل اسكان خود را 
كيوسک هاي  همچنين  كنند.  مشخص 
فعال عمل خواهد  به شكل  مسافران  راهنمايي 
و  فرماندهي  مركز  عنوان  به  غدير  باغ  و  كرد 
تسهيالت  و  اسكان  به  ساماندهي  ثقل  مركز 

مسافران نوروز عمل خواهد كرد. 
تسهيالت  ستاد  اينكه  بيان  با  رنجبر  محسن 
برنامه هاي  مسافران  به  سرويس دهي  كنار  در 
 خاصي را براي شهروندان اصفهاني دارد اظهار 
نوروز  ايام  در  بايد  نوروزي  كمپ هاي  داشت: 
خدمات عام و فرهنگي به شهروندان اصفهاني 
نيز ارايه نمايند و برنامه هاي خاص راديو شهر 
هم اوقات فراغت شهروندان و مسافران نوروزي 

را پر خواهد كرد.

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان 
نوروزی  تعطيالت  ايام  با  زمان  هم  گفت: 
و  ترافيک  منظوركنترل  به  و  جديد  سال  در 
برون  معابر  در  نيرو  از500  بيش  تصادفات، 
شهری و همچنين 700 نفر نيرو در معابر درون 
شهری سطح استان به صورت آماده باش مستقر 
خواهند شد. سرهنگ غالمی در گفتگو با ايسنا  
با بيان اينكه پيش از اين برای تصادفاتی كه كمتر 
از يک ميليون و500 هزار تومان خسارت در پی 
داشت:  اظهار  نمی شد،  ترسيم  داشت، كروكی 
با هماهنگی های انجام شده با بيمه مقرر شده 
است كه از اين به بعد به ويژه در ايام نوروز برای 

تمام تصادفات كروكی ترسيم شود تا خسارت 
ديدگان بتوانند در شهرهای محل سكونت خود 

نسبت به اخذ خسارت اقدام كنند. 
مناطق  در  امسال  نوروز  ايام  در  افزود:  وی 
مواجه  ترافيک  مشكل  با  كه  گردشگری 
برخی  اعمال  با  بتوانيم  داريم  انتظار   هستيم، 
افزايش  همچنين  و  ترافيكی  های  محدوديت 
اتوبوس های عمومی در جهت انتقال گردشگران 
بدون  گردشگری  مناطق  ساير  به  مسافران  و 
اقدام  خود  شخصی  خودروهای  به  نياز   عدم 

كنيم. 
غالمی ايجاد پليس گردشگر را در ميادين اصلی 

شهر از جمله ميدان نقش جهان و سی وسه پل 
از ديگر برنامه های اين نيرو در ايام تعطيالت 
گفت:  و  كرد  عنوان  اصفهان  شهر  در  نوروزی 
و  تعامل  با  ايام  اين  در  بتوانيم  داريم  انتظار 
در  را  خطری  بی  تعطيالت  مردم،  همكاری  

زمينه حمل و نقل ايجاد كنيم. 
رئيس پليس راهنمايی و رانندگی استان اصفهان 
نتايج طرح زوج و فرد كردن خودروها را طی 
بخش   رضايت  اصفهان  شهر  در  اجرا  مدت 
دانست و گفت: درصدد هستيم اين طرح را در 
سال آينده نيز به جز روزهای تعطيل در اصفهان 

اجرا كنيم.

 رئ�يس ش��وراي اس���المي شه��ر اصفه��ان 
محور  در  مترو  عمليات  توقف  علت  گفت: 
نشدن  پرداخت  دليل  به  باال  چهارباغ  خيابان 
به  و  بوده  پيمانكار  از سوي  كارگران  حقوق 

زودی اين مشكل مرتفع خواهد شد. 
عباس  مهندس  اصفهان،  از  موج  گزارش  به 
حاج رسوليها گفت: جمعي از كارگران پيماني 
از  دست  حقوق،  شدن  معوقه  دليل  به  مترو 
قسمت  در  مترو  عمليات  و  كشيدند  كار 
خيابان چهارباغ باال متوقف شد. اين در حالي 
مي باشد كه هيچ مشكلي در بخش هاي فني و 

عمراني اين طرح صورت نگرفته است. 
اصفهان جهت  كه شهرداري  اين  بيان  با  وي 

پيماني  كارگران  مترو حقوق  اجراي عمليات 
مديريت  داشت:  اظهار  مي كند،  پرداخت  را 
اين  تا  خواسته  مسئول  های  مقام  از  شهري 
مشكل هر چه سريع تر توسط پيمانكار مورد 

نظر مرتفع گردد.
هاي  فعاليت  اجراي  كه  اين  به  اشاره  با  وي 
عمراني به خصوص مترو با مشكالت فراواني 
باشد،  نيز عادي مي  امر  اين  روبه رو است و 
اذعان داشت: با توجه به اين كه مترو مديريت 
مورد  اين  در  ارگان  ندارد و چندين  واحدي 
تصميم گيري مي نمايند، شهرداري نمي تواند 
شهر  اسالمي  شوراي  رئيس  كند.  عمل  خود 
ديگر  هاي  طرح  با  مترو  پروژه  كرد:  تاكيد 

متفاوت  مديريتي  نظارت  لحاظ  از  شهري 
است، چرا كه مديريت شهري فقط در گوشه 

اي از اين طرح دخيل مي باشد. 
قطار  اختيارات  كه  كرد  اميدواري  اظهار  وي 
استانداري  به  مشهد  همانند  اصفهان  شهري 
تا مباحث اجرايي از سوي يک  واگذار شود 
اين مورد اختاللي  ارگان صورت گيرد و در 

ايجاد نگردد.
شهري  مديريت  كرد:  اعالم  رسوليها  حاج 
اصفه��ان سع��ي دارد قط��ار شه���ري اين 
به  از ديگر كالنشهرها  تر  با كيفيت   كالنشهر 
بهره برداري برسد تا در خور اين شهر تاريخي 

و فرهنگي باشد.

در تعطيالت نوروزي؛

برخورد قضايي با اجاره غيرقانوني منازل

انتخابات اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن حوزه هاي باقيمانده در 
18 اسفندماه برگزار مي شود. به گزارش موج، براساس نامه انجمن 
تاريخ  معادن،  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق هاي  انتخابات  بر  نظارت 
انتخابات حوزه هاي باقيمانده اتاق هاي بازرگاني روز چهارشنبه 18 

اسفندماه سال جاري اعالم شد. 
معادن،  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق هاي  انتخابات  آيين نامه  براساس 
داوطلبان اين حوزه ها فرصت دارند تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 
17 اسفندماه جاري به تبليغات انتخاباتي بپردازند. بديهي است پس 
انتخابات  و  بوده  ممنوع  انتخاباتي  تبليغات  هرگونه  ساعت  اين  از 
اين  انتخابات  برگزار مي شود. پيش بيني مي شود  در فرداي آن روز 
سال  اسفندماه   4 در  كه  اي  حوزه   24 انتخابات  مانند  نيز  حوزه ها 
جاري برگزار شد، با استقبال فعاالن بخش خصوصي و در فضايي 

آرام همراه با شور و نشاط انتخاباتي برگزار شود.

مصطفي محمد نجار در نامه اي به استاندار چهارمحال و بختياري 
تأسيس يک دهياري جديد در اين استان را ابالغ كرد. به گزارش 
موج به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، مصطفي محمد 
)استاندار  عنابستاني  پيشنهاد  به  پاسخ  در  كشور(  )وزير  نجار 
چهارمحال و بختياري( مبني بر تأسيس يک دهياري جديد در اين 
خارج  كه  صورتي  در  خرم،  چم  روستاي  دهياري  تأسيس  استان، 
اعالم  مانع  بال  را  باشند  همجوار  شهرهاي  قانوني  محدوده   از 

كرد. 
خواست  بختياري  و  چهارمحال  استاندار  از  نجار  محمد  مصطفي 
طبق قوانين و مقررات نسبت به تأسيس دهياري در روستاي مذكور 
 اقدام و شروع به كار دهياري مذكور را به سازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور اعالم كنند.

18 اسفند، انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني در حوزه هاي باقيمانده

وزير كشور ابالغ كرد:

تأسيس دهياري جديد در استان 
چهارمحال و بختياري

گفت:  اصفهان  استان  بازرگاني  سازمان  رئيس 
نوروز  ويژه  نظارتي  طرح  اجراي  راستاي  در 
و  توزيعي  توليدي،  واحدهاي  تمامي   ،90
و  قيمت  برچسب  نصب  به  موظف  خدماتي 
به مصرف  كاال  رسمي  صدور صورت حساب 
 كنندگان هستند. مظفر انصاري در گفتگو با ايرنا 
چگونگي  بر  مستمر  بازرسي  و  نظارت  افزود: 
ارايه مطلوب كاال و خدمات به مصرف كنندگان 
از اقدامات سازمان بازرگاني استان اصفهان است. 
وي اظهار داشت: اين اقدامات در حوزه معاونت 
نظارت و بازرسي در محورهاي نظارت، بازرسي، 
پاسخگويي به مراجعان و دريافت گزارش هاي 
مردمي از طريق سامانه 124 صورت مي گيرد. 
وي، گران فروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت، 

اخفا و امتناع از عرضه كاال، عدم صدور صورت 
جمله  از  را  اجباري  فروش  و  فروش  حساب 
عناوين برخي تخلفات اقتصادي عنوان كرد. وي 

يادآور شد: در اين راستا پاسخگويي حضوري 
از  روزي  شبانه  صورت  به  و  رجوع  ارباب  به 
 طريق تلفن 124 و در ساعت غيراداري با سيستم 
دريافت  انصاري،  شود.  مي  انجام  گير   پيام 
كتبي  تلفني،  صورت  به  مردمي  هاي  شكواييه 
ناظران  هاي  گزارش  دريافت  حضوري،  و 
 افتخاري سازمان، دريافت شكواييه هاي كتبي از 
سازمان هاي ذيربط مانند سازمان هاي بازرگاني 
تعزيرات  حمايت،  سازمان  كشور،  سراسر 
حكومتي و وزارت بازرگاني و ارسال فرم هاي 
تحويل  و  بازرسي  اداره  به  مدارك  و  شكواييه 
از  را  مراجعان  به  رهگيري  كد  با  پيگيري  فرم 
 90 نوروز  ايام  در  سازمان  اين  اقدامات  جمله 

عنوان كرد. 

رئيس سازمان بازرگاني اصفهان: 

واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به نصب برچسب قيمت كاال هستند

مهدی رفائی
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رو در روآژیر

گف��ت:  زندان ه��ا  س��ازمان   رئي��س 
79 درص��د زندانيان كمتر از س��ه ماه 
در زندان حضور دارن��د، فردي براي 
پرداخت 100 ه��زار تومان 11 ماه در 

زندان است. 
غالمحس��ين  ف��ارس  گ��زارش  ب��ه 
اسماعيلي رئيس س��ازمان زندان ها و 
اقدام��ات تأميني و تربيتي كش��ور در 
همايش مقابله با جرايم و تأمين امنيت 
عموم��ي گف��ت: در نظ��ام حاكميتي، 
وجود زندان يک ضرورت است، بايد 
از زن��دان در وهله  اول به عنوان اهرم 
بازدارنده و در وهله  بعد براي تربيت، 
بازپروري و اصالح مجرمان اس��تفاده 
كنيم و شرايط زندگي اجتماعي خوبي 

براي آنها فراهم كنيم. 
وي ادام��ه داد: آنچه كه در عمل براي 
برخورد با جرايم خشن بايد گفت اين 
است كه همكاران در درك پيام رئيس 
ق��وه قضائيه در اي��ن خصوص دچار 
ابهام شده اند امروز زندان را نياز داريم 
و چ��اره اي هم ج��ز زنداني بودن اين 
افراد نيس��ت ولي نبايد بدون حساب 
و كت��اب و بي رويه اف��راد را به زندان 

بفرستيم. 
اس��ماعيلي افزود: در ح��ال حاضر با 
ظرفيت اسمي 85 هزار نفري زندان ها 
بيش از 220 هزار زنداني داريم و طي 
دوره اي كه بنده رياس��ت اين سازمان 
را در اختي��ار دارم، 55 ه��زار نف��ر به 
آمار زندان ها اضافه ش��ده در حالي كه 
55 مت��ر هم به فض��اي موجود اضافه 

نشده است. 
رئيس سازمان زندان ها با خطاب قرار 
دادن دادس��تان هاي حاضر در همايش 
گفت: شما مي توانيد با اعمال نظارت 
و اقدام ه��ای صحي��ح اي��ن معضل را 
كاهش دهيد عده اي كه بايد در زندان 
باش��ند با مرخصي بي حساب و كتاب 
موجب غير بازدارنده ش��دن مجازات 

حبس مي شوند. 
ــرار تأمین در  ــا ق ــر ب ــزار نف 70 ه

زندان ها حضور دارند 
وي با بيان اينكه سياس��ت زندان باني 

امروز با سياس��ت هاي دستگاه قضايي 
همگام است، اظهار داشت: از جمعيت 
220 ه��زار نفري زندان ه��ا 70 هزار 
 نفر با ق��رار تأمين در زن��دان حضور 

دارند. 
اسماعيلي ادامه داد: ساالنه 30 هزار نفر 
از افراد بازداشتي با قرار منع تعقيب و 
برائ��ت از زندان خارج مي ش��وند آيا 
بايد اين اف��راد را به زندان بفرس��تيم 
و بعد تبرئه ش��ان كني��م. معاون رئيس 
قوه قضائيه همچنين خاطرنش��ان كرد: 
س��االنه 35 هزار نفر با ق��رار موقوفي 
تعقي��ب و رضايت ش��اكيان از زندان 

خارج مي شوند. 
ــراي 100 هزار  ــدان ب ــاه زن 11 م

تومان 
اسماعيلي با بيان اينكه با موارد متعددي 
مواجه هستيم كه افرادي زنداني دوران 
بازداشت آنها از سقف مجازات بيشتر 
است گفت: در بازديدهايي كه در يک 
ماه اخير از زندان ها داش��تم حدود 60 
مورد را بررسي كردم كه به عنوان مثال 
در يک م��ورد فردي ب��راي پرداخت 
 100 ه��زار توم��ان 11 م��اه در زندان 

است. 
ــراي اجراي 30  ــدان ب 103 روز زن

ضربه شالق 
وي ادام��ه داد: تقاض��ا داري��م درباره 
بيش��تري  نظارت  نقدي  مجازات هاي 
داش��ته باش��يم به عنوان مثال خانمي 
103 روز بازداش��ت بوده و بعد از آن 
به 30 ضربه شالق محكوم شده است 

آيا نمي توان اينها را تدبير كرد.
اس��ماعيلي ب��ا بي��ان اينك��ه اج��راي 
 حكم ش��الق وظيفه زندان بان نيس��ت 
گفت: اي��ن كار وظيفه نيروي انتظامي 
اس��ت و آنها بايد حكم شالق را اجرا 
 كنند. اس��ماعيلي در پايان خاطرنشان 
ك��رد: زن��دان باي��د مح��ل نگهداري 
كس��اني باش��د كه آزادي ش��ان براي 
م��ردم خطرناك اس��ت و ه��م زندان 
خوبي داشته باشيم و هم زندانباني مان 
مش��تمل بر امور قضاي��ي و اصالح و 

تربيت مجرمان باشد. 

در پيچ و خم داالن ها و راهروهای پرگردوغبار 
 ب��ازار، هرچ��ه به مرك��ز خري��د و فروش 
لب��اس های دس��ت دوم خارجی نزديک تر 
می شوی، گله به گله پيرمردان دست فروش 

را می بينی كه دور يک پيت حلبی سياه رنگ 
چمباتم��ه زده و در غب��ار آتش و دود و غم 
گم شده اند و چند جفت كفش كتانی كهنه، 
چند دست شلوار مخمل و جين سائيده شده 
و هفت  هش��ت دست هم كاپشن و پيراهن 
چرك و چ��روك گرفته روی زمين بس��اط 
كرده اند و هر تكه را از يک تا 5 هزار تومان 
در معرض ديد مش��تريانی كه به قصد خريد 
لباس ه��ای تاناكورا به اين محدوده می آيند، 
قرار م��ی دهند و اگر رد آنه��ا را دنبال كنی 
به باغچه يعن��ی محل اصلی خريد و فروش 
لباس هايی كه بوی نامطبوع آن ها آزارت می 
دهند، می رس��ی و درس��ت در راسته ديگر 
بازار، يا گاهی در مقابل همين دست فروشان 
در خ��ود چمب��ره زده، مغازه های ش��يک و 

تميز پوش��اك توليد داخل ق��رار دارد. توليداتی كه می 
توانی با افتخار آنها را بپوش��ی، تن پوش��ی برازنده هر 
ايرانی. فقط كافی است چشم واقع بين خود را باز كنی 
و قيد لباس های كهنه و دس��ت چندم آمريكايی، هندی 
و پاكس��تانی را بزنی و از پوش��يدن لباسی غير از لباس 
توليد وطنت امتناع و به آنچه كه خود داری افتخار كنی! 
يكی از مش��اغل كاذبی كه با توجه به نيازهای به نسبت 
غيرضروری جامعه در چند س��ال اخير به وجود آمده، 
فروش لباس های دس��ت دوم خارجی در فروشگاه های 
موس��وم به تاناكورا است كه به دليل قيمت پايين آن، با 
استقبال مردم روبه رو شده و تعداد اين فروشگاه ها در 

شهرهای بزرگ به ويژه تهران در حال افزايش است. 
20 سال مشتری تاناکورا بودن يعنی... 

س��اعت 2 بعدازظهر، ميدان وليعصر فروشگاه تاناكورا 
 وارد مغازه می شوم، چند خانم مسن با ظاهری مرتب و 
تر و تميز، رگال كتهای پشمی را می چرخانند. فروشنده 
نگاهی عاقل اندر سفيه می اندازد و خود را سرگرم مرتب 
 كردن لباس ها می كند. رو به يكی از خانم ها می كنم و 
می گويم: ش��ما بدتان نمی آيد ب��ه اين لباس های كهنه 
 دست می زنيد، اين بو شما را آزار نمی دهد؟ می خندد و 
می گويد: نه خانم ديروز يک كت پشمی را به قيمت 5 
هزار تومان خريدم، اما چون كمی سايز آن برايم بزرگ 
اس��ت، می خواهم تعويض كنم، ش��ما االن با اين رقم 
بس��يار پايين فقط 3 جفت جوراب می توانی بخری.« و 
بدون اينكه دوباره از او س��ئوالی بپرسم، اين طور ادامه 
می دهد: 20 س��ال است كه مش��تری اين مغازه هستم، 
لباس ها را پس از خريداری ابتدا در ماش��ين لباسشويی 
می اندازم و پس از خش��ک شدن با خيال راحت لباسی 
ش��يک و زيب��ا را بر تن م��ی كنم. به او م��ی گويم، اما 
پزش��كان معتقدند برخ��ی از ميكروب ها ك��ه البه الی 
پرزهای لباس وجود دارد با شس��تن از بين نمی رود و 
باعث بيماری می ش��ود، دستش را به عالمت نفی و رد 

صحبت هايم باال می آورد و می گويد: نه خير خانم اين 
چيزها نيست، سال هاست كه اين لباس ها را می پوشم، 
كيف و كفش های مارك دار و ارزان قيمت و با كيفيتم 

را از اين گونه مغازه ها تهيه می كنم. 
جیبم با روحیه ام سازگار نیست! 

دختر جوانی پالتويی را انتخاب كرده و آن را به تن می 
كند و جلوی آيينه قدی داخل فروش��گاه می ايس��تد تا 
لباس خود را بهتر ورانداز كند. او می گويد: خيلی تنوع 
طلب هس��تم از طرفی وس��ع مالی پدرم هم اجازه نمی 
دهد كه بخواهم از جاهای شيک و لباس های مارك دار 
خريداری كنم، در واقع جيب خانواده با روحيه ام هرگز 
سازگاری ندارد! برای همين از اينجا خريد می كنم. بيش 
از اين از دوستانم خجالت می كشيدم كه به آنها بگويم 
لباس هاي��م را از كجا می خرم، اما وقتی ديدم آنها هم با 
خانواده های شان مشتری اين گونه مغازه ها هستند، االن 
ديگر خجالت هم نمی كش��م و از پوش��يدن لباس های 

تاناكورا لذت هم می برم. 
منتقدين لباس تاناکورا 

به همراه عكاس روزنامه وارد يكی ديگر از فروش��گاه 
های تاناكورا در س��طح شهر می ش��ويم. او كه مخفيانه 
چند عكس از فروش��گاه گرفته، بيرون و پشت ويترين 
منتظر می ماند. باالخره چند خانم جوان وارد می شوند. 
نظ��ر يكی از آنها را در مورد لب��اس های تاناكورا جويا 
می ش��وم. خود را طراح يک نشريه معرفی می كند. به 
ظاهر به اتفاق و اصرار دوستانش وارد مغازه شده است. 
سعی می كند دست و لباسش به لباس های آويزان روی 
رگال برخورد نكند. گوشه دنجی می ايستد و می گويد:  
هرگز نظر مثبتی نس��بت به اين فروشگاه ها ندارم، اآلن 
از سر كنجكاوی و به اصرار وارد اين مغازه شدم. وقتی 
وارد می شوی، دلت می گيرد، بوی تازگی و نويی نمی 
دهد، معلوم نيس��ت اين لباس ها را چه كس��ی پوشيده 
است. شايد آن فرد بيمار بوده، يا ناراحتی پوستی داشته، 
اين لباس ها وس��يله مناس��بی برای انتق��ال ميكروب و 

بيماری به انسان سالم است. 
ــرای جمع آوری لباس های  خأل قانونی ب

تاناکورا 
ش��ايد آن عده كه دنبال خودنمايی هس��تند 
خيل��ی به نكات بهداش��تی توج��ه نكنند و 
ش��ايد كسانی كه از را ه های غيرقانونی می 
خواهن��د فرهنگ مص��رف گرايی و غرب 
زدگی را در جامع��ه رواج دهند فقط دنبال 
منافع خود هس��تند، اما آنچه كه در اين بين 
حائز اهميت اس��ت، توجه ويژه مس��ئوالن 
برای جلوگي��ری از ورود اي��ن نوع كاالها 
و لب��اس ها به داخل كش��ور اس��ت ضمن 
اينكه نظارت و دقت نظر مس��ئوالن وزارت 
بهداشت را هم نبايد ناديده گرفت. مهندس 
س��يدرضا غالمی، معاون بهداش��ت محيط 
مركز س��المت و محيط كار می گويد: برای 
جلوگيری از ورود لباس های دست دوم و 
موس��وم به تاناكورا، وزارت بازرگانی، ستاد 
مبارزه با قاچاق و كاال و وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كی همه بايد دست به دست هم 

دهند. 
اما و اگرهای تاناکورا 

تا ب��ه حال به ص��ورت قاط��ع، هيچ يک از پزش��كان 
نظ��ر به اي��ن نداش��ته ان��د كه پوش��يدن لب��اس های 
تاناك��ورا، به طور كامل غيربهداش��تی و برای س��المتی 
مضر اس��ت، بلك��ه برخی از آنه��ا معتقدند ش��ايد در 
درازم��دت اس��تفاده از اي��ن گون��ه پوش��اك، مصرف 
كنن��دگان را دچار بيماری های پوس��تی كنند. صاحب 
 فروشگاه پوش��اك يكی از فروشندگان باسابقه تاناكورا 
می گويد: اآلن سال هاست كه مشغول خريدوفروش انواع 
لباس تاناكورايی هستم. عالوه بر لباس های خودم تمام 
خانواده ام نيز از اين لباس ها استفاده می كنند، در ضمن 
وقتی كه لباس ها به دست ما می رسد آنها را می جوشانيم 
 و ضدعفون��ی و بعد از اتو كردن آنها را وارد فروش��گاه 
می كنيم. اما آيا بعد از جوشاندن و ضدعفونی كردن ديگر 
 هيچ خطری مصرف كنندگان پوشاك تاناكورا را تهديد 
نم��ی كند؟ دكتر حميد عمادی، متخصص بيماری های 
عفون��ی و عضو هيأت علمی دانش��گاه علوم پزش��كی 
دانشگاه تهران احتمال انتقال هر گونه بيماری عفونی از 
طريق پوشيدن اين لباس ها را كم می داند و می گويد: اگر 
اين لباس ها با شستن، جوشاندن و اتو كردن ضدعفونی 
 شوند، هيچ مشكل خاصی پيش نخواهد آمد، اما پوشيدن 
كف��ش های دس��ت دوم را خيل��ی توصيه نم��ی كنم. 
همچنين بهتر اس��ت از پتو و ملحفه ه��ای تاناكورا هم 
اس��تفاده نش��ود. ولی محمدرضا حيدری، يكی ديگر از 
پزشكان بيماری های عفونی در اين باره می گويد: شايد 
لباس های تاناكورا بعد از جوش��اندن و شس��تن و اتو 
كردن مشكل جدی بهداشتی نداشته باشند ولی هيچ گاه 
نمی توان توصيه به پوش��يدن آنها كرد، چرا كه بسياری 
از ميكروب ها، ش��پش و گال ها حتی پس از شستش��و 

هم از بين نمی روند. 

جامعه

هم زمان با نزديک ش��دن به روزهای پايانی سال، يكی 
از دغدغ��ه های خان��واده های ايران��ی، نظافت و خانه 
تكانی شب عيد است كه براساس سنتی ديرين هرساله 
در آخرين ماه های سال در هر خانه ای آغاز می شود و 
مردم به شستش��وی فرش و قالی و در و ديوار و پنجره 

و خالصه نظافت خانه می پردازند. 
 در اي��ن مي��ان هم��واره توصيه ش��ده مردم نس��بت به 
آگه��ی های ريز و درش��ت ش��ركت ه��ای خدماتی و 
قاليش��ويی كه به ش��كل های مختلف سعی در جذب 

مشتری دارند دقت كافی داشته باشند. 
از آنج��ا كه امروزه نحوه زندگی خانواده ها نس��بت به 
دهه های گذش��ته تغييرات چش��مگيری يافته و اغلب 
خانم ها، ش��اغل ب��وده و زمان زيادی ب��رای نظافت و 
خانه تكانی يا شستشوی فرش ها در خانه ندارند بازار 
ش��ركت های خدماتی و قاليش��ويی نيز رونق بيشتری 

يافته است. 
اما نكته مهم و قابل توجه در اين باره اطمينان از صحت 
و اعتبار اين گونه ش��ركت هاس��ت چرا كه برخی افراد 
سودجو يا تبهكارانی كه به دنبال يافتن فرصت مناسبی 
برای رس��يدن به اهداف ش��وم و پليدش��ان هستند، با 
سوءاس��تفاده از اعتماد مردم به راحتی وارد خانه مردم 

شده و دست به سرقت می زنند. 
سرهنگ عباسعلی محمديان )رئيس پليس آگاهی تهران 
بزرگ( ضمن هش��دار به خانواده ها می گويد: در اين 
ايام رعايت چند نكته بسيار ضروری است. نخست اين 
كه مردم برای س��پردن فرش و قالی به قاليشويی ها تنها 
به آگهی و تبليغ��ات جذاب و رنگارنگ توجه نكنند و 
قبل از هر اقدامی با اتحاديه قاليشويان تماس گرفته و از 

نحوه فعاليت اين شركت به دقت كسب اطالع كنند. 
نكت��ه ديگ��ر اين كه ش��ماره خودروی حم��ل فرش و 
مش��خصات راننده و كارگران را به خاطر س��پرده و در 
ص��ورت بروز هر گونه اتفاقی بالفاصله با پليس تماس 

بگيرند. 
همچنين خانواده هايی كه خودشان به شستشوی فرش 
و قال��ی در خانه می پردازن��د چنانچه فرش ها را روی 
پشت بام يا ديوار خانه آويزان می كنند مراقب باشند تا 

هدف سرقت قرار نگيرد. 
قاس��م ميرزاي��ی  )رئيس اتحادي��ه قاليش��ويان تهران(  
 ني��ز درب��اره نح��وه فعاليت ش��ركت های قاليش��ويی 
می گويد: متأس��فانه اين روزها شاهد تبليغات مختلفی 
در س��طح شهر هس��تيم كه برخی ش��ركت های قالبی 
ب��ا سوءاس��تفاده از نام ش��ركت های رس��می و معتبر 
 ب��ه جمع آوری فرش ه��ای مردم پرداخت��ه و متواری 
می ش��وند. بنابراين ب��ه مردم توصيه می ش��ود قبل از 
س��پردن فرش هايشان به اين ش��ركت ها موضوع را از 
طريق اتحاديه قاليشويی بررسی كنند و چنانچه شركت 
 مورد نظر تأييد شد فرش هايشان را در اختيار آنها قرار 

دهند.

خانه تکانی بدون حادثه

زیر پوست شهر

امحای  بيش از دو تن 
انواع مواد مخدر در اصفهان

كيفيت گندم چهارمحال وبختياري 
رو به افزايش است 

4 ميليارد ريال براي اشتغال 
مددجويان كوهرنگ اختصاص يافت 

 بيش از دو تن انواع مواد مخدر، در ش��رق ش��هر 
اصفه��ان امحاء  ش��د. به گزارش ايرن��ا، اين مواد 
مخ��در در حض��ور خبرن��گاران و اعض��اي ش��وراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان به آتش 
كش��يده ش��د. فرمانده انتظامي اس��تان،  مدير كل امور 
اجتماع��ي اس��تانداري و نماينده ق��وه قضائيه از جمله 
ش��ركت كنندگان در مراس��م امحای  اين م��واد مخدر 

بودند.

رئيس س��ازمان جه��اد كش��اورزي چهارمحال و 
بختي��اري گفت: كيفيت گندم توليدي اين اس��تان 
بهبود يافته است.  صفدر نيازي در گفتگو با ايرنا اظهار 
داش��ت: با توجه به جايگاه ارزش غذايي گندم در سبد 
خان��وار ، افزايش كيفيت اين م��اده غذايي در اولويت 
برنام��ه هاي اين س��ازمان اس��ت . وي اف��زود: انجام 
عمليات زراعي در مزارع گندم از اقداماتي است كه در 
راس��تاي افزايش كيفيت گندم توليدي انجام مي ش��ود. 
وي اف��زود: افزايش كيفيت گندم به عن��وان حلقه اول 
توليد نان اس��ت و افزايش كيفي��ت آرد توليدي در رده 
بعدي قرار دارد. نيازي از تغذيه مطلوب به عنوان عامل 
مؤث��ر در كيفيت گندم نام برد و اف��زود: با توصيه هاي 
ترويجي نس��بت به تغذيه صحيح در مزارع ، نسبت به 
افزاي��ش كيفيت گندم اقدام مي ش��ود. رييس س��ازمان 
جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري بيماري و آفات 
گن��دم از جمل��ه زنگ ،س��ن گن��دم ، س��رمازدگي و 
گرمازدگي را از عوام��ل كاهش كيفيت اين ماده عنوان 
كرد و گف��ت: با آموزش و اجراي برنامه هاي ترويجي 

اين خسارت ها به حداقل خواهد رسيد. 

فرمان��دار كوهرنگ از اختص��اص 4 ميليارد ريال 
اعتبار به منظور اش��تغال مددجوي��ان كميته امداد 
اين شهرس��تان خبر داد. س��تار خيري در گفتگو با ايرنا 
اظهار داش��ت: تفكر و روحيه خدمت رساني در كميته 
امداد،اين نهاد را در زمره دس��تگاه ه��اي برتر خدمت 
رس��ان قرار داده اس��ت. وي افزود: توجه به اشتغال و 
خودكفاي��ي محرومان مددج��و ،بهترين خدمت به آنان 
اس��ت. فرماندار كوهرنگ با اشاره به افزايش سقف وام 
خود اشتغالي مددجويان تا 200 ميليون ريال ،افزود:اين 
تس��هيالت به منظور خودكفايي آنها پرداخت مي شود. 
خي��ري با اش��اره به برگزاري جش��ن نيك��وكاري اين 
شهرس��تان در 12 پايگاه ثابت و سيار،تصريح كرد:پيش 
بيني مي ش��ود در اين جش��ن يكصد و ده ميليون ريال 

هداياي مردمي جمع آوري شود.

رئيس سازمان زندان ها:
 79 درصد زندانيان كمتر از سه ماه 

در زندان  هستند 

قلب ما را می خورد؛ دس��ت هايمان را مش��ت می 
كند، چش��م ما را می بندد، حتی صدای ما را تغيير 
می دهد؛ صدايمان س��رد می ش��ود، ش��ايد كمی 
س��ردتر از آنچ��ه در قب��ل بود، صدايی خش��ن تر 
پيدا می كنيم. احس��اس درد می كنيم، انگار قفسه 
 س��ينه مان سنگری ش��ده پر از س��رباز مسلح كه 
می خواهند حمله كنند.... فقط حمله... قلب ما را می 
خورد؛ كينه، دست هايمان را مشت می كند، كينه، 
چرا آنقدر طفره می روم كينه حالمان را بد می كند و 
ما نبايد حالمان بد باشد، ما نبايد قلبمان خورده شود 
از هرچه حس خوب هست و نبايد قلبمان سنگر پر 
از سرباز آماده حمله باشد. گاهی كينه ای در دلمان 
پيدا می شود، اگر بيايد و بگذرد عيبی ندارد اما اگر 
بيايد و بماند... مانند آلودگی كه می آيد و نمی رود، 
آن وقت ديگر بايد نگران بود و فكر راه حل. اما چه 
چيزی می تواند اين س��نگ سخت كينه را در خود 
حل كند؟! با چند حربه زير می توانيد به جنگ كينه 

توزی برويد: 
ــردن: بس��ياری از اف��رادی ك��ه كينه ای  عمل ک
هس��تند به طور معمول يا اوقات فراغت بس��ياری 
دارند يا هم��ان ميزان اوقات فراغت��ی را كه دارند، 
 صرف پرداختن به فكرهای منف��ی درباره ديگران 
م��ی كنند حتی ممكن اس��ت حين كار و مش��غله 
ف��راوان صدای كينه را در ذهنش��ان نگ��ه دارند و 
م��دام آن را ب��زرگ تر و بزرگ ت��ر كنند. در حالی 
كه اگر فردی در دلش نس��بت به كسی كينه داشته 
باش��د و بخواهد آن را حل كند به جای خيال بافی 
و قرارگرفتن در مس��ير كينه ورزی بيشتر شروع به 
فعالي��ت می كند؛ فعاليتی كه نه تنه��ا ذهن او را از 
اين موض��وع دور می كند كه حتی ممكن اس��ت 

در مسير مثبتی قرار بگيرد. متحدشدن: برای كنار 
گذاشتن و پريدن از روی بلندی كينه، از اطرافيان تان 
كمک بگيريد. با دوستی تماس بگيريد، از همكاری 
كم��ک بخواهيد. چون خيلی از وقت ها اين حس 
ما را ديگران هم دارند. ش��ايد آنها هم احساس می 
كنن��د به دليل رفتار نادرس��ت ف��ردی اين حس را 
 نس��بت به او در دل دارند. حتی منش��أ بسياری از 
تحرك های اجتماعی هم اين حس بوده است. وقتی 
عده ای و گروهی خواسته اند به روش منطقی فردی 
ي��ا راهی يا ارگانی را كه نادرس��ت عمل می كرده 

تصحيح يا تعويض كنند. 
ــردن: بعضی وق��ت ها كين��ه ای كه  ــت ک حماي
ما از ديگران به دل داريم قابل فراموش��ی اس��ت و 
آنق��در به ما صدمه نزده ك��ه نتوانيم به زندگی مان 
ادام��ه دهيم. اما گاهی وقت ها كين��ه آنقدر بزرگ 
اس��ت كه نه قابل فراموش��ی اس��ت و نه گذشت. 
ب��ه طور مث��ال فكر كني��د فردی كه م��ورد تجاوز 
قرار گرفته يا فردی كه آن چن��ان مورد آزار روانی 
ق��رار گرفته كه تعادل روانی اش را از دس��ت داده 
 اس��ت. اگر چنين فردی هس��تيد يا چنين فردی را 
 م��ی شناس��يد باي��د بداني��د در هم��ه ج��ای دنيا 
اورژان��س ه��ای اجتماع��ی و NGOهايی برای 
 حمايت از همين افراد تاس��يس ش��ده اندو ش��ما 

می توانيد از آنها كمک بخواهيد. 
بیرون ريزی: نگذاريد كينه درون ش��ما را بخورد. 
درب��اره آن با كس��ی صحبت كني��د و آن را مخفی 
نكني��د، حتی در اين حالت، مخفی كردن و خالف 
واقع گفتار و عمل كردن می تواند به اين قضيه عمق 

بيشتری ببخشد. 
ــترده تر: قاب ديدت��ان را بزرگ تر كنيد.  ديد گس

ب��ه طور مثال به جای اينكه خود فرد يا سيس��تمی 
را ببيني��د كه به ش��ما بدی كرده نگاه��ی بيندازيد 
به وضعي��ت كلی آن ف��رد در خان��واده و اجتماع 
 و وضعيت��ی كه از س��ر گذران��ده. از اي��ن طريق 
ريشه های مش��كل را می بينيد و گاهی ديگر اين 
همه از سطح بيرونی آن واقعه رنج نمی بريد و حتی 

راحت تر می توانيد ببخشيد. 
تمرين صبوری: گاهی بهتر اس��ت صبوری پيشه 
كني��د. صبوری نه به معنای زير چوب نشس��تن و 
زبان بستن، بلكه صبوری به معنای بازكردن پنجره 
ای رو به دنيای نور و روش��نی و تحمل مش��كل با 
اميدواری به اينكه روزی همه اينها حل می شوند. 
هم چنين يكی از ويژگی های مردان و زنان خداجو، 
پرهيز از كينه توزی اس��ت. آنان آرزومندند كه دل 
های ش��ان همچون دل های بهشتيان، تهی از كينه 
و دشمنی مؤمنان ش��ود. در مقابل، آنان كه به خدا 
و س��رای آخرت ايمان ندارند، كين��ه ديگران را در 
دل ج��ای می دهند و در كمين فرصتی برای انتقام 
گيری هس��تند. كينه توزی و دشمنی، نفس قدسی 
انسان را بيمار می سازد و هميشه روح، از آن در آزار 
 است. همچنين آدمی را از بساط قرب الهی دور و از 
هم نشينی با ساكنان عالم قدسی محروم می كند و 
صاحب خود را از آنچه ش��يوه اهل ايمان و نيكان 
اس��ت، باز می دارد. كينه توزی، از گناهان عارضی 

مهم دل به شمار می آيد. 
وقتی انسان از كسی خشمگين می شود، در حالی كه 
زمينه انتقام جويی برايش فراهم نباشد، دشمنِی او را به دل 

 

می گيرد. 
 در اين صورت، حالتی در دل  و شكل می گيرد كه به آن، كينه 

می گويند. اين حالت، مناسب مؤمنان نيست. 

نگاهی به رواج لباس تاناكورا  

 جيب خالی، پز عالی!

پنجره

دث
حوا

زاينده رود
با ت��الش كارآگاهان پايگاه جنوب پليس آگاهی اس��تان اصفهان 
س��ارق حرفه ای و س��ابقه داری كه مرتكب 26 فقره س��رقت از داخل 
خودروی شهروندان شده بود شناسايی و دستگير شد. سرهنگ حسين 
 حسين زاده رئيس پليس آگاهی استان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار 
داش��ت: به دنبال شكايت تعدادی از ش��هروندان حوزه جنوب اصفهان 
مبنی بر سرقت داخل خودرو از آنها، تحقيقات ويژه از سوی كارآگاهان 
پايگاه جنوب پليس آگاهی آغاز شد. وی افزود: كارآگاهان در تحقيقات 
و اقدام های پليسی خود به يكی از سارقان سابقه دار به نام »حسن علی 
- م« مظنون و طی يک عمليات غافلگيرانه وی را دس��تگير كردند. اين 
مقام مس��ئول عنوان داشت: متهم در بازجويی های انجام شده هنگامی 
كه با مدارك و مستندات محكم پليس مواجه شد ضمن اعتراف به بزه 
انتسابی به 26 فقره سرقت داخل خودرو شهروندان طی يک ماه گذشته 

اقرار كرد. رئيس پليس آگاهی اس��تان تصريح كرد: مأموران در بازرسی 
از منزل متهم مقاديری اموال و مدارك مسروقه كه از داخل خودروهای 

شهروندان به سرقت رفته بود را كشف و ضبط كردند.
وی خاطرنش��ان كرد: در اين خصوص پرونده تش��كيل و متهم جهت 
سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی و با صدور قرار صادره روانه 
زندان گرديد. سرهنگ حسين زاده با بيان اينكه وجود نوت بوك، وجوه 
نق��د، تلفن همراه، كيف و مدارك در داخ��ل خودرو و ترك آن پس از 
 پارك باعث تحريک سارقان برای سرقت می شود به شهروندان توصيه 
كرد: از قرار دادن اشيا و مدارك با ارزش در داخل خودرو هنگام ترك آن 
خودداری كنند. رئيس پليس آگاهی استان اصفهان همچنين از رانندگان 
خواس��ت خودروهای خ��ود را برای پارك به پاركين��گ های عمومی 
 سپرده و از توقف خودروی خود در مكان های تاريک و خلوت پرهيز 

كنند .

 زاينده رود
براثر برخورد ش��ديد سه دس��تگاه خودروي 
س��واري كه در محور آباده به شهرضا رخ داد چهار 

نفر كشته و هشت نفر مجروح شدند. 
سرهنگ خسرو احمدي فرماندهي انتظامي شهرستان 
شهرضا با بيان اين مطلب اظهار داشت: در اين حادثه 
در محور آباده به شهرضا، سه راهی اسفرجان  يک 
دستگاه خودروي سواري سمند به رانندگي فردي به 
نام »حامد- م«  و چهار نفر سرنشين با يک دستگاه 
خ��ودروي پيكان وانت به رانندگي،» نبي اله – د«  با 
شش نفر سرنشين به شدت برخورد كرده و سپس 
 هر دو خودرو پس از منحرف شدن از جاده واژگون 
مي شوندكه متأسفانه دو نفر از سرنشينان خودروي 

پيكان و دو نفر از سرنشنان خودروي سمند به دليل 
ش��دت جراحت ه��ای وارده در دم ف��وت كردند. 
همچنين در اين حادثه راننده سواري پيكان به همراه 
چهارنفر از سرنشينان و راننده خودرو سمند به همراه 
دو نفر از سرنشينان به شدت مجروح شده بودندكه 
با همكاري نيروهاي ام��دادي و انتظامي حاضر در 
صحنه سريع به بيمارستان منتقل و تحت درمان قرار 

گرفتند. 
سرهنگ خسرو احمدي اظهار داشت: براساس اعالم 
كارشناس تصادفات پليس راه علت وقوع اين حادثه 
بي احتياطي از س��وي راننده سمند و عدم توجه به 
جلو ناش��ي از خستگي و خواب آلودگي تشخيص 

داده شده است.

12 كشته و  زخمي براثر برخورد 2دستگاه خودرو دستگيری سارق داخل خودرو با 26 فقره سرقت 
در محور آباده به شهرضا

 فرمان��ده ني��روي انتظامي با اش��اره به 
برنام��ه ه��ا و اق��دام های پلي��س براي 
چهارشنبه آخر س��ال گفت: با توجه به 
كاهش چشمگير كشفيات مواد محترقه 
ب��ه خصوص نوع خطرناك و آتش زاي 
آن نس��بت به سال هاي گذشته، احتمال 
آن م��ي رود كه چهارش��نبه آخر س��ال 
بهتري را س��پري كنيم. به گزارش ايرنا ، 
سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي مقدم 
در حاش��يه همايش تخصصي رؤساي 
پليس امنيت سراس��ر كش��ور افزود: با 
توجه به همكاري مطل��وب اصناف در 
اين زمينه، انتظار ما اين است كه امسال 
خانواده ها نيز با مراقبت از فرزندان خود 
زمينه بروز حوادث را كاهش دهند. وي 
توصيه كرد، هموطنان با استفاده از وسايل 
بي خطر در اطراف منزل خود، هم شادي 
خواهند داشت و هم خطري متوجه آنان 

نخواهد شد. 
تعقیب اجراي قانون ممنوعیت استفاده 

از تجهیزات ماهواره اي 
فرمانده نيروي انتظامي در مورد استفاده 
 از تجهي��زات ماه��واره اي در كش��ور 
گف��ت: وظيفه قانوني پليس نس��بت به 
گذشته تغييري نكرده و پليس همچنان 
اج��راي قان��ون ممنوعيت اس��تفاده از 
تعقي��ب  را  اي  ماه��واره   تجهي��زات 
مي كند. احمدي مقدم به موضوع استفاده 
از تجهيزات ماهواره اي در كشور اشاره 
كرد و گفت: وظيف��ه قانوني ما تغييري 

نك��رده و م��ا همچن��ان اج��راي قانون 
ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره 
اي را تعقي��ب مي كني��م و همه مردم و 
دس��تگاه ها بايد تابع قانون باش��ند. وي 
اضافه كرد: نكته اي كه در حال حاضر در 
دستور كار است مربوط به افرادي است 
ك��ه از قانون تجري ك��رده و به صورت 
علني از اين تجهيزات استفاده مي كنند. 

ــد  ــد مبارزه با مفاس ــد رو به رش رون
اخالقي 

وي همچني��ن در بخ��ش ديگ��ري از 
سخنان خود با تأكيد بر اينكه همه مردم 
 و دس��تگاه ه��ا بايد تابع قانون باش��ند، 
افزود: مب��ارزه با مفاس��د اخالقي روند 
مطلوب و رو به رش��دي دارد. احمدي 
مقدم با اشاره به اينكه در مجموع امنيت 
اخالق��ي جامعه رو به بهبود و همكاري 
مردم در اين زمينه به نسبت بهتر است، 
تصريح كرد: در گذشته نيروي انتظامي به 
تنهايي در ميدان بود اما امروز خوشبختانه 
نهاده��اي ديگري هم ك��ه در اين مهم 
وظيف��ه دارند چه در برخورد س��لبي با 
مفاس��د، چه در برخورد ايجابي در امر 
معروف و فرهنگ س��ازي، فعال شدند. 
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه 
فضاي ارزشي و ارزش خواهي و توجه 
به دين و ارزش هاي ديني در جامعه رو 
به بهبود اس��ت، افزود: البته مظاهري از 
فساد در گوشه و كنار به چشم مي خورد 

ولي ما مبارزه جدي داريم. 

احمدي مقدم : 

ميزان كشفيات مواد محترقه  
نشانی از آرامش چهارشنبه آخر سال 

كينه از جان ما چه می خواهد؟  
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ذهنی )قرن دهم و يازدهم ( 
خالصه االشعار: 

»موالنا حيدر ذهنی، در س��لک اعاظم شعرا و ظرفا و اجله مستعدان 
و خ��وش طبعان كاش��ان منتظ��م بود و در طرز غ��زل و هزليات به 
خصوص به زبان اهل كاشان متفرد می نمود، در اوايل ايام صبی به 
تحصيل فن ش��عر مشغول گشت و چون طبعش به غزل مايل تر بود 
در مدت ش��اعری هرگز زبان به مدح اهل روزگار نگش��ود، وايضًا 
به واس��طه ش��وخی طبيعت و وسعت مش��رب، اوقات را به لوندی 
می فرس��ود و طبع و ذه��ن خود را كار نمی فرم��ود و با وجود اين 
ح��االت در بعضی اوقات ابيات خوب و اش��عار مرغوب از گنجينه 
طبع و قادش به عرصه ظهور می رس��يد و بس��ياری از آن ابيات در 

ميان مستعدان زمان مذكور و مشهور است.
اما در وسط احوال، به سبب مخالطت بعضی عزيزان، به لعب نرد و 
گنجفه و ديگر مالهی ذوق پيدا كرد و آنچه از خود داشت و از پدر 

ميراث يافته بود در اندك زمانی به داو نهاده، مجرد گرديد... 
مجماًل مردی فراغت طلب، ظريف وش، پس��نديده، اطوار، ش��يرين 
حركات بود و در هيچ وقت دامن نامرادی و صحبت خوش طبعات 
از دست نداد و پای طمع در باديه حرص و طلب ننهاد، اما صحبت 
اغنيا به واس��طه مطعومات نيكو و مشروبات لذيذ دوست می داشت 
بلكه مردم دنيا دار را به صحبت و فراغت ترغيب می نمود و از قبض 
مال و جمع زر منع می فرمود و بی شائبه تكلف و غائله تصلف در 
صفت جود و سخاوت و سلوك بذل و مروت عديل و نظير نداشت 
و مادام آنچه از هر جهت حاصل می كرد صرف مستعدان و جوانان 
می نمود و تخم محبت در زمين دل نامرادان و لوندان می كاشت و 
پيوسته به سخنان دالويز و لطايف فرح انگيز نقش قبول خود و رد 

ديگران بر لوح خاطر خاص و عام می نگاشت. 
اما در خالل اين احوال به مصاحبت سيادت پناه نقابت دستگاه امير 
ركن الدين مس��عود نقيب... ميل نمود و آن س��يادت پناه پس��نديده 
س��يرت ابواب لطف و عنايت به روی روزگارش گشود و چون آن 
حض��رت از وطن مالوف عزيمت ديار هن��د فرمود، موالنا با وجود 
ميل بس��يار به وطن، به اندك مدتی به س��بب عش��ق قناد پسری در 
مصاحبت يكی از تجار به جانب هند ش��تافت و به حس��ب تقدير 
ملک قدير، در ش��هر احمدنگر به خدمت س��يد مش��اراليه رسيد و 
به س��عادت تجديد مصاحب��ت قديم اختصاص ياف��ت و تا غايت 
در آن واليت س��اكن اس��ت و در كمال فراغت بر مس��ند منادمت 
متمكن. از نتيجه های افكار او غزلی چند اس��ت مشهور، و اين چند 
 بيت كه در اين خالصه مثبت گش��ته برالس��نه و افواه اهل روزگار 

مذكور. 
انتخابات غزلیاته 

يا غي��ر را ز ك��وی تو آواره می كنم 
                              ي�ا می كن��م دل از تو و يكب�اره می كنم 

يا می ست��ايم از تو خط بنده پروری 
                              ي�ا خط بن��دگی ت��و را پ��اره می كن��م 

تا چن��د همره ت��و توان ديد غير را؟ 
                              ف��كری برای خويش در اين باره می كنم 

يا می كنم عالج غم هجر و قرب غير 
                              يا آن كه ترك وصل تو خونخواره می كنم 

ذ هنی به من بساز كه پيدا شود رقيب 
                              درد دل��ی ك�ه هست تو را، چاره می كنم

رئيس كميته فرهنگي ستاد نوروزي كاشان: 
مهم ترين اولويت برنامه های 
نوروزی اشاعه فرهنگ بومی

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان رئيس 
كميته فرهنگی و هنری ستاد نوروزی كاشان نشر و توسعه فرهنگ بومی 
اين شهرس��تان در بين ميهمانان ن��وروزی را مهمترين اولويت و هدف 

برنامه های نوروزی دانست.
مهدی نادعلی حضور گسترده مسافران را فرصت مناسبي براي رساندن 
پيام هاي معنوي و فرهنگ بومي شهرستان ذكر كرد و گفت: با توجه به 
پيشينه مذهبی شهرس��تان دارالمؤمنين كاشان سعی شده در برنامه های 
پيش بينی شده برای گردشگران نوروزی فرهنگ اين شهرستان معرفی 
شود. وی افزود: ويژه برنامه شاد و فرهنگی جنگ مسافر كاشانه از جمله 
اين برنامه هايی اس��ت كه در قالب مبحث هاي كاشان شناسی فرهنگ و 
آيين اين شهرس��تان را در قالب تئاتر و موس��يقی به ميهمانان نوروزی 

معرفی می كند. 
مديرعامل س��ازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان برپايی نمايشگاه 
صنايع دستي براي معرفي و فروش صنايع دستي كاشان، نمايشگاه هاي 
كتاب و عكس ش��هدا و ايس��تگاه هاي نقاشي و س��رگرمي كودكان در 
خانه هاي تاريخي و برپايي نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگي براي 
مسافران نوروزي را از ديگر برنامه های پيش بينی شده برای ايام نوروز 
برشمرد. نادعلی تصريح كرد: برگزاری نمايشگاه عكس با موضوع فتنه، 
هولوكاست و نيز ارايه نرم افزارهای مفيد با موضوع جنگ نرم، مسابقه 
قرآن بخوانيد جايزه بگيريد، اجرای جنگ مس��افر كاشانه، تهيه و چاپ 
كتابچه در خصوص ديدگاه امام علی )ع( به سه زبان، برگزاری مسابقات 
نقاشی برای كودكان با موضوع هاي مذهبی، برپايی نمايشگاه حجاب و 
عفاف با نام حريم ريحانه و مسابقه خاطره نويسی با عنوان درك حضور 
از جمله برنامه های كميته فرهنگی هنری س��تاد دهه فجر كاشان است. 
وی پخش سرود، اقامه نماز جماعت در پارك هاي بزرگ، تهيه و تدارك 
تبليغات فرهنگي با در نظر گرفتن شعارهاي اخالقي و تربيتي در سطح 
شهرستان و تهيه و نصب جمالت ارزشي در مدرسه هاي اسكان مسافران 
و نيز تدارك بروش��ورهاي فرهنگي، مذهبي و كاشان شناسي را از ديگر 
برنامه های پيش بينی شده توسط كميته فرهنگی و هنری ستاد نوروزی 
كاش��ان ذكر كرد. به گفته وی اجراي برنامه س��ال تحويل و استقبال از 
نخس��تين مس��افر نوروزي، تهيه كتابچه با موضوع هاي سالمت ايمنی 
فرهنگی و نقشه راهنما و ساماندهی و تجهيز سرويس های بهداشتی و 
مساجد در مسير گردشگران نيز از برنامه هاي در نظر گرفته شده توسط 

اين كميته است.

مخزن هاي سیلو، محور راوند 
به کاشان را مسدود کرد 

 به گزارش ايرنا،  سقوط بار يک دستگاه تريلر در محور كاشان به راوند 
موجب مسدود شدن اين مسير شد.

مس��ئول حوادث غير مترقبه ش��هرداري كاش��ان گفت: اين دس��تگاه 
تريل��ي كه حامل مخزن هاي س��يلو بود به دليل ع��دم رعايت ارتفاع 
در زي��ر پل هوايي دفاع مقدس محور راوند به كاش��ان گير و پس از 
س��قوط موجب مسدود شدن اين محور شد. ابوالفضل وطن دوست، 
در گفتگوي ايرنا، اظهار داش��ت: س��تاد حوادث غير مترقبه شهرداري 
س��تاد س��د معبر و پليس راهور در حال بازكردن محور هستند. وي، 
 ارتف��اع بار اين خودرو را 4/5 متر ذكر كرد و افزود: پليس راه بايد در 
 مسير ها ورود و خروج اين خودروهای حامل بار به داخل شهر را كنترل 

مي كرد. 

برگزاری نمايشگاه جامع 
مديريت شهري و دستاوردهاي 

شهرداري ها
 نمايش��گاه جامع مديريت شهري و دس��تاوردهاي شهرداري ها به 
م��دت چه��ار روز در مصلي ام��ام خميني تهران برگزار ش��د. اين 
نمايش��گاه با حضور وزير كش��ور و رئيس س��ازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور افتتاح شد. 
در اين نمايش��گاه 100 شركت خصوصي در حوزه مديريت شهري 
حضور دارند. گفتنی اس��ت شهرداری كاش��ان به عنوان شهرداری 
پيش��رو در زمين��ه خدمات ش��هری و مديريت ش��هری نيز در اين 
نمايشگاه حضور داشت و ميزبان ميهمانان در غرفه ويژه شهرداری 

كاشان بود.
در طی برگزاری 4 روز نمايش��گاه بس��ياری از مسئوالن و مديران 
كش��وری و اس��تانی از غرفه شهرداری كاش��ان بازديد و از نزديک 
با روند خدمت رس��انی و مديريت ش��هری در ش��هرداری كاشان 
 آش��نا ش��دند. همچنين در روز پايانی نمايشگاه ش��هرداری كاشان 
م��درس زاده ب��ه هم��راه جمع��ی از معاونين و مس��ئوالن از غرفه 

شهرداری كاشان بازديد كردند. 

افتتاح نخستین سینما چهار بعدی 
در کاشان 

زاينده رود 
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل ش��هرداری كاشان 
نخس��تين س��ينما چهار بعدی در پارك بزرگ ش��هر افتتاح و بهره 

برداری شد. 
ش��هردار كاش��ان ضرورت برنامه های فرهنگی هن��ری و همچنين 
گس��ترش فضاهای فرهنگی را از اهداف توس��عه اين سينما خواند 
و خاطر نش��ان كرد: يكی از سياست های شهرداری كاشان استفاده 
بهينه از فضاهای س��بز شهری برای ارتقای فضاهای فرهنگی هنری 

برای نوجوانان و جوانان است.
س��عيد مدرس زاده افزود: ما نياز داريم متناسب با پيشرفت فناوری 
نوي��ن پيش بروي��م و از آن ب��ی بهره نباش��يم و اگ��ر می خواهيم 
رقاب��ت كني��م باي��د متناس��ب ب��ا فرهن��گ و روحي��ات فرهنگی 
خودم��ان پيش بروي��م و اين ظرفيت در فرهنگ م��ا وجود دارد و 
 نس��ل جوان و اقش��ار جامعه و گردش��گران خارجی از آن بهره مند 

شود. 
س��رمايه گذار اجرای اين طرح هم در ادامه گفت: به لحاظ تكنيكی 
اين س��ينما س��ريع ترين اكش��ن ها را به صندلی منتق��ل می كند و 
س��رعت انتقال پالس های تصويری آن باالست و صندلی ها در چند 
ثانيه بازت��اب حركتی دارند. مازندرانيان اف��زود، هزينه اجرای اين 
ط��رح را يک ميليارد ريال اعالم ك��رد و قابليت افكت گذاری اين 
س��ينما را 128 افكت و هزينه نمايش هر فيلم مبلغ 6 تا 10 ميليون 

تومان دانست. 
گفتنی است نخستين سينما چهاربعدی كاشان در محل پارك بزرگ 

شهر واقع در جنوب كاشان قرار گرفته است. 

دومین همايش » شهر قشنگ من«
در کاشان برگزار می شود 

زاينده رود 
به همت اداره بازيافت و زيبا س��ازی شهرداری كاشان دومين 
همايش دو روزه »ش��هر قش��نگ من« با هدف آشنايی شهروندان با 
ش��يوه های برتر و بيشتر توسعه و رفاه خدمات شهری در روزهای 
19 و 20 اس��فندماه در اين شهرستان برگزار می شود. مدير روابط 
 عموم��ی و ام��ور بين الملل ش��هرداری كاش��ان با اع��الم اين خبر 
گفت: اين همايش با موضوعات بازيافت، فضای سبز، زيباسازی و 
اجرای برنامه های ش��اد و متنوع فرهنگی اجتماعی برگزار می شود. 
امير س��عيد نبی هدف از اجرای همايش دو روزه ش��هر قشنگ من 
را اطالع رس��انی و آموزش موضوعات اين همايش به شهروندان و 
همكاری آنها در اجرای اين اهداف در راستای داشتن شهری زيباتر 

و بهتر برای همه همشهريان عنوان كرد. 
وی تصريح كرد: تأمين زير س��اخت های فرهنگی آموزش��ی به منظور 
شناسايی و معرفی راهكارهای ابتكاری برای شهروندان از طريق اجرای 
اين گونه برنامه های متنوع و ش��اد در داش��تن شهری سالم و شاداب و 
آبادان ضروری است. نبی برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع های 
بازيافت، فضای سبز، زيباسازی را بين تمام دانش آموزان مدارس ابتدايی 
شهر كاشان يادآور شد و افزود كودكان می توانند پيام آموزشی خود در 
نگهداری و زيباسازی شهر را در قالب نقاشی توصيف كرده و تا پايان 15 
اسفندماه به مدارس خود تحويل دهند. وی با اشاره به آشنايی و آموزش 
اين شهروندان كوچک در نظافت، زيباسازی و حفظ اموال و امكانات 
عمومی شهر، گفت: بايد اين فرهنگ در كودكان نهادينه شود كه محيط 
شهر را نيز مانند خانه و خانواده خود دوست داشته و در حفظ آن كوشا 
باشند. به گفته وی نقاش��ی منتخب دانش آموزان با بهترين و رساترين 
به عنوان آثار برتر در اختتاميه همايش شهر قشنگ من تقدير و جوايز 
ارزش��مندی اهدا خواهد شد. دومين همايش دو روزه شهر قشنگ من 
به همت اداره های بازيافت، زيباسازی و فضای سبز روزهای 19 و 20 
 اسفندماه در سالن فرهنگی ورزشی غياث الدين جمشيد كاشانی برگزار 

می شود. 

افتتاح پايگاه بسیج مقاومت
در کاشان 

محمدباقر خندان
در راس��تای جذب و آموزش و س��ازماندهی نيروهای بس��يج و انجام 
كارهای فرهنگی با حضور فرماندهی س��پاه كاش��ان، فرماندهی حوزه 
دوم بس��يج خواهران، هيات امنا و جمعی از خواهران بس��يجی پايگاه 
 مقاومت بسيج كوثر النبی تحت پوشش حوزه حضرت نرجس افتتاح  

گرديد.
 سرهنگ جواد نائينی فرماندهی سپاه كاشان گفت: نقش خواهران چه در 
انقالب و چه در جنگ خوب بود و با پشتيبانی ها و حضور در صحنه ها 
باعث دلگرمی می شدند و امروز همه خواهران بسيجی و حزب الهی ما 

به كار خود آشنا هستند. 
وی گفت: انقالب ما زمينه ای است برای ظهور آقا و مواليمان و امروز 
می بينيم كشورهای اسالمی با درسی كه از انقالب ما گرفته اند كم كم پياده 
می كنند و دشمن از اين كار می ترسد. خواهران با برگزاری جلسه های 
فرهنگی، نماز اول وقت، جلسه های قرآن، تربيت صحيح فرزندان زمينه 
رشد و بصيرت را اول در خود و در جامعه پياده كند. الزم به ذكر است 
اي��ن پايگاه دهمين پايگاه حوزه دوم خواهران و 33 پايگاه خواهران در 

سطح شهر شهرستان می باشد. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

زاينده رود 
رئيس س��تاد اسكان مسافران نوروزی شهرستان كاشان از اجرای طرح استقبال 
از مس��افران بهار توس��ط شهرداری كاش��ان از 15 اس��فند تا پايان نوروز در سطح 
 ش��هر خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل ش��هرداری كاشان سعيد 
مدرس زاده گفت: اين طرح با بس��يج نيروها، تجهيزات و ماش��ين آالت شهرداری 
كاشان ايجاد و توسعه فضای سبز، رفع سد معبر، ترميم، لكه گيری و آسفالت معابر، 
پاك س��ازی و س��اماندهی، در سطح ش��هر اجرا می ش��ود. وی گفت: رنگ آميزی 
جداول، نصب عالئم راهنما و هش��دار دهنده، هرس درختان و اليروبی جوی ها و 
نورافش��انی ميدان ها و خيابان ها از ديگر اقدام های طرح اس��تقبال از مسافران بهار 

در سطح شهر است.
به گفته وی ش��هرداری كاش��ان با بس��يج نيروها و امكانات خود در راس��تای ارايه 
خدمات رفاهی س��تاد اس��كان مس��افران نوروزی به ميهمانان و گردش��گران از 15 
اس��فند تا 15 فروردين در آماده باش كامل اس��ت تا موجبات رضايت و خشنودی 

بازديدكنندگان از آثار و اماكن تاريخی و ديدنی اين شهرستان را فراهم كند. 
شهردار كاشان تهيه و تأمين ملزومات مورد نياز اوليه به مسافران را خاطر نشان كرد و 
گفت حضور پزشک رايگان در محل های اقامتی پيش بينی شده به وسيله ستاد اسكان 

نيز آماده خدمت رسانی به گردشگران خواهد بود.

شهرستان )ویژه کاشان(

شهرداری کاشان در تدارک استقبال از مسافران بهار

رئيس اداره گاز شهرستان كاشان از 
كاهش 80 درصدي مش��تركان گاز 
در اين شهرس��تان پ��س از اجراي 
 قانون هدفمندس��ازي يارانه ها خبر 

داد. 
به گ��زارش خبرگزاري ف��ارس از 
كاش��ان عليرضا نبوتي در نشس��ت 
اعض��اي ش��وراي اط��الع رس��اني 
اين شهرس��تان در فرمانداري ويژه 
كاش��ان گف��ت: ب��ا اج��راي قانون 
هدفمندي يارانه ها، مصرف گاز 80 
درصد از مشتركان شهرستان كاشان 
 به كمتر از 500 مترمكعب رس��يده 

است. 
وي اف��زود: در اين مدت، اداره  گاز 
شهرستان كاشان در محاسبه و تنظيم 
قبض هاي گاز مش��تركان خود حتي 
يک   درصد خطا و اش��تباه نداشته و 
هيچ گونه اعتراضي در اين زمينه به 
شركت گاز كاشان ارايه نشده است.  
نبوت��ي در عي��ن ح��ال از مراجعه 
روزانه به طور متوس��ط يک هزار و 
30 نفر مراجعه كننده معترض نسبت 

به افزاي��ش گازبها خبر داد و اظهار 
داشت: استفاده از يک كنتور گاز در 
ساختمان هاي چند طبقه و مصرف 
غيرمتع��ارف در اين س��اختمان ها، 
مهم تري��ن عامل افزاي��ش گازبهاي 

مشتركان معترض است. 
غيرمتعارف  اس��تفاده  همچنين  وي 
در  مت��ري  پن��ج  كنتور ه��اي  از 
س��اختمان را يكي ديگ��ر از عوامل 
افزايش گازبهاي مش��تركان گاز در 
شهرس��تان كاش��ان اعالم و تصريح 
كرد: اس��تفاده بي��ش از ظرفيت اين 
 كنتورها در افزايش گازبها تأثيرگذار 

مي باشد.   
هف��ت  ش��د:  ي��ادآور   نبوت��ی 
گاز  اداره  كارشناس��ان  از   نف��ر 
كاش��ان در راس��تاي تكريم ارباب  
رجوع و رفع ش��بهات، پاسخگوي 
اداره  هس��تند.  گاز  مش��تركان 
ش��امل  كاش��ان  شهرس��تان  گاز 
شهرستان هاي كاشان، آران و بيدگل 
و نطن��ز با 105 هزار مش��ترك گاز 

است. 

شهرس��تان  پس��ت  اداره  رئي��س 
كاش��ان نس��بت به فعالي��ت برخي 
در نصب  غيرمج��از  ش��ركت هاي 
صندوق هاي پست درب اماكن در 
اين شهرستان كاشان هشدار داد. به 
گزارش خبرگزاري فارس از كاشان 
حس��ين انصاري مق��دم در جم��ع 
 اصحاب رس��انه در اين شهرستان 
گف��ت: تعدادي ش��ركت غيرمجاز 
از فرصت اس��تفاده ك��رده و اقدام 
ب��ه نص��ب صندوق ه��اي پس��تي 
ب��ا هزينه ه��اي ب��اال كردن��د كه از 
ش��هروندان كاش��اني مي خواهي��م 
مواظ��ب اي��ن اف��راد س��ودجو و 
باش��ند  ش��ركت هاي غير مج��ازي 
ك��ه اس��تانداردهاي الزم را رعايت 

نمي كنند.  
وي اف��زود: اين افراد ه��م زمان با 
آغاز كار مأموران اداره پست كاشان 
در اجراي طرح نصب صندوق هاي 
پستي شخصي در منازل مسكوني و 
اماكن اداري و استيجاري با استفاده 
غير   قانوني از آرم پست به در منازل 

مراجعه و با گرفتن هزينه، اقدام به 
نصب اين صندوق ه��ا كرده اند. به 
گفته وي، طرح نصب صندوق هاي 
پس��تي درب اماكن در شهرس��تان 
كاشان تنها توسط شركت تأييد شده 
بهارگس��تر و ب��ا نظر مال��كان قابل  
اجراس��ت. وي تصريح ك��رد: اين 
ش��ركت با در نظرگرفتن ارتفاع و 
پس��تي  قانوني صندوق هاي  حجم 
درب اماك��ن و همچني��ن ب��ا نظر 
مالكان و درياف��ت 110 هزار ريال 
 اقدام به نصب صندوق درب اماكن 

مي كند.  
انص��اری مقدم در ادام��ه از اجراي 
ط��رح سراس��ري هوشمندس��ازي 
پس��تي  ش��خصي  صندوق ه��اي 
خب��ر داد و اضاف��ه ك��رد: در اين 
ط��رح به محض ورود مرس��وله به 
صندوق هاي ش��خصي اداره پست 
از طري��ق پيامک، ايميل و يا تماس 
تلفن��ي دارن��ده صندوق پس��تي را 
 جه��ت درياف��ت مرس��وله مطل��ع 

مي كند.  

معصومه حاجی اكبری

در قسمت قبل خوانديم:
اميرحس��ين چيت س��ازيان معتقد اس��ت: قالی های 
معروف بافندگان كاش��انی در موزه های بزرگ جهان 

نگهداری می شود.
وي افزود: حمايت بي دريغ پادشاهان صفوي و ايجاد 
كارگاه هاي بافندگي ش��اهي در پايتخت هاي صفوي و 
پديد آوردن مركزهاي بافندگي تازه و توسعه بازرگاني، 
به ويژه در زمينه بافته هاي گوناگون كه ابريشمينه هاي 
زربفت مهم ترين و بيشترين آنها را تشكيل دادند هنر 
بافندگي را در عصر صفويه به اوجي رسانيد كه پيش تر 
از آن پدي��د نيامده بود و نه هرگز پس از آن پديد آمد. 
بافته هاي عصر ش��اه عباس بزرگ زيباترين نمونه هاي 
اين دوره به ش��مار مي آيند ش��اه عباس ب��ا گردآوري 
بهترين نقاش��ان و طراحان و بافن��دگان از اقصا نقاط 
كش��ور و تجمع آنها در كارگاه هاي قالي بافي سلطنتي 
خود ش��اهكارهاي بي نظيري از قالي ه��اي زربفت از 
جنس طال و نقره را در هنر فرش بافي به وجود آورد.

وي گفت: قالي كاشان دوره هاي سخت و زيان باري از 
هجوم و فتنه افغان ها گرفته تا زلزله مهيب سال 1192 
را پش��ت سر گذاش��ته و با وجود كسادي و بي رونقي 
بازار در سال هاي اخير بافندگان كاشاني همچنان براي 

زنده نگه داشتن اين هنر تالش مي كنند.
به گفته چيت س��ازيان فرش كاشان در دوره قاجار و 
پهل��وي نيز همچنان مورد توجه بوده، به طوري كه در 
سال هاي 1349-1350 حرف اول را در صادرات فرش 
كش��ور مي زد و هم اكنون نيز با وجود حضور س��اير 
رقيبان و مشكالت صادرات فرش، كاشان جايگاه خود 

را تا حدود زيادي حفظ كرده است.
وي مي گوي��د: يك��ي ديگر از قالي ه��اي معروف اين 
ش��هر، قالي متعلق به امام زاده سلطان علي امام محمد 
باقر است كه به هنگام شهادت، پيكر امامزاده را در آن 
پيچيده اند و گفته شده كه اين قالي سجاده حضرت هم 
بوده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به تأسيس اولين 
كارخانه فرش ماشيني در كاشان )سال 1350( نخستين 
دلي��ل ركود اين حرف��ه را ورود بافندگان اين حرفه از 
ش��هر و به خصوص روس��تاها به كارخانجات فرش 
ماشيني با اين انديش��ه كه از شرايط بهتري برخوردار 

مي شوند دانست.
چيت سازيان در ادامه اس��تفاده از رنگ هاي بي ثبات، 
استفاده از طرح هاي تكراري و جفتي بافي توسط افراد 
س��ودجو را از ديگر دليل ه��اي كاهش صنعت فرش 

دستبافتتت در اين شهر دانست.
وي گفت: اگر توليدكنندگان فرش دستبافتتت كاشان به 
مسايلي چون استفاده از مواد اوليه مرغوب، ثبات رنگ 
و تنوع طرح توجه كنند، جايگاه فرش كاش��ان به ويژه 

در بازارهاي داخلي و خارجي حفظ خواهد شد.
ناي��ب رئيس اتاق بازرگانی كاش��ان دلي��ل ركود بازار 
فرش دس��تبافت در اين ش��هر را كاهش توليدات اين 
حرفه در كاشان، نبود توازن ميان زحمت كشيده شده 
ب��ا درآمد حاصله، نبود آينده روش��ن و مطمئن از نظر 
خدم��ات رفاهی نظير بيمه و بازنشس��تگی و افزايش 
مراكز و كارخانه ه��ای صنعتی را از عوامل مهمی بيان 
كرد كه موجب شده بيشتر بافندگان فرش به كارگری 
در كارخانه های توليد فرش ماشينی ترغيب شوند. سيد 
محسن واجدی افزود: بافندگان فرش دستبافت در اين 
شهرس��تان همه از اقشار ضعيف و آسيب پذير هستند 
و وضعيت اقتصادی و امرار معاش آن ها به ش��دت به 

فرش دستبافت وابسته است. 
وی همچني��ن توجه نك��ردن به هنر بافن��دگان و نيز 
افزايش قيمت فرش دستبافت كاشان نسبت به دو سال 
گذش��ته و نداش��تن صرفه اقتصادی را از داليل ديگر 

كاهش چشمگير توليد فرش در كاشان دانست. 
واجدی با اشاره به نامناسب بودن وضعيت فعلی بازار 
و تأثير مستقيم آن بر زندگی حداقل يک چهارم مردم 
اين شهرستان گفت: توجه دولت به اين بخش، رشد و 
گسترش اين حرفه را در اين شهرستان و ساير نقاط به 

دنبال خواهد داشت. 
واجدی با اشاره به اينكه در حال حاضر فرش دستبافت 
اين ش��هر توجيه اقتصادی ن��دارد و تنها به عنوان يک 
هن��ر می توان به آن نگاه كرد، گفت: مردم در گذش��ته 
از طريق صنعت قالی بافی بخشی مهمی از هزينه های 
زندگی خود را تأمين می كردند و در واقع اين صنعت 
به نوعی حرفه و شغل محسوب می شد اما پايين بودن 
دس��تمزد بافندگان اين حرفه از داليل كاهش اين هنر 

شده است. 
آقای گليان يكی از نقاشان اين حرفه است كه از سال 

1338 تاكنون به طراحی نقشه قالی مشغول است. وی 
می گويد از نقش ها و طرح های موجود بر سفالينه های 
س��يلک می توان حدس زد نقشه كشی در آن زمان در 

اين شهر وجود داشته است. 
وی با اش��اره به اينكه اغلب طرح های قالی ريش��ه در 
فرهنگ قومی و ش��رايط هر منطقه دارد، معتقد است 
بيش��تر طرح ها و نقش��ه های معروف قالی با نام همان 
محل طراحی ش��ده اس��ت. گليان وج��ود طراحان و 
نقاش��ان گذش��ته چون، ميرزا احمد و ميرزا علی اكبر 
 نقاش، س��يد رضاخ��ان صانعی، مي��رزا نصراله خان، 
دي��ر الصنايع، نظام افس��ری را باعث افتخار ش��هرش 
می داند و می گويد آموزش اين حرفه به عنوان بخشی 
از هنر ماندگار و ميراث كهن ش��هرمان به نس��ل های 
بعدی وظيفه كس��انی است كه اين هنر را از سال های 

قبل تاكنون دنبال كرده اند. 
ب��ه گفته وی طرح ه��ای ترنج و مح��راب، گلدانی و 
درختی، ش��كارگاه حيوان��ی، بته جقه ای، س��جاده ای 
از جمل��ه نقش ه��ا و طرح های مان��دگار و اصيل اين 
حرفه می باش��د كه جايگاه مشخص و برجسته ای در 
هنرماندگار و اصيل اين شهر دارد. رنگرزی كه بخشی 
ديگ��ر از هن��ر قالی بافی اس��ت قدم��ت آن با صنايع 
نس��اجی يكس��ان بوده اس��ت اين صنعت در گذشته 
در بازار كاش��ان رونق زيادی داش��ته به طوری كه در 
بيش��تر گذرگاه های بازار تاريخی اين شهر كارگاه های 
رنگرزی فعال بوده اس��ت. اما متأسفانه با توجه به كم 
رنگ ش��دن صنعت فرش دستبافت اين شهر اين هنر 
ه��م رونق خود را از دس��ت داده اس��ت و امروز تنها 
 برخی از هنرمندان قديمی اين شهر مشغول اين حرفه 

هستند. 
به س��راغ قديمی ترين هنرمند رنگرز كاش��انی گشتيم 
ايشان را انتهای كوی ضرابخانه واقع در بازار تاريخی 
اين ش��هر يافتيم جاي��ی كه در گذش��ته ای نه چندان 
دور رنگ��رزان، رفوگ��ران و مغازه های ف��روش قالی 
 دستبافت گرد هم جمع بودند اما اكنون قفل كسادی و 
ب��ی اعتمادی بر دهانه برخی  كارگاه های رنگرزی اين 
كوی زده ش��ده و مهر س��كوت بر كوی برخی از اين 
گذرها حاكم ش��ده تا جايی كه از ميان ده ها و ش��ايد 
صدها كارگاه رنگرزی تنها چند كارگاه مش��غول ادامه 
فعاليت به اين حرفه هستند و آن هم به صورت شيميايی 
وقتی از صاحبان اين كارگاه ها دليل تعطيلی اين حرفه 
را سئوال می كنيم با ابزار تأسف بی توجهی به هنر قالی 

بافی را تنها دليل كسادی اين حرفه می داند. 
حاج احمد س��تاری يكی از رنگرزان با سابقه 53 سال 
اس��ت كه مش��غول كار و فعاليت در اين حرفه است 
وی اي��ام خوش جوانيش را ب��رای حفظ و نگهداری 
اين حرفه صرف كرده اس��ت و موهای سياهش را در 
اين كارگاه سفيد كرده است. ستاری كه تنها هنرمندی 
اس��ت اين حرفه را به ش��يوه ای طبيعی دنبال می كند 
و معتقد اس��ت اس��تفاده از رنگ های شيميايی باعث 
كاهش مرغوبيت اين هنر ش��ده ام��ا قالی با رنگ های 
 طبيعی هر چه بماند بهتر ش��ده و رنگشان را از دست 

نمی دهند. 
ش��ايان ذكر اس��ت رفوگ��ری نيز حرف��ه ای مرتبط با 
قال��ی اس��ت كه در گذش��ته در ب��ازار كاش��ان رونق 
 زيادی داش��ته اما اكنون تعداد رفوگران بس��يار اندك 

است. 

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها؛ 
مصرف گاز مشتركان كاشاني كاهش يافت

هشدار در مورد 
نصب صندوق های پستی غيرمجاز

تحوالت قالي دستبافت در كاشان
)قسمت دوم(
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در پرونده و كيفرخواست می باشند( داير بر مشاركت در ارتكاب سرقت های متعدد موضوع 
ش��كايت ش��كات 1- سيد محمدرضا موس��وی خواه 2- احمد عباسی 3- عشرت تيموری 
4- غالمرضا بصيری 5- محمدرضا عس��گری 6- حسن ش��يری 7- محمدشاد فقيهيان 8- 
غالمرض��ا رضازاده 9- فرود صدقی 10- مهدی س��ام زاده 11- باقر باقری 12- مجيد عباد 
13- حس��ين غربی 14- علی اكبر نهنگ 15- عليرضايی 16- عباس��علی قربانيان دادگاه با 
بررس��ی اوراق و محتوي��ات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان، ش��كايت شكات خصوصی، گزارش مامورين انتظامی، تحقيقات 
انجام ش��ده در اداره آگاهی، صحنه های بازسازی شده س��رقت ها با همكاری متهم دستگير 
ش��ده، اق��رار صريح مقرون به صحت مته��م رديف اول نزد بازپرس محت��رم و اظهارات و 
مدافعات بالوجه ايش��ان در جلسه دادگاه، عدم حضور ساير متهمين در مرحله دادسرا و در 
جلسه دادگاه علی رغم انتشار آگهی در روزنامه و با توجه به ساير قراين و شواهد موجود در 
پرونده بزهكاری متهمين را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به مواد 42 و 656 و 667 قانون 
مجازات اس��المی رای بر محكوميت هر يک از متهمين به تحمل س��ه سال حبس تعزيری و 
تحمل 74 ضربه شالق تعزيری و مشتركًا به رد اموال مسروقه بشرح منعكس در جدول تهيه 
ش��ده توس��ط مامورين اداره آگاهی منعكس در پرونده صادر و اعالم می گردد رای صادره 
نس��بت به متهم رديف اول حضوری و ظرف مدت بيس��ت روز پ��س از ابالغ قابل تجديد 
نظرخواهی در محاكم تجديد نظر اس��تان اصفهان می باشد و نسبت به ساير متهمين غيابی و 

ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. 
م/ الف16749                    نوروزی - رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ
12/209 ش��ماره دادنامه: 8909970354301544 ش��ماره پرون��ده: 8809980358402311 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890877 شاكی: آقای عباس لطفی به نش��انی پايگاه هشتم شكاری 
ش��هيد بابائی بلوك 140 طبقه س��وم منزل چپ پله راس��ت متهم: خانم كب��ری كيومرثی به 
نش��انی مجهول المكان اتهام ها: 1- استفاده از اسناد/ نوشته های غير رسمی مجعول / مزور 
2- جعل گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای 

می نمايد. 
رای دادگاه

در خص��وص اتهام خانم كبری كيومرث��ی فرزند محمد كاظم كه به جهت متواری بودن وی 
به س��اير مش��خصات وی دسترسی نمی باشد دائر بر جعل سند غير رسمی و استفاده از سند 
مجعول مذكور بدين ش��رح كه حس��ب محتويات پرونده، مته��م جهت دريافت وام فروش 
اقس��اطی از بانک سپه ش��عبه مصلی اصفهان شاكی خصوصی آقای عباس لطفی فرزند علی 
اصغر را به عنوان ضامن خود به بانک مذكور معرفی نموده و س��پس با ش��بيه سازی امضای 
وی در ذيل اوراق مربوطه و با ارائه آن به بانک مزبور موفق به اخذ وام شده و بدين تركيب 
مرتكب جعل )سند غير رسمی( و استفاده از سند مجعول گرديده است كه دادگاه با عنايت 
به شكايت ش��اكی خصوصی كيفرخواست صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، 
نظريه كارش��ناس رسمی دادگستری كه مويد س��اختگی و مجعول بودن اصفهان مندرج در 
ذيل اوراق وام فروش اقس��اطی و عدم مطابقت كامل آن با امضای ش��اكی می باشد اظهارات 
كارمندان بانک مربوطه، متواری بودن متهم و عدم حضور وی جهت دفاع از خود درجلسات 
تحقيقات مقدماتی و دادرس��ی عليرغم احضار وی از طريق انتش��ار در روزنامه كثيراالنتشار 
و س��اير قرائن و امارت موجود در پرونده بزهكاری مش��اراليها را محرز و مسلم دانسته و به 
اس��تناد ماده 536 قانون مجازات اس��المی و با رعايت ماده 47 قانون مذكور )به جهت تعدد 
مادی جرائم غير مش��ابه( متهم موصوف را به لحاظ ارتكاب بزه جعل س��ند غير رس��می به 
تحمل يكسال حبس تعزيری و به جهت ارتكاب بزه استفاده از سند مجعول فوق به تحمل 
يكسال حبس تعزيری محكوم و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت فوق ظرف 20 روز قابل تجديد 

نظرخواهی در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. 
م/ الف 16751                     رحتمی - رئيس شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ
12/200 آگه��ی ابالغ دادخواس��ت تجدي��د نظر آقاي��ان 1- منصور جوانم��رد 2- محمود 
اعتزازيان. 3- محمد اقتصادی 4- جعفر كالهدوز و علی كوهس��اری همگی مجهول المكان 
محمود انگشترس��از با وكالت آقای حميد قدرتی دادخواست تجديد نظر خواهی از دادنامه 
ش��ماره 89/10111 -1325 به طرفيت تجديد نظرخوان��دگان فوق الذكر به اين دفتر تقديم 
ك��ه ب��ه كالس��ه 330/89 ت ح 6 تجديد نظر ثبت و به لحاظ مجه��ول المكان بودن تجديد 
نظرخوانده و تقاضای تجديدنظر خواه و به استناد ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجديد نظرخواه 
دعوت می گردد، ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم تجديد نظر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارسال به مرجع تجديد نظر 

تقديم دفتر دادگاه نمايد. 
م/ الف 16742                       فانی- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تحديد حدود اختصاصي
11/340 ش��ماره: 14601 چون تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه زمين مزروعي معروف 
س��ر كمر شماره پالك 1823 فرعي از 128 اصلي واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتي 
شهرس��تان نطنز بنام مسلم قاس��ميان هنجني در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم رسيدگي 
به موقع بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/1/30 در محل شروع و به 
عم��ل خواهد آمد، ل��ذا به موجب اين آگهي به كليه مالكي��ن و مجاورين و صاحبان امالك 
اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور به هم رسانند. ضمنًا 
اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/12/14

م الف/ 669                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
11/341 شماره: 14600 چون تحديد حدود ششدانگ سه قطعه زمين مزروعي و مشجر دو 
رجلي كوهاب و قطعه زمين بائره تقريبًا 1/2 رجلي شماره پالك 78 فرعي از 37 اصلي واقع 
در كش��ه جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام آقاي حسين مبيني كشه در جريان 
ثبت مي باش��د و بعلت عدم رعايت حد فاصل در آگهي قبلي بايس��تي تجديد گردد اينكه به 
موجب دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامب��رده، تحديد حدود پالك مرقوم 
در ساعت 10 صبح روز 90/1/22 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگه��ي به كلي��ه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز 
مق��رر در اين آگهي در محل حضور به هم رس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورين و صاحبان 

ام��الك مطاب��ق م��اده 20 قانون ثبت از تاري��خ تنظيم صورت مجلس تحدي��دي تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد.

تاريخ انتشار: 89/12/14
م الف/ 668                                            شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

فقدان سند 
12/221 آقای احمد حيدرپورميمه فرزند غالمعلی باستناد يكبرگ استشهاد محلی كه هويت 
و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است كه س��ند مالكيت شش دانگ يكباب اطاق 
پالك ش��ماره 1/9497 واقع در ميمه، كوی ميانده بخش ثبتی ميمه كه در صفحه 116 جلد 
132 ام��الك ذيل ثبت 19847 بنام آقای احمد حيدرپورميمه فرزند غالمعلی ثبت و صادر و 
تس��ليم گرديده و نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابجايی اثاثيه منزل است چون درخواست 
صدور المثنی س��ند مالكيت نامبرده را نموده طب��ق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه 
قانون سند مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی 
ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و سند 
معامله تس��ليم نمايد تا مراتب صورتملجس و اصل س��ند با ارائه كننده مس��تردد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د يا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند 

مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م/الف 16839                                           نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه 

احضار
11/350 چ��ون خان��م آرزو رياحی فرزند اصغر ش��كايتی عليه آقای كامبيز س��يه علی مبنی 
بر س��رقت مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891415 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگی برای روز 1390/2/20 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می 
آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م/ الف 16415                هرندی - مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

احضار 
11/351 چون خانم حشمت الزمان زاهدی فرزند علی شكايتی عليه آقايان 1- محمد حسين 
بهمنی 2- عزت بهمنی 3- رضا مددياری مبنی بر ش��ركت در تهيه و توزيع س��كه تقلبی و 
كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891421 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز 1390/2/19 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م/الف 16414                  هرندی- مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

احضار 
11/355 شماره درخواست: 8910460354400024 شماره پرونده: 8909980358700449 
شماره بايگانی شعبه: 891395 چون آقای سيد مهدی محمدی موسوی فرزند سيد علی مراد 
ش��كايتی عليه اقای هادی كريميان مبنی بر ايراد ض��رب و جرح عمدی مطرح نموده اند كه 
پرونده آن كالس��ه 891395 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز 1390/4/22 ساعت 8 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 
م/ الف 16241                اكباتانی- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ 
12/220  در خصوص پرونده كالس��ه 1048/89 خواهان حسن مظفری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت فلک ناز صادقيان تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
90/2/24 س��اعت 4 عص��ر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 

در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران، مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م/الف 16842                 مدير دفتر 26 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
12/145  كالس��ه پرونده 969/89 ح 10 وقت رسيدگی: 1390/2/14 ساعت 8/30 خواهان: 
شركت كاشی كيميا س��رام ميبد خوانده: مهدی سجادی نژاد فرزند مصطفی خواسته: مطالبه 
مبل��غ 2/534/000/000 خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عموم��ی نموده كه جهت 
رس��يدگی به شعبه 10 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور به هم رساند.
م/ الف 16488                                      مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان 

اخطار اجرايی 
12/215  كالسه 82/89 ش 32 بموجب رای شماره 313 تاريخ 89/9/30 حوزه 32 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه آقای علی پيكری فر 
فرزند علی مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی ميليون و هفتصد هزار ريال 
وج��ه 4 فقره چک به ش��ماره های 951930-89/6/15 و 951931 -89/7/15 و 951932-

89/6/5 و 951933-89/7/5 و مبلغ 46/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و خس��ارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چک ها لغايت زمان وصول در حق خواهان می باشد. محكوم له آقای 
جواد الماس��ی فرزند حسن به نشانی اصفهان خيابان پروين دوم طبقه زيرزمين بانک انصار. 
به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرايی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل 
تحويل خواهد شد.                             شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
12/214  كالس��ه پرونده: 89-470 ش��ماره دادنامه: 570-89/11/20 مرجع رسيدگی: شعبه 
32 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: دوست محمد جالل پور نشانی: اصفهان خيابان 
حسين آباد كوی سيروس رو به روی هنرستان پالك 9 خوانده محمد جبارنيا مجهول المكان 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 17/000/000 ريال گردش��كار: با عنايت ب��ه محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نمايد: 
رای شورا

در خصوص دعوی آقای دوس��ت محمد جالل پور فرزند رضا علی به طرفيت آقای محمد 
جب��ار نيا فرزند پرويز به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 17/000/000 ريال باب��ت ضمانت خوانده 
جهت گرفتن وام و كليه خس��ارات اعم از هزينه دادرس��ی و خس��ارت تاخير تاديه با توجه 
به مس��تندات پرونده و اس��تماع اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 89/11/16 كه 
اعالم داش��ته جهت گرفتن وام ضامن خوانده گرديده كه بعلت عدم پرداخت اقساط توسط 
مش��اراليه به صورت يكجا مبلغ يک ميليون و هفتصد هزار تومان از حس��اب خواهان كسر 
گرديده اس��ت فلذا تقاضای محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواس��ته را نموده است و 
نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی و انتش��ار وقت رسيدگی در روزنامه محلی شماره 
و تاريخ 429-89/10/11 در جلسه حاضر نگرديده و هيچ دليل و مدركی دال بر برائت ذمه 
خود ابراز نداش��ته است مع الوصف شورا با توجه به مطالب فوق و توجهًا به پاسخ استعالم 
از بانک كش��اورزی ش��عبه شهيد مطهری به ش��ماره مبنی بر اينكه تاكنون مبلغ هفده ميليون 
ريال در تاريخ های 84/12/7 و 85/2/6 و 85/2/14 بابت تسهيالت وام خوانده كسر گرديده 
و باس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 34/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )89/10/8( لغايت زمان 
وص��ول در حق خواهان صادر و اعالم می نماي��د رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م/الف 16829                            شعبه 32 شورای حقوقی حل اختالف استان اصفهان 

اطالع رسانی

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

موضوع مزايده: فروش يک قطعه زمین از امالك شهرداري با کاربري 
مسکوني براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده.

قبول  مهلت   ،89/12/24 تاريخ  تا  حداکثر  اسناد  دريافت  مهلت 
در  پاکات  بازگشايي  و   89/12/25 مورخ  تا  حداکثر  پیشنهادات 

مورخ 89/12/26 مي باشد.
ضمنــًا کلیه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

1- موضوع مزايده: واگذاري حق بهره برداري سرقفلي 3 قطعه زمین فاز دو میدان میوه و تره بار واقع در بلوار 
شهید علي تبار با حفظ مالکیت شهرداري جهت احداث غرفه براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده.

2- میزان سپرده شرکت در مزايده: بابت هر يک از قطعات مبلغ 31/000/000 ريال به صورت نقدي يا 
ضمانتنامه بانکي در وجه حساب جام بانک ملت به شماره 66400288/73 به نام شهرداري کاشان.

3- مهلت دريافت اسناد مزايده: حداکثر تا تاريخ 89/12/24 از اداره پیمان و رسیدگي واقع در خیابان اباذر، 
ساختمان شهرداري.

4- مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاريخ 89/12/25 بصورت الك و مهر شده و تحويل به دبیرخانه 
مرکزي.

5- بازگشايي پاکات: پیشنهادات رسیده در مورخ 89/12/26 در محل شهرداري کاشان باز و قرائت خواهد 
گرديد.

6- شهرداري در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار و کلیه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برندگان 
مزايده مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

آگهي مزايده عمومي شماره 89/89

آگهي مزايده عمومي شماره 89/88

سعید مدرس زاده - شهردار کاشان

سعید مدرس زاده -شهردار کاشان

نوبت دوم

نوبت دوم

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

با توجه به اينکه شهرداری نیاسر در نظر دارد انجام عملیات ديواره 
چینی ديواره محله سرکمر و پارك چالهوجه نیاسر را با اعتباری بالغ بر 
500/000/000 ريال از محل اعتبارات شهرداری و زير نظر دستگاه 
نظارت به پیمانکاران و شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
متقاضیان می توانند از تاريخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت 
دريافت اسناد و مدارك مناقصه به شهرداری نیاسر )امور قراردادها( 

مراجعه نمايند. ضمناً هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

انجام  از طريق  دارد  نظر  در  بختیاری  و  استان چهارمحال  های  همیاری شهرداری  سازمان 
فراخوان عمومی نسبت به ارزيابی کیفی مشاوران به منظور انتخاب مشاور دارای صالحیت 
 فنی و تجربه مفید مرتبط جهت انجام مطالعات و ارايه خدمات مهندسی منطقه ويژه اقتصادی 
بسته بندی و صنايع تبديلی و پردازش کاالی شهرکرد )استان چهارمحال و بختیاری( اقدام 
نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرايط و دارای روزمه مرتبط با موضوع فوق دعوت به 
عمل می آيد حداکثر تا تاريخ 89/12/25 سوابق کاری – توانمندی و ساير مدارك الزم را 

به اين سازمان به آدرس ذيل ارسال فرمايند.
 آدرس: استان چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – دروازه سامان – مجتمع ادارات – سازمان همیاری 

شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری
تلفن: 2225644 - 2242359 0381 

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مشاوران 

حمیدرضا صادقی - شهردار نیاسر

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری 

نوبت دوم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 5 March 2011

 ب��دون تردي��د و ب��ا نگاه��ی اجمال��ی ب��ر فرآين��د 
تصميم گيری و نگرش ب��ر منابع طبيعی تجديدپذير 
در كش��ور در دهه ه��ای اخير و حتی يكصد س��ال 
گذش��ته )كه به تدري��ج زمزمه های ش��كل دهی به 
تش��كيل س��اختاری منس��جم در اين زمينه به وجود 
آمد( می توان روند پر فراز و نش��يب و گاهی متقابل 
و عكس يكديگر را در برنامه ريزی و تصميم گيری 

جهت اداره اين منابع ارزشمند مشاهده نمود. 
در مقاطع ش��كوهمندی از اين تاري��خ اهداف عالی 
و مترق��ی در جهت نيل به منابع طبيعی توس��عه يافته 
و متناس��ب با ش��رايط كشور توس��ط انديشمندان و 
فرهيختگان علوم كش��اورزی، منابع طبيعی و محيط 
زيست مدنظر بوده و در برنامه ريزی ها گنجانده شده 

است. 
ول��ی نكته تأم��ل برانگيز در اين م��ورد عدم اجرای 
كام��ل اين برنام��ه ها ب��ه داليل متعددی اس��ت كه 
همچن��ان در ح��ال حاضر ني��ز با ش��دت و ضعف 
گريبانگي��ر تصميم گيران و برنام��ه ريزان اين بخش 
اس��ت و آن عدم ش��ناخت كامل عوام��ل دخيل در 
موض��وع و مدنظر ق��رار ندادن اولويت های توس��عه 
در كش��ور و عدم توجه شايس��ته به جاي��گاه واقعی 
منابع طبيعی در سلس��له مراتب برنامه ريزی و توجه 
 مس��ئوالن در رده های مختلف كشوری و منطقه ای 

است. 
كم رنگ بودن و جلوه های غير ديداری ش��اكله های 
زوال و تخري��ب نيز توس��عه و پيش��رفت در بخش 
منابع طبيعی و محيط زيس��ت ب��رای همگان و افراد 
غي��ر متخص��ص در اين زمينه يک عامل مهم اس��ت 
 چنانك��ه مواردی نظير تش��خيص خ��اك مرغوب از 
اليه های شن و سنگ، شناخت اهميت پوشش گياهی 
در حفظ آب و خاك، فرآيند چرخه هيدرولوژيكی و 
 توليد و مص��رف آب، اهميت حفظ ذخاير ژنتيكی و 
گون��ه های گياه��ی و حيات وحش )ف��ون و فلور(، 
عوامل زمينه ای تخري��ب منابع طبيعی، تأثير مخرب 
آتش سوزی يا شخم و شيار بر نابودی منابع طبيعی، 
شخم در جهت شيب، تغيير كاربری اراضی كشاورزی 
و س��اير جنبه های حفاظت و يا تخريب عرصه های 
منابع طبيعی برای افراد غير متخصص در زمينه منابع 
طبيع��ی نه قابل دس��ت يافتن اس��ت و نه متأس��فانه 
 اهميت درخور و شايس��ته ای ب��رای آن مدنظر قرار 
م��ی گيرد ب��ه ويژه اينك��ه تصمي��م گيری های كالن 
در اين مقوله به خصوص در گذش��ته گاهی توس��ط 
افرادی خارج از مجموعه كش��اورزی و منابع طبيعی 

اخذ می شده است.
منابع طبيعی كه در اين نوشتار مورد بحث است منابع 
طبيعی تجدي��د پذير آب و خاك و پوش��ش گياهی 
اس��ت كه اغلب تحت مديريت س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخيزداری كش��ور و ادارات زير مجموعه 

آن  است. 
 در سه دهه اخير منابع طبيعی تجديد شونده به ويژه 
مراتع به شدت تخريب شده به طوری كه كشور را با 

بحرانی عميق مواجه نموده است. 
تخريب و انهدام مراتع كش��ور ما را با دشواری های 
سهمگينی نظير سيل های ويرانگر، كمبود آب شهرها، 
طوفان های خاك و شن های روان و باألخره آلودگی 

محيط زيست روبه رو خواهد كرد. 
مراتع اكوسيس��تم هايی طبيعی هس��تند كه مشخصه 
اصل��ی آنه��ا پوش��ش گياه��ی بوم��ی می باش��د و 
بيش��ترين س��طح كره زمين به مراتع اختصاص يافته 
به نحوی ك��ه مراتع 43درص��د، جنگل ها 18درصد، 
اراض��ی كش��اورزی20 درص��د، مناطق مس��كونی-
صنعت��ی 4درص��د و اراضی ب��دون اس��تفاده )مانند 
 يخچال ه��ا و قل��ل كوه ها( 15درصد س��طح زمين را 

پوشانده اند. 
تولي��د خاك مرغوب و حاصلخي��ز به عنوان يكی از 
كاركره��ای مهم مراتع بايس��تی مد نظر كارشناس��ان 
و مدي��ران اين بخش قرار گيرد. قش��ر فوقانی خاك 
عناص��ر و م��واد غذايی مورد نياز برای رش��د و نمو 
گياهان را دارا می باش��د. اين قش��ر با كندی بس��يار 
تشكيل می شود اما در صورتی كه زمين فاقد پوشش 
گياهی محافظ باش��د هم��ه آن چيزی كه طبيعت طی 
قرن های بس��يار به وجود آورده ممكن اس��ت با يک 

ريزش شديد باران به يكباره از دست برود.
حج��م تخري��ب منابع طبيع��ی و محيط زيس��ت در 
كش��ور آن چنان زياد است كه جاری شدن سيل های 
سال های اخير در كشور ما، آلودگی شهرهای بزرگ، 
از بين رفتن س��طح وسيعی از جنگل های ما، رشد بی 
رويه ش��هرها، بيابان زايی گسترده در كشور، متروكه 
ماندن كش��تزارهای ما به خاطر مهاجرت روس��تائيان 
به ش��هرها و واردات چند ميلي��اردی مواد غذايی و 
منابع طبيعی به كشور نمونه های ملی از هرج و مرج 

جهانی در كشور ماست. 
ناگفت��ه نماند كه اگر رون��د تخريبی فعلی يعنی عدم 

اس��تفاده منطقی از زمين در كشور ما ادامه پيدا نمايد، 
در 15 س��ال آينده، 30 ميليون هكتار از سرزمين های 
حاصلخيز و مس��تعد ما فقط به خاطر فرسايش خاك 

از بين می روند. 
اين رقم 30 ميليون هكتار موجودی تمامی زمين های 
حاصلخي��ز، در كش��ور اس��ت. از جمل��ه اولين آثار 
تخري��ب در مراتع افزايش ميزان فرس��ايش خاك در 
اين عرصه هاست، نيروی اهريمنی فرسايش خاك با 
افزايش جمعيت بيشی می گيرد و به تدريج مهم ترين 
منبع توليد خوراك انس��ان و دام را نابود كرده و اگر 
روند آن متوقف يا وارونه نگردد بيابانی شدن به پيش 

بينی مالتوس جامه عمل خواهد پوشيد. 
جهانی)فائ��و- كش��اورزی  خواروب��ار  س��ازمان 

FAO( ميانگي��ن كاهش توليدات كش��اورزی جهان 
 س��وم را كه ب��ر اثر فرس��ايش خاك بين س��ال های 
 2000- 1975 صورت گرفته را 19 درصد برآورد كرده 

است. 
بح��ران حال و آينده تنها ب��ه خاطر افزايش جمعيت 
 نيست بلكه كاهش بيش از اندازه منابع طبيعی، افزايش 
آلودگی ها، نارسايی توزيع متعادل منابع، رشد صنعتی 
و رش��د اقتصادی از جمله عواملی هستند كه با رشد 
 جمعيت دست به دست هم داده و موجبات بروز بحران را 
 Gavrilovic  پی ريزی می نمايند با عنايت به اينكه
و همكاران)2008( در مطالعه خود در زمينه فرسايش 
و س��يالب در صربستان و يوگس��الوی سابق اظهار 
می دارند كه طی قرن بيس��تم اين كش��ور در معرض 
س��يالب ها و جريانات فرسايش��ی ش��ديد با بزرگی 
و حج��م مختل��ف ق��رار داش��ته و در نتيج��ه وقوع 
 اين حوادث خس��ارات زيادی به خط��وط راه آهن، 
جاده ها و مناطق مسكونی وارد شده است، می توان 
بس��ياری از س��يالب های رخ داده در مناطق مختلف 
كش��ور و نيز جريان های فرسايشی و زمين لغزش ها 

و خس��ارات وارده به ساختمان ها و تاسيسات از اين 
بابت را در نتيجه تخريب مراتع و پوش��ش گياهی و 

خاك آنها دانست و به دنبال چاره جويی بود.
به نظر می رسد كه آثار تخريبی محيط زيست كشور 
ما دس��ت كم��ی از وخام��ت اوضاع جه��ان ندارند. 
باعث بروز اين آثار مخرب زيس��ت محيطی در ايران 
و جهان چيس��ت يا كيس��ت؟ همانگونه كه بيان شد، 
س��االنه 26/5 ميليون هكتار از كش��تزارهای جهان از 
 بي��ن می روند. اين هدر رفتگ��ی به خاطر داليل زير 

است:
تبديل زمین: 8/5  ميليون هكتار

فرسايش: 10 ميليون هكتار
بیابان زايی: 5 ميليون هكتار

مسموم شدن زمین: 3 ميليون هكتار
فرس��ايش در حد زي��ادی تحت تأثي��ر فعاليت های 
انسانی قرار دارد، از اين رو لزوم تدقيق در جنبه های 
زيس��ت محيطی و اثرات اكوسيس��تمی فعاليت های 
انسانی چون راه س��ازی، احداث واحدهای صنعتی، 
س��د س��ازی، تغيير كاربری اراضی مرتعی و جنگلی 
به كاربری كش��اورزی و س��پس به كاربری مسكونی 
و تج��اری بيش از پيش محس��وس اس��ت. با توجه 
به س��وابق مطالعات��ی كه تنها بخش اندك��ی از آن از 
نظر گذش��ت وجود تخريب و زوال توان اكولوژيک 
منابع پايه آب، خاك و پوش��ش گياهی كه س��اختار 
اصل��ی منابع طبيع��ی تجديد پذير دنيا و نيز كش��ور 
را می س��ازند ام��ری بديهی و قطعی اس��ت بنابراين 
پرداختن به ش��ناخت ريش��ه ها و عوام��ل دخيل در 
اين فرآيند مخرب بر كليه انديش��مندان و دلس��وزان 
نظ��ام ب��ه خص��وص در مجموع��ه وزارت جه��اد 
كش��اورزی، س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
 كش��ور و س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت فرض

است.
عواملی نظير رشد فزاينده و خارج از كنترل جمعيت 
در ده��ه های اخير، تغييرات آب و هوايی در س��طح 
جهانی و كالن، افزايش آلودگی زيس��ت محيطی در 
بخش خ��اك، آب، ه��وا، صوت، هس��ته ای، نور و 
ارتعاشات مخابراتی، محدوديت قوانين و بوروكراسی 
گسترده اداری، ناهنجاری ها و بزه های مبتال به جامعه 
از قبيل فقر، قاچاق، س��رقت، اولويت پايين مباحث 
كش��اورزی و منابع طبيعی و محيط زيست در فرآيند 
تصميم گيری های كالن كش��ور، حاكميت س��طحی 
نگری و عدم اش��رافيت الزم بر مس��ائل جدی نظير 
فرسايش خاك و نابودی جنگل ها و مراتع در ديدگاه 
برخی مس��ئوالن محلی و منطقه ای و س��اير عوامل 
مؤثر در اين زمينه همگی دس��ت به دس��ت هم داده 
و سرنوش��ت ناخوشايندی را بر منابع طبيعی تحميل 
نموده اس��ت كه اگر تغيير فرآيندی در اين راس��تا در 
فرصت ممكن رخ نده��د زوال و نابودی روزافزون 
منابع طبيعی كش��ور در آينده ای نه چندان دور امری 

محتوم خواهد بود. 
http://www.isfahan.frw.org.ir  :منبع

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان گفت: طبق آمارهاي 
جهان��ي، ارزش مراتع و جنگل هاي اس��تان اصفهان 5/3 هزار ميليارد 

تومان است. 
ب��ه گزارش فارس از اصفه��ان، فيض اله رهنم��ا در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: جنگل، درخت و فضاي سبز آيينه سالمت و پيشرفت 
اس��ت و به همين دلي��ل نابودي آن را، نابودي تمدن دانس��ته اند. وي 
با اش��اره به اينكه ش��عار هفته منابع طبيعي در س��ال جاري، مديريت 
جامع آبخيزها، ضامن امنيت حياتي است، افزود: سال 2011 از سوي 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد به عنوان سال جهاني و بين المللي 
جنگل به منظور ارتقاي س��طح آگاهي اقشار جامعه، تقويت تالش ها 
در راس��تاي ارتقاي سطح مديريت پايدار، حفاظت و توسعه جنگل ها 
و اقدام جهاني براي حفاظت، توس��عه و تضمين براي نسل حاضر و 

آينده اعالم شده است.
 مدي��ركل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري اس��تان اصفه��ان تصري��ح 
كرد: بهره برداري غير اصولي و تغيير كاربري به عنوان عامل انساني و 
خشكسالي و آفات به عنوان عوامل اقليمي، مهم ترين عوامل تخريب 
جنگل ها به ش��مار مي رود. وي با اش��اره به اينك��ه حفظ جنگل هاي 
موجود و توسعه جنگل و فضاي سبز اولويت هاي اصلي جنگل داري 
در اس��تان اصفهان است، بيان داشت: مساحت جنگل هاي جهان 3/4 
ميليارد هكتار، معادل 26 درصد سطح زمين است. رهنما با بيان اينكه 
مساحت جنگل هاي ايران حدود 12 ميليون هكتار معادل 7/3 درصد 
سطح كشور است، ادامه داد: از اين مقدار 110 هكتار مربوط به ناحيه 

رويشي زاگرس استان اصفهان مي شود. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان با بيان اينكه ارزش 

ه��ر هكتار مرتع و جنگل طبق برآوردهاي جهاني در س��ال 2010 به 
ترتي��ب 589 و 2 هزار و 461 دالر بوده اس��ت، اضافه كرد: طبق اين 
آمار، ارزش مراتع و جنگل هاي استان اصفهان 5/3 هزار ميليارد تومان 
اس��ت. وي با اش��اره به برخي كاركردهاي جنگل اف��زود: هر هكتار 
جنگل بين 500 تا 2 هزار متر مكعب در سال ذخيره مي كند، سرعت 
هرز آب و س��يالب را 40 برابر كم كرده و ميزان فرس��ايش خاك را 
نيز 200 برابر كاهش مي دهد. رهنما با بيان اينكه هر درخت اكس��يژن 
س��ه نفر را تامين مي كند، تاكيد كرد: اداره حفاظت منابع طبيعي 157 
وظيفه حاكميتي دارد و حدود 300 عامل اقليمي و انس��اني روي اين 
فعاليت ه��ا اثر مي گذارند. وي به عملك��رد منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان اصفهان در س��ال جاري اش��اره كرد و گفت: ميزان اعتبارات 
عمران��ي اين اداره در س��ال 14/89 ميليارد تومان ب��وده كه در قالب 
يک هزار و 959 پروژه هزينه ش��ده اس��ت. مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان اصفهان ادامه داد: در كنترل سيالب، استيصال آب 
و تعديل اثرات خشكسالي تعداد 83 پروژه با اعتبار بيش از 76 هزار 

ميليون ريال انجام شده است. 
وي بي��ان داش��ت: 744 پ��روژه در ارتباط با جنگل، مرت��ع، مقابله با 
بيابان زايي و خشكسالي در 37 هزار هكتار و با اعتباري افزون بر 36 

هزار ميليون ريال به بهره برداري رسيده است. 
رهنما با اشاره به اينكه پروژه هاي ديگري شامل تثبيت مالكيت دولت، 
پروژه هاي فرهنگي و آموزش��ي و پروژه هايي در يگان حفاظت انجام 
شده اس��ت، افزود: تعداد يک هزار و 959 پروژه در 424 هزار هكتار 
ب��ا 140 هزار ميليون ريال اعتب��ار در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 

استان اصفهان اجرا شده است. 

مديركل مناب��ع  طبيعی و آبخيزداری 
اس��تان اصفه��ان، بهره ب��رداری غير 
اصول��ی از مع��ادن را عامل تخريب 
منابع طبيعی اع��الم كرد و گفت: در 
صورتی ك��ه معادن به مع��دن داران 
واقعی واگذار ش��ود تخريب های آن 

كمتر خواهد بود. 
ب��ه گزارش ايس��نا، فيض ال��ه رهنما 
با اش��اره ب��ه تعدد معادن در اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: اش��كالی كه 
هم اكنون وجود دارد اين اس��ت كه 
معادن به مع��دن داران واقعی واگذار 
نمی شود. وی از توافق بين اداره كل 
منابع  طبيعی استان اصفهان و سازمان 
صناي��ع و معادن برای به��ره برداری 
صحيح از معادن خبر داد و افزود: بر 
اساس اين توافق نامه، اكتشاف معادن 
به  صورت روباز انجام نخواهد شد، 
بهره برداری از معادن تنها با اس��تفاده 
از س��يم ب��رش انجام می ش��ود و از 
روش انفجاری استفاده نخواهد شد. 
وی با اش��اره به اينك��ه اين توافقنامه 
در اصفه��ان و در س��طح ملی انجام 

شده است گفت: بهره برداران معادن 
مكلف ب��ه ايجاد كمر بن��د حافظتی 
خواهند بود. مدي��ركل منابع  طبيعی 
و آبخيزداری اس��تان اصفهان با بيان 
اينك��ه هماهنگی دس��تگاه ه��ا برای 
اج��رای طرح ه��ای عمرانی كمترين 
تخريب را به عرصه های طبيعی وارد 
می كند، افزود: ش��روع ط��رح قطار 
تندرو اصفه��ان - تهران با هماهنگی 
اداره كل منابع  طبيعی اس��تان انجام 
ش��د و 185 هكتار خاكبرداری انجام 
ش��ده برای اين طرح موجب اجرای 
پخش س��يالب و استخر ذخيره روان 

آبها تبديل شد. 
رهنم��ا اف��زود: اگر اين ط��رح ها با 
اعتبارات دولتی انجام می شد نيازمند 
ميليارده��ا ري��ال اعتبار ب��ود. وی با 
اشاره به شيب زمين درشهرستان های 
فريدو نش��هر و س��ميرم خاطرنشان 
كرد: برای اجرای طرح های عمرانی 
در اين مناط��ق بايد از ابتدا مطالعات 
طرح با هماهنگی منابع  طبيعی انجام 

شود تا تخريب ها به حداقل برسد.

منابع طبیعی

در نماز جمعه اصفهان صورت گرفت؛
توزيع بیش از 10 هزار اصله نهال 

بین مردم اصفهان 

زاينده رود 
اس��تاندار اصفهان از ايجاد عزم ج��دي براي دفاع از 
موجوديت عرصه ها و منابع طبيعي در استان خبر داد.  به 
گزارش ايرنا، عليرضا ذاكر اصفهاني در ديدار با اعضاي ستاد 
هفته منابع طبيعي اس��تان، خشكسالي را يكي از تهديدات 

جدي در سال هاي اخير در استان عنوان كرد.
وي اظهار داش��ت: حضور بيش از 80 نفر از دانش��گاهيان 
و نخبگان علمي استان در شوراي مديريت بحران اصفهان 
نشان دهنده عزم استان در استفاده از رويكردهاي علمي براي 
مقابله با بحران ها و بالياي طبيعي همچون خشكسالي است. 
وي افزود: عرصه هاي منابع طبيعي در منطقه شرق اصفهان 
در مع��رض تهديد جدي ق��رار دارد و مقابله علمي با اين 
تهديد نيازمند مشاركت همه جانبه مسئوالن است. استاندار، 
خشكسالي، بهره برداري غير اصولي و تغيير كاربري را از 
جمله عوامل تخريب منابع طبيعي شامل جنگل ها برشمرد 
و گف��ت: اجراي برنامه هاي يكپارچه در حوضه آبخيز به 
منظور حف��ظ حيات موجودات زنده بايد با يک مديريت 
جامع انجام شود. رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي استان 
اصفه��ان نيز در اين ديدار با بي��ان اينكه حدود 65 درصد 
از س��طح استان معادل هفت ميليون هكتار را عرصه هاي 
مرتعي و جنگلي تشكيل مي دهد، گفت: افزايش نسبي دما 
و كاهش نزوالت آس��ماني و آلودگي شديد هوا از جمله 

عوامل تهديد كننده منابع طبيعي است. محمد رضا نريماني، 
با اشاره به اجراي طرح هاي آبخيزداري در سطح يک ميليون 
هكتار از عرصه هاي آبخيز اس��تان براي استمهال بيش از 
350 هزار مترمكعب آب، افزود: براي استمهال 1/5 ميليون 
متر مكعب در عرصه هاي آبخيز اس��تان، حدود س��ه هزار 
ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. فضل اله رهنما )معاون 
منابع طبيعي استان اصفهان( نيز گفت: در سال جاري هزار و 
959 طرح با هزينه 220 ميليارد ريال در بخش منابع طبيعي 

و آبخيزداري استان اجرا شده است.
وي به صدور 488 مجوز معدن در اس��تان براي س��ال 89 
اش��اره كرد و افزود: با وجود اين ميزان مجوز، تاكنون تنها 
15 مورد آن به مرحله بهره برداري رس��يده اس��ت. وي با 
اشاره به واگذاري 27 هزار هكتار از زمين هاي منابع طبيعي 
به واحدها و شهرك هاي صنعتي، گفت: بايد 25 درصد از 
اين زمين ها به فضاي س��بز تبديل شود كه انتظار مي رود 
ش��ركت شهرك هاي صنعتي پيگير اجراي اين تعهد باشد. 
رهنما، با تاكيد بر لزوم جا به جايي واحدهاي فعال در دشت 
سجزي افزود: با تالش هاي صورت گرفته، موضوع تعرض 
به منابع ملي و منابع طبيعي در استان به نزديک صفر رسيده 
اس��ت. وي با اشاره به آغاز هفته منابع طبيعي از 15 تا 21 
اسفندماه، از توزيع 870 هزار اصله نهال هم زمان با اين هفته 

در استان خبر داد.

معاون فني منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
اصفهان گفت: هم زمان با هفته منابع طبيعي، 
در نم��از جمعه اصفهان، بي��ش از 10 هزار 

اصله نهال بين نمازگزاران توزيع شد. 
به گزارش فارس از اصفهان، محمدحسين 
شاملي  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
طول اين هفته كه از 15 اسفندماه آغاز مي شود 
بيش از 800 هزار نهال در سطح استان بين 
مردم توزيع خواهد شد. وي با اشاره به اينكه 
در خصوص موضوع پساب دو توافق نامه 
داش��ته ايم، افزود: با آب و فاضالب شهري 
توافق كرديم كه در محل تصفيه خانه ها پساب 
را به كشت زراعت چوب اختصاص دهند 
كه در ح��ال حاضر اين كار در چند منطقه 
انجام شده و درختكاري نيز صورت گرفته 
است. معاون فني منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان اصفهان تصريح كرد: طبق توافق با 
تصفيه خانه هاي آب و فاضالب روستايي، 
مقرر شد كه پساب هاي مناطق روستايي نيز 
به سمت زراعت چوب هدايت شوند. وي 
ادامه داد: برخي از شركت هاي خصوصي با 
عقد قرارداد و گرفتن هزينه اي از اداره آب و 
فاضالب روستايي، اين پساب ها را در اختيار 
مي گيرند. شاملي با بيان اينكه در سال جاري 
400 اصله نهال صنوبر توليد شده است، بيان 

داشت: اين نهال ها با هدف كنترل پساب هاي 
كارخانجات توليد شده است. 

وي افزود: منابع طبيعي استان اصفهان سعي 
دارد تا استفاده غيرمجاز از پساب ها را كاهش 
و مح��ل خروج��ي آنها را به محل دش��ت 

سجزي منتقل كند.
 معاون فني منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
اصفهان اظهار داشت: آب تصفيه خانه شرق 
به صورت كامل در اختيار ش��هرداري قرار 
گرفته اس��ت كه براي توس��عه فضاي سبز 
استفاده مي شود و حتي يک ليتر آن نيز صرف 

كشاورزي نمي شود. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اش��اره به اينكه اداره منابع طبيعي اس��تان 
اصفهان در سال جاري دو نوع كاشت نهال 
داشته است، گفت: 300 اصله نهال در سطح 
يک هزار و 500 هكتار از عرصه هاي بياباني، 
كاشته شده است. شاملي افزود: در هفته منابع 
طبيعي بيش از 800 هزار اصله نهاد ش��امل 
نهال هاي پهن برگ و نهال هاي سوزني ميان 

مردم توزيع مي شود. 
وي با اشاره به اينكه بيش از 10 هزار اصله 
نهال در نماز جمعه ميان نمازگزاران توزيع 
شد، تصريح كرد: تا 20 اسفند 800 هزار نهال 

در سطح استان اصفهان توزيع مي شود. 

ب��رای اولين ب��ار اداره های منابع طبيعی و 
آبخيزداری شهرس��تان های شاهين شهر و 
برخوار موفق شدند با همكاری اداره ثبت 
اس��ناد و امالك اولين اسناد ديجيتالی تک 
برگی مالكيت دولت بر عرصه های منابع 

ملی را  اخذ نمايند. 
رئيس اداره ممي��زی اراضی اداره كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان ضمن 
بيان مطلب فوق افزود:  اس��ناد مذكور در 
اجرای طرح كاداس��تر )حدنگاری( مزايای 
عمده ای نس��بت به اس��ناد دفترچه ای از 
جمله تثبيت موقعيت ملک در بانک جامع 
 اطالعات امالك، درج نقش��ه ملک درسند 
هندس��ی، درج  اطالع��ات  اس��اس  ب��ر 
موقعيت ه��ای جهان��ی ملک در س��ند و 

اس��تاندارد س��ازی نحوه تعيي��ن حدود و 
مس��احت ام��الك را در ب��ردارد. حس��ن 
عماديان گفت: از ديگر مزايای اس��ناد تک 
برگ��ی، جلوگيری از هرگونه جعل و عدم 
وجود نوش��ته دستی اس��ت زيرا به شكل 
مكاني��زه تنظيم و چاپ می ش��ود. رئيس 
اداره ممي��زی اراض��ی ادام��ه داد: اداره كل 
منابع طبيعی در اجرای ماده 9 قانون افزايش 
بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی 
مصوب 89/4/23 مجلس شورای اسالمی 
مكلف است تا پايان برنامه پنجم با همكاری 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در اجرای 
قواني��ن و مقررات مرب��وط به حد نگاری 
نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملی 

و اراضی موات و دولتی اقدام نمايد. 

درهفت��ه مناب��ع طبيعی باي��د گل كار را 
چي��د يعن��ی حاص��ل تالش يک س��ال 
فعالي��ت باي��د در اي��ن هفت��ه متجل��ی 
و منعك��س ش��ود. در اي��ن خص��وص 
يک س��ری از اق��دام ه��ای ارتباطی و 
تبليغاتی قبل از هفت��ه و تعدادی نيز در 
 حي��ن هفته منابع طبيع��ی انجام خواهد 

شد. 
آنچ��ه به ط��ور اجمال می ت��وان به آن 
اش��اره كرد در بخش تبليغات اس��تفاده 
از تابلوهای تک پايه شهرداری اصفهان 
در چه��ار راه های ش��هر، نصب بنر در 
س��طح ش��هر، توزيع بروش��ور در نماز 
جمع��ه، چ��اپ و تكثي��ر فصلنامه پيک 
س��بز صفاهان، برگزاری نمايش��گاه آثار 
هنرمندان كاريكاتور با موضوع حفاظت 
از طبيعت در خان��ه هنرمندان اصفهان، 
شب شعر، طراحی و چاپ پوستر هفته 
وكارت دع��وت، تهيه تصني��ف نو بهار 
ش��امل آهنگس��ازی، ضب��ط آواز همراه 
ب��ا تصاوير ج��ذاب و تكثير س��ی دی 
مذك��ور و چندي��ن كار تبليغات��ی ويژه 
 22 شهرس��تان استان اس��ت كه به انجام 

می رسد.
در بخش ارتباطات فعاليت هايی خواهيم 
داش��ت. از جمل��ه برگ��زاری مصاحبه 

مطبوعات��ی و تلويزيون��ی ب��ا حض��ور 
خبرنگاران رس��انه ها ، استفاده از برنامه 

های صدا وسيما شامل: 
الف: بخش ص��دا: برنامه ه��ای زاويه، 
 صب��ح اصفه��ان، م��ردم و مس��ئوالن، 

گنجينه های سبز، تيزر راديويی. 
ب: بخ��ش س��يما: زي��ر نوي��س تي��زر 
تلويزيون��ی، س��يمای نص��ف جه��ان، 
ه��ای  برنام��ه  و  هفت��ه   گفتگ��وی 

توليدی. 
ج: بخ��ش خبر: پخش اخبار برنامه های 

هفته و پيش خبر. 
 از ديگ��ر برنام��ه ه��ای مناب��ع طبيعی 
تولي��د ن��رم افزار س��روناز و س��يمای 
 مناب��ع طبيعی به صورت مصور اس��ت 
ك��ه به تع��داد زياد تكثي��ر و عرضه می 

شود. 
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت مراس��م روز اول 
هفت��ه مناب��ع طبيع��ی روز درختكاری 
با مش��اركت ش��ركت عمران بهارستان 
و حضور اس��تاندار محت��رم اصفهان و 
جمع��ی از هنرمن��دان با اج��رای برنامه 
های متنوعی در ش��هر بهارستان برگزار  
و در پايان با عملي��ات نهالكاری پروژه 
 فضای س��بز مس��كن مهر افتتاح خواهد 

شد. 

زاينده رود 
مع��اون رئي��س جمه��ور و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور در 
نامه اي از استاندار اصفهان در خصوص 
اولين همايش ملي »بررسي تهديدات و 
عوام��ل تخريب تنوع زيس��تي زاگرس« 

تشكر و قدرداني كرد.
در نامه محمدجواد محمدي زاده خطاب 
به ذاكر اصفهاني آمده اس��ت: با آرزوي 
توفيق روزاف��زون ب��راي جنابعالي، بار 
ديگر از حس��ن نظر،  استقبال گرم از اين 
هم انديشي ملي و درك عميق از اهميت 
و ارزش ه��اي بي بديل اين موهبت الهي 
)زاگرس هميشه پايدار( ابراز داشته ايد، 
سپاس��گزاري  و  قدردان��ي  صميمان��ه 

مي نمايم.
بي ش��ک ب��راي صيانت از اي��ن گنجينه 
حي��ات )مركز ثق��ل منابع آبي كش��ور،  

نمايش��گاه  زيس��ت كوه،  ذخي��ره گاه 
 اعج��اب انگي��ز خلق��ت و ب��ه عبارتي 
 باغ ب��زرگ گياه شناس��ي بي��ن المللي( 
تفك��ر جمعي، ع��زم مل��ي و مديريت 
مش��اركت منطق��ه اي،  اس��تاني و محلي 
 را مي طلب��د، چ��را كه زاگ��رس زنده و 
سرس��بز،  ب��دون ترديد مي تواند س��هم 
بزرگي از حمايت اجتماعي و اقتصادي 
تأمي��ن  كش��ورمان  ب��راي  را   پاي��دار 

نمايد.
اميد است كه با استعانت از خداوند باري 
تعالي، دس��تاورد اين همايش ملي را در 
كانون توج��ه ق��رار داده و براي نجات 
اين خطه ارزش��مند، نس��بت به بسيج و 
همسوس��ازي دس��تگاه هاي اجرايي در 
استان، رهنمودهاي ارشادي و مشاركت 
جويانه ارايه طريق و اوامر مقتضي صادر 

فرماييد.

اسناد ديجیتالی تک برگی مالکیت 
دولت بر عرصه های منابع ملی

به مناسبت بزرگداشت هفته منابع طبيعی
فعالیت های روابط عمومی 

اداره کل منابع طبیعی

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور:
قدرداني از استاندار اصفهان

خبر

مديركل منابع طبيعي استان اصفهان:

ارزش مراتع و جنگل هاي استان اصفهان 5/3 هزار ميليارد تومان است
معادن استان به معدن داران واقعی 

واگذار نمی شود

استاندار اصفهان: 

عزم جدي استان براي دفاع از 
منابع طبيعي

ضرورت بررسی چالش ها در حفظ، احياء و توسعه منابع طبيعی كشور 
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كاسترو: 
سال گذشته هم 
به الوحده امارات 
گل زدم

منصور ابراهيم زاده: 
با اقتدار و انگیزه 
به زندگي خود 
ادامه مي دهیم

القريري: 
ذوب آهن 
مي تواند مسیر 
فصل قبل را طي 
کند

 زاينده رود
خيلي خوش��حالم كه براي ذوب آهن گل برتري را به 
ثمر رس��اندم. ايگور كاسترو مهاجم برزيلي و خوش اخالق 
تيم فوتبال ذوب آهن با بيان اين مطلب گفت: س��ال گذشته 
نيز مقابل يكي از نمايندگان كشور امارات )الوحده( موفق به 
گلزني شدم. وي ادامه داد: در اين بازي االمارات آمده بود كه 
حداقل امتياز را كس��ب كند و تا دقيقه 53 موفق عمل كردند 
ام��ا حمله هاي تي��م ما نتيجه داد و در ريباند، ضربه حس��ين 
ماهين��ي را تبديل به گل برتري ذوب آهن كردم و اين گل با 

همكاري همه بازيكنان صورت گرفت. 
كاسترو افزود: پيروزي در اولين بازي مي تواند از نظر روحي 
روي بچه ه��ا تأثير مثبتي بگذارد تا جهت موفقيت هاي ديگر 
گام برداريم. وي پيرامون تكرار فصل قبل اضافه كرد: امسال 
از نظ��ر تجربه در جايگاه مطلوبي هس��تيم ام��ا نبايد اين را 
فراموش كرد كه تيم ها به ذوب آهن به چش��م نايب قهرمان 
آسيا مي نگرند و با انگيزه مضاعفي جلوي تيم ما صف آرايي 

خواهند كرد.

زاينده رود
سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن پس از برد 2 بر يک مقابل 
الس��د قطر گفت:  اگر مي خواهيم مس��ير ناي��ب قهرماني جام 
باشگاه هاي آسيا را در فصل پيش دنبال كنيم اول بايد دقتمان را 

بيشتر كرده و كمتر موقعيت از دست دهيم. 
دوم اينكه به ش��رح وظايف خود به طور مطلوب عمل نماييم 
 ت��ا به هدف اصلي خود برس��يم. در س��ال گذش��ته گروه تيم 
ذوب آهن را گروه مرگ مي دانس��تند كه ما مرگ را به زندگي 
تبديل نموديم و امس��ال نيز با انگي��زه و اقتدار به زندگي خود 

ادامه مي دهيم. 
 ابراهي��م زاده در پاي��ان اظه��ار داش��ت: االمارات با سيس��تم
1-2-3-4 وارد زمي��ن ش��د كه در موقع دفاع اين سيس��تم به 
1-4-5 تبديل مي ش��د. در اين تيم نبي��ل داودي خيلي خوب 
حفظ توپ مي كرد، كريم كمركار در ميانه زمين به طور مطلوب 
بازي س��ازي را در دس��تور كار قرار داده بود و بوگوچي هادج 
ك��ه در عقب بازي مي كرد به خوبي ب��ه هافبک ها و مهاجمان 

االمارات اضافه مي شد.

زاينده رود
قبل از هر صبحتي اين پيروزي را به تيم فوتبال ذوب آهن 
تبريک مي گويم. اما ما نيمه نخست را خوب شروع كرديم. قاضي 
 القريري س��رمربي تيم االمارات ام��ارات با بيان اين مطلب ادامه 
داد: از ذوب آهن كه نايب قهرماني جام باشگاه هاي آسيا را يدك 
مي كش��د انتظار مي رفت كه بهتر از اين ها در زمين بازي كند. در 
اين تيم فقط محمدرضا خلعتبري و قاسم حدادي فر بازي خوبي 
را به نمايش گذاشتند و تحرك زيادي در زمين داشتند. القريري 
پيرامون تيم االمارات گف��ت: از بازيكنانم رضايت كامل دارم و 
اگ��ر در بازي هاي ديگر اين چنين ظاهر ش��وند بدون ش��ک از 
گروهمان صعود خواهيم كرد، چون در بازي نخست به مصاف 
نايب قهرمان آسيا آمديم كه قبل از بازي اين موضوع روي ذهن 
بچه ها تأثيرگذار بود. سرمربي تيم االمارات امارات در پايان اضافه 
كرد: اگر ذوب آهن در همين شرايط بتواند برخي از ضعف هاي 
جزئي خود را بپوشاند مسير سال گذشته را طي و در فينال حاضر 
خواهد شد، چرا كه بازيكنان اين تيم از انگيزه و پتانسيل بااليي 

برخوردارند.

ورزش

رضا علي: 
تمام تيم ها دغدغه بازي با ايران 

را دارند 
رئيس كميته فوتبال س��احلي در خصوص حريف 
اي��ران در مرحله نيمه نهايي گفت: ما براي قهرماني 
بايد تمام تيم ها را شكست دهيم و ساير كشورها دغدغه 
ب��ازي با ما را دارند. علي رضاعلي در گفتگو با فارس، در 
خص��وص صعود تيم ملي فوتبال س��احلي ايران به نيمه 
نهايي انتخابي جام جهاني عنوان كرد: بازي س��ختي برابر 
ازبكستان داشتيم، زيرا بازيكنان آنها دونده و فيزيكي بازي 
مي كرند، اما خوش��حالم كه توانس��تيم در پايان با تالش 
ملي پوشان ايران به برتري دست يابيم. وي ادامه داد: تالش 
مي كنيم تا طلس��م حضور در فينال مسابقه هاي قهرماني 
آس��يا را بشكنيم و بتوانيم با پيروزي در ديدار نيمه نهايي 
خ��ود را به قهرمان��ي نزديک كنيم. رئي��س كميته فوتبال 
س��احلي با اشاره به اشتباه س��ايت ها مبني بر رويارويي با 
برنده تيم هاي ژاپن و بحرين خاطرنش��ان كرد: در مرحله 
نيمه نهايي ما بايد با برنده ديدار تيم هاي عمان و س��وريه 
بازي كنيم، هر چند كه رويارويي با هر تيم براي ما فرقي 
نمي كن��د، چرا كه مي خواهيم قهرمان ش��ويم و بايد تمام 

حريفان را شكست دهيم. 
مسابقه هاي قهرماني آسيا تا 14 اسفندماه در مسقط عمان 
ادامه خواهد داش��ت و در پايان 3 تيم برتر به رقابت هاي 

جام جهاني 2011 ايتاليا راه خواهند يافت. 

پسران بد الليگا!
در س��ال های اخير در ورزش��گاه ه��ای مختلف 
اسپانيا ش��اهد حركت های خشونت بار متعددی 
بودي��م ك��ه اكنون نام داوي��د ناوارو به انتهای ليس��ت 

بازيكنان »خشن« الليگا اضافه شده است.
ــا: قهرمان دنيا، هميش��ه در لحظات  ــوس مارچن کارل
 پراس��ترس بازی، مبدل ب��ه چهره ش��ماره يک ميدان 
می شود و بارها به خاطر رفتارهای خشن و بعد شيوه 
تمارض و مظلوم نمايی اش جريمه ش��ده است. او به 
طور معم��ول بر روی بازيكن��ان حريف مرتكب خط 
می شود و برای مظلوم نمايی خود را به زمين می زند.

ــه: آوري��ل 2009 را به ياد بياوريد؛ خش��ن ترين  په پ
برخورد در ورزش��گاه برنابئو در اي��ن ماه رقم خورد؛ 
په په با به زمين زدن كاس��كرو با پا چند ضربه كاری به 
او وارد ك��رد و بعد از آن هم مش��ت محكمی به آلبين 
زد. اين بازيكن پرتغالی با 10 جلسه محروميت مواجه 
شد كه اين هشتمين جريمه ش��ديد تاريخ رقابت های 

الليگا لقب گرفت.
ــالگادو: زمانی كه س��الگادو در سلتاويگو  ــل س میش
ت��وپ می زد، در فص��ل 9-1998، خطايی را بر روی 
جونينيو مرتكب ش��د. جونينيو يكی از س��تاره های آن 
زم��ان اتلتيك��و مادريد بود و آن مصدومي��ت از ناحيه 
قوزك پ��ا، او را برای مدتی طوالنی از همراهی تيمش 
محروم كرد. پس از آن هم جونينيو ديگر نتوانس��ت آن 

جونينيوی قبل از مصدوميت شود.
ــتويچکوف: يک نابغه ك��ه در عين حال  ــتو اس هريس
يكی از بازيكنان خش��ن الليگا بود. خش��ونت های او 
در جريان ديدارهای تيمش مقابل رئال مادريد هميشه 
عود می كرد. به عنوان مثال می توان به ديدار دس��امبر 
سال 1990 دو تيم اش��اره كرد كه ستاره بلغاری سعی 
در فريب دادن داور در صحنه ای كه خطا نبود، داشت. 
داور در اين صحنه سوت نزد و همين بهانه خوبی بود 
كه اس��تويچكوف به س��مت داور حمله ور شود. داور 
مس��ابقه قصد لغو بازی را داش��ت ولی اي��ن اتفاق در 
نهايت رخ نداد تا محروميتی 6 ماهه برای استويچكوف 
درنظر گرفته ش��ود؛ سومين محروميت شديد در تاريخ 

رقابت های الليگا.
ــیئمونه: بازيكن س��ابق اتلتيكومادريد و مربی  ديگو س
س��ابق كاتانيا، رفتارهای خش��ن متع��ددی را در زمان 
حضورش در اتلتيكو به نمايش می گذاشت. خيلی ها 
هنوز صحنه درگيری او با خولن گرررو را به ياد دارند. 
دس��امبر سال 1999 بود و س��يئمونه يكی از خطاهای 
هميشگی اش را بر روی پای بازيكن اتليتک رفت. اين 
برخورد خش��ن محروميتی 3 جلسه ای را برای ستاره 

اتلتيكو به همراه داشت.
ــئا: مصدوم كردن ش��ديد ديگو  ــی گوئیکوئتس آندون
آرماندو مارادونا كه در آن زمان با پيراهن بارسلونا توپ 
می زد، از جمله افتخاراتی بود كه دركارنامه اين بازيكن 
ثبت شده است. تكل از پشت گوئيكوئتسئا، مارادونا را 
برای 4 ماه از ميادين ورزش��ی به دور نگاه داشت. اين 
خطا در س��ال 1983 رخ داد و آندونی گوئيكوئتسئا با 

محروميتی 18 جلسه ای مواجه گرديد.
ــتروس: از او ب��ه عنوان »س��گ پي��ر« الليگا ياد    بايس
می ش��ود. اين بازيكن كه در لوانت��ه توپ می زند، به 
خاطر خطاها و رفتارهای خش��نش در داخل و خارج 
زمي��ن مش��هور اس��ت. او ب��رای پيروز ش��دن تيمش 
هركاری انجام می دهد و در آخرين ديدار تيمش مقابل 
رئ��ال مادريد بود كه هنرنمايی ه��ای متعددی را مقابل 

كريستيانو رونالدو به معرض نمايش گذاشت.

یاد داشت

مصاحبه

اصفهان قطب فوتبال ايران

فوتبال نصف جهان آبروداری کرد
زاينده رود

هفت��ه پنجم از دور برگش��ت لي��گ برتر واليبال اي��ران در حالي 
غروب چهارش��نبه گذش��ته با 8 ديدار پيگيري ش��د ك��ه از مهم ترين 
اتفاقات اين هفته مي توان به شكس��ت مجدد تيم پرمهره دانشگاه آزاد 
تهران برابر باريج اس��انس كاشان و داماش گيالن برابر پيشگامان كوير 

يزد اشاره كرد. 
از گروه دوم پيكان صدرنش��ين در ادامه روند مقتدرانه خود در تهران 
برابر پتروشيمي بندر امام 3 بر صفر به پيروزي رسيد. ديگر تيم تهراني 
)پرسپوليس( برابر ميهمان خود بازرگاني جواهري گنبد با نتيجه مشابه 
3 بر صفر به برتري رس��يد. در آمل كاله مازندران 3 بر صفر ابومس��لم 
مش��هد را از پيش رو برداش��ت و هيأت اروميه با همين نتيجه نماينده 

جنوبي ها )آلومينيوم المهدي بندرعباس( را مغلوب كرد. 
اما در ديگر گروه اين مس��ابقه ها كه ب��ا 4 نتيجه 3 بر يک رقم خورد، 
س��ايپاي صدرنش��ين در كرمان برابر هيأت واليبال اين شهر به برتري 
رس��يد و به صعود خ��ود به دور پل��ي آف قطعيت بخش��يد. در يزد، 
پيشگامان كوير  همانند ديدار رفت،  اين بار در خانه، داماش را با نتيجه 

3 بر يک به رشت بدرقه كرد. 
بانک كش��اورزي در تهران پيروزي دور رفت خود را اين بار با نتيجه 
3 بر يک برابر ارتعاش��ات صنعتي ايران تكرار كرد و در كاش��ان جدال 
تيم پرمهره دانش��گاه آزاد و باريج اسانس كاشان در پايان با پيروزي 3 
بر يک شاگردان مصطفي شجاعي همراه شد. برخالف دانشگاه آزاد كه 
با بازيكناني شاخص نظير س��عيد رضايي، محمدرضا سليماني،  وحيد 
والي و پاس��ور رومانيايي خود )كريس��تين بارتا( در اين بازي همانند 
دور رفت ظاهر شد، در آن سو مصطفي شجاعي با يک تغيير و ريسک 
تيم��ش را روان��ه بازي كرد و به ج��اي ليبروي باتجرب��ه خود )مجيد 
حس��ني( جوان آينده داري مانن��د بهنام حمام��ي را در زمين قرار داد. 
نكته ديگر حضور جوان ديگري در تركيب باريج اس��انس به نام جواد 
ميرآفتاب بود كه هر چند با برخي اش��تباهات خود، به خصوص بهنام 
حمام��ي در گيم اول يكي دو امتياز به حس��اب حريف واگذار كردند، 
 اما به تدريج و با آش��نايي با جو بازي، نمايش روان تري از خود ارايه 

دادند. 
ش��ايد در اين روز ش��انس با مصطفي شجاعي يار بود تا در روزي كه 
امير غفور، عليرضا بهبودي، س��جاد تاريوردي و مسعود غالمي و البته 
س��عيد مصطفي وند در تركيب باريج اسانس چهره درخشاني از خود 
ارايه دادند، تغييرات ايجاد ش��ده و ناگهاني در تركيب تيم كاش��اني ها 
خدش��ه اي به پيروزي درخش��ان و 3 بر يک آنان برابر دانش��گاه آزاد 

وارد نكرد. 
 باريج اس��انس كاش��ان كه صعود خ��ود را به عنوان تي��م دوم به دور 
 پل��ي آف ليگ برت��ر واليبال قطعي ك��رد، طي 2 ب��ازي نهايي اين دور 
 ابت��دا براب��ر ارتعاش��ات صنعت��ي اي��ران و س��پس در مقاب��ل تيم پر
 مه��ره بان��ک كش��اورزي و تماش��اگران مس��عود آرم��ات ب��ه ميدان 

خواهد رفت.

 مديرعامل باشگاه فوالد مباركه سپاهان گفت: با هماهنگي قبلي كه 
با باشگاه الهالل داشتيم،  بدون هيچ مشكلي وارد عربستان شديم. 

محمدرضا س��اكت در گفتگويي با خبرن��گاران در مورد برتري 2 بر يک 
برابر الهالل عربستان در اولين مسابقه از ليگ قهرمانان آسيا، گفت: يكي از 
سخت ترين مسابقه ها در سطح قاره برگزار شد و به دليل حساسيت زياد 
بازي AFC يكي از بهترين تيم هاي داوري را براي اين مس��ابقه انتخاب 
كرده بود، چون همه نگاه ها به اين مسابقه حساس و سنگين بود. وي ادامه 
داد: با انديش��ه هاي فني امير قلعه نوع��ي و كادر فني و تالش بازيكنان و 
سازمان دهي خوبي كه شده بود، لطف خدا شامل حال ما شد و توانستيم 
قدم اول را در آس��يا محكم برداريم. 5 قدم ديگر كه هر كدام حكم فينال 
را دارد، در پيش اس��ت. مديرعامل س��پاهان تأكيد ك��رد: بايد براي اين 5 
مسابقه حس��اس بعدي خودمان را آماده كنيم، شكست الهالل در رياض 
اتفاق خوبي بوده، اما هنوز اتفاق مهمي براي سپاهان رخ نداده است. ما 5 
قدم ديگر را هم بايد مقتدرانه برداريم. س��اكت با اشاره به تالش سفارت 
ايران در عربس��تان و همكاري باشگاه الهالل عنوان كرد: بايد از مسئوالن 
سفارت ايران در عربس��تان كه همكاري هاي خوبي را با باشگاه سپاهان 

داشتند تشكر كنم. 

سربلندي باريج اسانس با چهره هاي گمنام

ساكت: 
سپاهان پنج فينال ديگر در پيش دارد 

خبر

پژمان سلطانی 

از چهار تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان 
فوتبال آسيا فقط تيم هاي اصفهاني سپاهان 
و ذوب آهن اولين گام را محكم برداشتند 

و تيم هاي پايتخت،  ضعيف كار كردند. 
اس��تقالل در حض��ور بيش از س��ي هزار 
تماش��اگر ايراني در دقاي��ق پاياني مقابل 
الس��د قطر تن به تس��اوي ي��ک بر يک 
داد و ديگ��ر تيم تهران��ي هم )پيروزي( با 
نتيجه سه بر يک مغلوب االتحاد عربستان 
ش��د تا در گروه C ب��ا صفر امتياز در قعر 
جدول بايستد. س��پاهان در رياض دست 
ب��ه كار بزرگي زد و الهالل را با حس��اب 
2 بر يک مغلوب كرد تا با اميدي بيش��تر 
به ب��ازي آينده فكر كن��د. ذوب آهن در 
 D مقابل تي��م نه چن��دان قدرتمند گروه
)االمارات ام��ارات( با نتيجه نزديک 2 بر 
يک زمين مس��ابقه را ترك ك��رد. ابراهيم 

زاده در اي��ن مس��ابقه با ي��ک تغيير وارد ميدان مس��ابقه 
ش��د و سينا عش��وري جوان كه در پست هافبک دفاعي 
انج��ام وظيفه مي كرد را روي نيمكت ذخيره ها نش��اند و 
به جاي او از ش��اهين خيري با تجربه كه به تازگي از بند 
مصدوميت رهايي يافته اس��تفاده كرد كه اين بازيكن در 
10 دقيقه اول بازي توپ هاي فراواني از دس��ت داد و در 
رساندن توپ به ساير نفرات تيم ذوب آهن دچار مشكل 

ش��د. منصور ابراهيم زاده هم به خوب��ي اين موضوع را 
درك ك��رد و دقيقه 12 به س��ينا عش��وري اعالم كرد كه 
خودش را گرم كند. اما به مرور زمان ش��اهين خيري در 
تي��م جا افتاد و مانع از اين ش��د كه ابراهي��م زاده وي را 
تعويض كند. هر دو تيم نيمه نخس��ت فرصت هايي براي 
گلزني داش��تند كه در يک صحن��ه دقيقه 37 نبيل داودي 
 از اش��تباه ش��هاب گردان نهاي��ت بهره را ب��رد و دروازه 
ذوب آه��ن را ب��از كرد و در ادام��ه در دقيقه پاياني نيمه 

نخست س��يد محمد حس��يني گل 
تساوي را از روي پرتاب اوت دستي 
حس��ين ماهين��ي وارد دروازه احمد 
الش��اجي كرد تا دو تيم با تساوي به 
رختكن بروند. در شروع نيمه دوم با 
شناختي كه كادر فني نماينده ايران از 
تيم االمارات به دس��ت آورده بودند 
شاگردان ابراهيم زاده توپ و ميدان 
را در اختي��ار گرفتن��د و دقيق��ه 53 
توسط ايگوركاس��ترو به گل برتري 
رس��يدند و در ادام��ه ب��ا خطرهاي 
زيادي كه روي دروازه حريف ايجاد 
كردند قصد داشتند هم گلزني كرده 
و ه��م بازي را اداره كنند كه البته در 
امر گلزني ناموفق بودند اما توانستند 
3 امتياز حساس خانگي را به حساب 
خود واريز كنن��د. با پيروزي دو تيم 
اصفهان��ي اين موضوع ب��ه واقعيت 
پيوس��ته كه اصفهان قط��ب فوتبال 
كش��ور به حس��اب مي آيد و اگر مديريت و برنامه ريزي 
خاصي داشته باشند قهرماني يكي از اين دو تيم در آسيا 
دور از دس��ترس نخواهد بود. ام��ا بايد اين را اضافه كرد 
كه س��پاهان و ذوب آهن داراي ضعف هاي محسوسي به 
خصوص در خط دفاعي خود هس��تند كه كادر فني اين 
دو تيم بايد تمركز خود را روي پوشش اين ضعف ها در 

خط دفاعي بگذارند.

ليگ قهرمانان آسيا و دومين شكست دايي مقابل مردان سرزمين حجاز

شکستي  معمولي،   از تيمي  معمولي!

مهدی سلطانی راد 

1- شايد اين از بدشانسي مدافع االتحاد عربستان بود 
ت��ا با قرار گرفتن بي موقع در مس��ير توپي كه عبور آن 
از خ��ط عرضي زمي��ن نيز با ش��ک و ترديد روبه رو 
بود، يک گل باد آورده تقديم پرسپوليس��ي شود كه در 
بن��در جده نماي واقعي و حقيقي خ��ود را به نمايش 

گذاشت. 
نمايي معمول��ي از تيمي كه وقت��ي در مقابل حريفان 
ق��در و تمام حرفه اي مثل االتح��اد و نه تيمي از ليگ 
برتر ايران! ق��رار مي گيرد، عيار و باطن اصلي خود را 

نمايش مي دهد. 
تيمي كه به جز يكي دو واكنش خوب، بابت آن پنالتي 
دادن مبتديانه و س��ئوال برانگي��ز از رحمان احمدي، 
نه از دروازه بان مطمئن��ي بهره مي برد و نه از مدافعان 
كارس��از و هوش��ياري باب��ت آن همه ج��ا ماندن در 
كورس هاي 2 نفره... بازي با االتحاد يک بار ديگر اين 
واقعيت را نش��ان داد كه به جز مازيار زارع كه حداقل 
قدرت ارس��ال يكي دو پ��اس خوب در طول بازي را 
دارد،  تكليف ساير بازيكنان خط مياني اين تيم به طور 

تقريبي روشن است. 
به خصوص با حضور بازيكن برزيلي اين تيم )تياگو( 

كه از برزيلي هاي س��رزمين قهوه فق��ط تيپ و ظاهر 
و نحوه ش��ادي كردن آنها را به ارث برده اس��ت و... 
از حس��ين بادامكي نيز مي گذريم كه مدت هاس��ت به 
ص��ورت مخفيانه و غيررس��مي از ميادين خداحافظي 

كرده است. 
ب��ا دي��دن نماي��ش معمولي وحي��د هاش��ميان كه با 
وجود س��ن و س��ال باال ش��ايد با جا افتادن بيشتر در 
تركيب س��رخ ها،  در آينده چش��مه هايي از او ببينيم و 
غالمرضا رضايي كه توپي به او نرس��يد تا با اس��تفاده 
از س��رعتش به دروازه عرب ها نزديک ش��ود؛ بايد از 
دايي بپرس��يم كه آيا باز ه��م به نظر او هادي نوروزي 
ك��ه تا همين چند س��ال پي��ش يک كش��تي گير تمام 
حرف��ه اي بود و با كنار گذاش��تن دوبنده و بوس��يدن 
دايره طاليي كشتي به مستطيل سبز وارد شد؛ مهاجمي 
در حد و اندازه هاي تيم پرطرفدار پرس��پوليس و قرار 
 گرفت��ن در مقابل مدافع��ان االتحاد نظي��ر محمد نور 

است؟!... 
آيا بهت��ر نبود از همان ابتداي ب��ازي از تركيب وحيد 
هاش��ميان، غالمرضا رضايي و اميرحس��ين فشنگچي 
 س��ود مي جس��تيم ت��ا ام��روز هي��چ ك��س از ورود 
ديرهنگام فش��نگچي ب��ه زمين ج��ده از دايي گله مند 

نباشد؟! 

2- اين دومين شكس��ت علي داي��ي مقابل نمايندگان 
 عربستان بود. بار اول نوروز 88 مقابل تيم عربستان در 
 ته��ران و مقدمات��ي ج��ام جهان��ي و اي��ن ب��ار در 
 ج��ده و مقاب��ل تيم��ي كه ب��ه مراتب از صدرنش��ين 
 لي��گ اين كش��ور )الهالل( ب��ازي بهت��ر و روان تري 

ارايه داد. 
آرام آرام مي ت��وان زمزمه ه��اي منتق��دان در ناتوان��ي 
داي��ي در مربيگري را ش��نيد. آنه��ا معتقدند كه چنين 
شكس��ت هايي نتيجه بي تجربگي دايي و ورود سرزده 
و ناگهان��ي او به جرگه مربيان بود. اما فراموش نكنيم 
كه تركيب فعلي پرسپوليس خواسته و توقع علي دايي 
در ابت��داي ليگ دهم نب��ود و او از همان زمان نقل و 
انتقاالت پيش فصل به دنبال نفراتي مثل س��يد مهدي 
 رحمت��ي، خلعتب��ري و كري��م انصاري فرد ب��ود و ... 
 ام��ا در نهاي��ت چي��زي نصي��ب او ش��د ك��ه امروز 

مي بينيم. 
ش��ايد اگ��ر مه��ره اي مانند س��يد مه��دي رحمتي در 
دروازه س��رخ ها حضور داش��ت و مهاجمي تند و تيز 
مانند خلعتبري در كنار انصاري فرد در اختيار شهريار 
ب��ود، امروز منتق��دان فارغ از ب��ازي ضعيف بازيكنان 
پرس��پوليس تير پيكان ها را به س��وي اسطوره فوتبال 

ايران هدايت نمي كردند. 

زاينده رود
فرهنگی  سازمان  تفريحی  ورزشی  معاون 
تفريحی شهرداری اصفهان در گفتگو با زاينده رود 
در  سازمان  اين  آتی  سال  های  برنامه  كرد:  اعالم 
حوزه ورزش براساس شعارهای ملی و رهنمودهای 
مهنام  احمدرضا  است.  استوار  رهبری  معظم   مقام 
همگانی  ورزش  به  توجه  و  محوری  محله  گفت: 
تقسيم  در  محوری  عدالت  و  مردم  سالمت  برای 
فرهنگی  سازمان  اصلی  اولويت  امكانات،  و  صنايع 
تفريحی شهرداری اصفهان در برنامه های سال آينده 

خواهد بود. 
وی افزود: با مشاركت شورای ورزشی محالت سعی 
توجه  با  را  محله ها  در  ورزشی  استعدادهای  داريم 
به نوع محله و پيشينه ورزش، فرهنگی، جغرافيايی 
كشف و در جهت پرورش اين استعدادها تا مرحله 

قهرمانی تالش كنيم. 
از  بيش  آينده  سال  اول  ماه   6 در  داد:  ادامه  مهنام 
را  مسابقه  و  رقابتی  آموزشی،  همايشی،  برنامه   14
در  را  سنی  های  رده  كليه  كه  كرد  خواهيم  برگزار 

برمی گيرد و توجه ويژه ای در آن به ورزش معلوالن 
شده است. 

كليه  و  شهرداری  ورزشی  گانه   25 مراكز  همچنين 
مجموعه های باز و پوشيده و استخرهای شهرداری 
های  فعاليت  پوشش  برای  از حداكثر ظرفيت خود 

ورزشی شهروندان استفاده خواهند كرد.
و  ورزش���ی  م���راكز  ك���رد:  ت���صريح   وی 
مجموعه های نصرآباد، مشتاق، ناژوان، ابرار، شهيد 
قاض��ی، ميثاق، خ���انه ج��وان، باب��وان و كردآباد 
را  محور  محله  ورزشی  های  برنامه  فعال  طور  به 
همچنين  و  محله ها  ورزش  ارتقای  و  رشد   برای 
ترين  نزديک  در  اماكن ورزشی  از  ها  استفاده خانه 

محل برنامه ريزی خواهند كرد. 
سازمان  ورزشی  های  فعاليت  مهنام  احمدرضا 
ساز  زمينه  را  اصفهان  شهرداری  تفريحی  فرهنگی 
اجرای برنامه های مهم ورزشی در سطح شهر دانست 
با سياستگذاری كلی معاونت اجتماعی فرهنگی  كه 
شهرداری و اجرای معاونت ورزشی تفريحی سازمان 

رفاهی تفريحی صورت می گيرد. 

وی خاطرنشان ساخت: 70 درصد برنامه های سال 

برای  همگانی  ورزش  های  برنامه  را  سازمان  آتی 
عمومی  سالمت  افزايش  و  ورزش  فرهنگ  ارتقای 

تشكيل می دهد.

معاون ورزشی تفريحی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان: 

پرداختن به ورزش همگانی همراه با محله محوری، اولويت اصلی شهرداری در سال 90 

زاينده رود
بنا ب��ه دعوت هي��أت دوچرخه س��واري بانوان شهرس��تان مباركه 
از تيم بانوان دوچرخه س��وار نجف آباد، ديدار دوس��تانه اي با حضور 20 
دوچرخه س��وار در آن شهرس��تان برگزار شد كه در اين رقابت تكنيكي و 
اس��تقامتي، بانوان دوچرخه س��وار نجف آبادي عملكرد قابل قبولي را به 

نمايش گذاشتند.

زاينده رود
كالس داوري درجه يک تنيس روي ميز كش��وري آقايان با حضور 
25 نف��ر از اس��تان هاي گيالن، فارس، لرس��تان،  چهارمحال و بختياري و 
اصفهان در س��الن ورزشي اردوگاه شيخ بهايي نجف آباد به مدرسي سيد 
مهدي مجداالشرافي برگزار گرديد. دبير اجرايي اين دوره را حميد نوري 

مسئول هيأت تنيس روي ميز نجف آباد برعهده داشت.

 ديدار دوستانه بانوان دوچرخه سوار 
نجف آباد با مباركه

نجف آباد ميزبان كالس داوري درجه 
يك تنيس روي ميز
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پيامبر اكرم)ص(:
 آنچه اندک باشد و كفايت 
كند، از آنچه كه فراوان باشد 
و آدمی را به خود مشغول 
سازد بهتر است.


