
ايجاد 4000 فرصت شغلي 
مستقيم و غير مستقيم

در فوالد مباركه
ب��ا انعق��اد ق��رارداد ط��رح و توس��عه ناحيه 
فوالدسازي و نورد پيوسته، حلقه  قرارداد هاي 
توس��عه در ف��والد مبارك��ه ب��راي دس��تيابي 
 س��االنه 10 ميلي��ون تن فوالد كام��ل خواهد 

شد. 
مدير توسعه ناحيه فوالدسازي و نورد پيوسته 
فوالد مباركه گفت: با اج��را و بهره برداري از 
طرح هاي توسعه در ناحيه فوالد سازي و نورد 
 پيوس��ته فوالد مباركه اصفهان ك��ه هم اكنون
 مناقص��ه  آن برگ��زار ش��ده اس��ت، بي��ش از 
يك هزار فرصت ش��غلي مس��تقيم و سه هزار 
 فرصت ش��غلي غير مس��تقيم ايج��اد خواهد 

شد. 
سياوش مستش��في افزود: وزن كل اين پروژه 
25 هزار تن است كه 80 درصد آن طبق برنامه 
بايد به دست كارشناسان و پيمانكاران داخلي 
كشور س��اخته ش��ود تا عالوه بر اشتغالزايي، 
باعث ارتقاي س��طح دان��ش و توانمندي فني 

داخلي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: با انعق��اد قرارداد طرح 
و توس��عه ناحيه فوالدس��ازي و نورد پيوسته، 
حلق��ه  قرارداد هاي توس��عه در ف��والد مباركه 
براي دس��تيابي س��االنه 10 ميلي��ون تن فوالد 

كامل خواهد شد.
مدي��ر توس��عه ناحيه ف��والد س��ازي و نورد 
پيوس��ته فوالد مباركه اظهار داشت: با اجراي 
اي��ن ط��رح، ظرفيت اين ناحي��ه از 700 هزار 
 ت��ن به ي��ك ميليون و 600 ه��زار تن خواهد 

رسيد. 
الزم به ذكر اس��ت مناقص��ه افزايش ظرفيت 
توليد در ناحيه فوالدس��ازي و نورد پيوس��ته 
 ف��والد مبارك��ه ب��راي دس��تيابي ب��ه تولي��د 
ي��ك ميليون و 600 هزار تن فوالد در س��ال، 

هفته گذشته برگزار شد.

با حض��ور سرپرس��ت وزارت 
 راه و تراب��ري بان��د دوم بزرگراه 
اردستان � اصفهان به بهره برداري 
رس��يد. رضا ح��اج آقاجاني در 
بازديد وزير راه و ترابري از پروژه 
كنار گذر شرق اصفهان در ارتباط 

با مشخصات فني اين پروژه بيان داشت: طول  ...

بختياري  استاندار چهارمحال و 
گفت: تحقق ش��عار سال جهاد 
اقتص��ادي مس��تلزم همكاري و 
همتي همگاني است. علي اصغر 
عنابس��تاني در نخستين جلسه 
ش��وراي فرهنگ عموم��ي اين 

استان در سال جاري به وظيفه عمومي و همگاني ...

با حضور سرپرست وزارت راه و ترابري؛
افتتاح باند دوم 

بزرگراه اردستان - اصفهان 

استاندار چهارمحال و بختياري:
تحقق جهاد اقتصادي مستلزم همتي 

همگاني است

صفـحهصفـحه
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رئیس جمهور:
 بن الدن مدتها قبل از كشته شدن در اختيار 
نظاميان آمريكا بود
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 شهرستان    صفحه 4

در اصفهان؛

طراحيمانيتورهايقلببيسيم
صفحه 4

صفحه 7

فتحي رئي��س هي��أت مديره و 
مديرعامل شركت مخابرات استان 
 با حضور در جمع اهالي رسانه هاي
 جمعي ب��ه تش��ريح عملكرد و 
برنام��ه ه��اي امس��ال پرداخت.
وي ضمن تبري��ك روز جهاني 

مخابرات و اعالم شعار اتحاديه بين المللي مخابرات مبني بر »زندگي بهتر 
در جوامع روستايي با فناوري ...

ارتقاي كيفي ارتباطات تلفن ثابت 
و همراه اولويت كاري شركت 

مخابرات استان

 شهرستان    صفحه 4

رئیس سازمان بازرسي كل كشور:
 دالالن در قوه قضاييه 
فعال هستند

آگهيمناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اسكن و بايگاني الكترونيكي پرونده هاي 
مشتركين واحدهاي خودگردان شركت آب و فاضالب اصفهان را از محل اعتبارات جاري، به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 90/3/16
گشايش پاكات مناقصه: ازساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 90/3/17

 www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتي
تلفن تماس: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

پيرو آگهی تشخيص منابع ملی به شماره 20425- 68/9/5 منتشره در 
روزنامه جمهوری اسالمی و اولياء اصفهان به شماره های 3051 و 1824- 
68/9/16 رديف 3 موسوم به بيابان های شرق ايستگاه حبيب آباد شامل 
مزرعه توكل آباد پالک 18، مزرعه گرگ آباد، پالک 11، حسن آبادچی پالک 5 
بخش 16 ثبت اصفهان كه در محدوده آگهی فوق می باشد و از قلم افتاده 

است كه بدينوسيله آگهی مذكور اصالح و اعالم می گردد. 

فيض ا... رهنما 
مديركل

 شهرستان    صفحه 4

م الف: 2367

مبلغ تضمين موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
)ريال(

اسكن و بايگاني الكترونيكي پرونده هاي مشتركين 190-1-103
واحدهاي خودگردان شركت آب و فاضالب استان اصفهان

106/000/000

آگهیاصالحی
بهشماره90/2/24-7042

هر
: م

س
عک

قهرمانی سپاهان در حاشيه زاينده رود

تكرار تاريخ؛ سپاهان انتقام گرفت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 16 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

عربستان در محاصره قیام

جهان نما

  زاینده رود

نقش عربس��تان اين روزه��ا در منطقه 
خاورميانه بيشتر و پررنگ تر از هميشه 
اس��ت. لش��كر كش��ی به بحرين برای 
س��ركوب قيام مردم اين كشور اگرچه 
به بهانه كم��ك به حكومت قانونی اين 
كش��ور از ط��رف س��عودی ها صورت 
می گيرد اما كمتر كس��ی اس��ت كه اين 

بهانه احمقانه را باور كند.
در واق��ع خان��دان آل س��عود می دانند 
كه در اتفاقات اخير منطقه اگر دس��ت 
پي��ش را نگيرن��د در اين ب��ازی بازنده 
خواهند بود چ��را كه حكومت آنها نيز 
نه تنها ديكتاتوری است بلكه جباريت 
دينی حاك��م در اين كش��ور كه همراه 
با سركوب ش��ديد اقليت است آنها را 
در موقعي��ت يك بمب س��اعتی  قرار 
می ده��د كه ه��ر لحظه بي��م انفجار آن 
می رود. عربستان س��عودی بسياری از 
ش��رايطی را كه در تونس و مصر منجر 
به خيزش های مردمی ش��د، داراس��ت، 
ب��ا اين حال ب��ر خالف اين كش��ورها، 
عربس��تان ب��ا تكيه بر مناب��ع مالی قابل 
مالحظه و راهبردهايش، توانسته است 
جلوی تهدي��دات ج��دی را در كوتاه 
مدت بگي��رد. يكی از اي��ن راهبردها، 
بازی با كارت فرقه گرايی است. درست 
ب��ه همين منظور آل س��عود با هياهوی 
تبليغات��ی ن��ه تنه��ا تمرك��ز نيروهای 
داخل��ی خود را به ه��م ريخت بلكه به 
راحتی توانس��ت خود را ناجی مردم و 

حكومت های منطقه نشان دهد.
 نق��ش مخ��رب عربس��تان در بحرين، 
س��وريه و تون��س بر كس��ی پوش��يده 
نيس��ت. عربس��تان كه همه مس��ائل را 
در قالب منازعه س��ني � شيعه و عرب 
� عجم تفس��ير مي كن��د، از بر هم زدن 
موازنه قوا در منطق��ه پس از روي كار 
آمدن دولت ش��يعه در عراق به شدت 
ناخشنود اس��ت و رهبران آمريكايي و 
رژيم صهيونيستي نيز به ترس عربستان 
از ش��يعه و ايران دام��ن زده اند. رياض 
بر مبناي اين تحلي��ل تالش دارد حتي 
االمكان توازن جديدي از قواي سياسي 
و مذهبي در منطقه ايجاد كند كه بتواند 
مقابل محور ش��يعه و محور ايران كه به 
اعتقاد عربستان پس از سقوط صدام به 
ش��دت تقويت شده اس��ت، ايستادگي 
كند. درس��ت به همين منظور  مزدوران 
عربس��تان ه��ر روز در بحري��ن خون 
اف��راد بيگناه زي��ادی را می ريزند و در 
س��وريه عربس��تان با تحريك نيروهای 
 مخال��ف اوضاع را هر روز متش��نج تر 

می كند. 
گزارش ها حكايت از توزيع پول توسط 
عوامل عربستان در ميان مخالفان دولت 
س��وريه، نفوذ در روستاهاي مرزي آن 
كش��ور با لبن��ان و اردن، ارائه امكانات 
تبليغاتي به مخالف��ان، ارائه توصيه ها و 
راهكارهاي عملياتي به افراد برجس��ته 
در مي��ان اعتراض كنن��دگان و مرتب��ط 
كردن آن ها ب��ا رس��انه هاي بين المللي 
و ايج��اد فش��ار رس��انه اي از طري��ق 
رس��انه هاي تحت مالكيت آن كش��ور 
مثل ش��بكه تلويزيوني العربيه، الحياه و 

الشرق االوسط دارد. 

از سوی ديگر رياض تمام تالش خود 
را می كند تا ب��ا فراهم آوردن نيروهای 
بيش��تر بحرين را با تمام قرا س��ركوب 
نمايد. در ش��رايط كنونی آنقدر اوضاع 
در خاورميانه ش��لوغ و مبهم اس��ت كه 
كشورهای فرصت طلبی مانند عربستان 
به راحت��ی از اي��ن آب گل آلود ماهی 
می گيرن��د اين كش��ور ب��ا حمايت از 
مخالفان س��وری و از طرفی س��ركوب 
معترضان بحرينی س��عی دارد مرزهای 
خود را از نفوذ آزاديخواهی ايمن سازد 
زيرا به دليل نزديكي عشاير مردم شرق 
عربس��تان با بحرين كه فاصله بين آنها 
يك پل اس��ت هر تح��ول در بحرين، 

عربستان را متأثر مي كند. 
عربستان نگران اكثريت شيعه ای است 
ك��ه در مناط��ق نفت خيز اين كش��ور 
ساكن هستند. عربس��تان می داند روی 
كار آم��دن ي��ك حكومت ش��يعی در 
بحرين مساوی با افول قدرت وهابيون 
در منطقه اس��ت با توجه به نفوذ ايران 
در جنوب لبن��ان و روابط خوب ايران 
و س��وريه، عربس��تان به شدت از يك 
 ائت��الف ش��يعی در منطق��ه هراس��ان 

است.
 عربس��تان به بحرين به مثابه يك پاشنه 
آش��يل برای تح��والت داخل��ی خود 
می نگرد. اين يك موض��وع امنيتی هم 
برای عربس��تان و هم شورای همكاری 
خليج فارس اس��ت. از س��ويی پرونده 
هس��ته ای ايران همچن��ان غرب را آزار 
می دهد و اگر ش��ورای امنيت بخواهد 
تحريم های تازه ای را عليه ايران اعمال 
كند بی ش��ك اين حركت تاثير خود را 
ب��ر امنيت منطقه خلي��ج فارس خواهد 
گذاشت و در اين معادله بحرين نقشی 

بسيار مهم ايفا خواهد كرد.
در اي��ن  بازی عربس��تان تالش دارد تا 
از ميان كش��ورهای منطقه ياركشی كند 
ديدار يكی از ش��اهزادگان س��عودی از 
پاكس��تان و تالش برای ب��ه كارگيری 
نيروهای ارتش اين كشور در بحرين و 
نيز همراه كردن ساير كشورهای اسالمی 
مانند اردن و مالزی با اقدامات خود در 

همين راستا صورت گرفته است.
در حال��ی كه منطق��ه خليج فارس پس 
از پاي��ان جنگ خليج ف��ارس و حمله 
ع��راق ب��ه كوي��ت در ش��رايط موازنه 
قدرت به س��ر می برد، به نظر می رس��د 
حضور نظامی عربس��تان به نفع يكی از 
طرف های دع��وا در بحرين و اقدام به 
كش��تار مردم بحرين، سر آغاز تغييری 
دوب��اره در منازع��ه ق��درت در منطقه 

خليج فارس است.
 اگرچ��ه حضور پررنگ عربس��تان در 
منطقه آرزوی ديرين اين كش��ور است 
اما واقعيت اين اس��ت كه اين كش��ور 
ه��م اكن��ون در حال انفجار اس��ت. به 
غير از ش��يعيان، جوانان عربستاني هم 
س��ئوال هاي جدي از حكام س��عودي 
دارن��د و ب��ه ط��ور حتم هم��كاري با 
اس��راييل و خنج��ر زدن از پش��ت به 
مسلمانان در راس اين سئوال قرار دارد. 
اتفاقي كه به زودي ب��ا وزيدن بادهاي 
 خش��م بر دش��ت هاي نجران، خواهد 

افتاد.

جهان نما

رئي��س جمهور با بيان اين كه خب��ر دقيق دارم كه بن الدن از مدتها قبل از 
كش��ته ش��دن در اختيار نظاميان آمريكايي بود اظهار داش��ت: آنها نه براي 
مبارزه با تروريسم و متالشي كردن گروه هايي كه به ادعاي آنها تروريست 
هس��تند اين فرد را كش��تند بلكه اين اقدام براي تامين خوراك تبليغاتي در 

جامعه آمريكا و جلب آراي مردم در انتخابات بود. 
محمود احمدي نژاد در ديدار مدعوين كنفرانس بين المللي ائتالف جهاني 
عليه تروريست براي صلح عادالنه در نهاد رياست جمهوري افزود: رئيس 
جمه��ور قبل��ي آمريكا براي نج��ات اقتصاد آمريكا و جل��ب آرا به منطقه 
م��ا حمله كرد و يك ميليون انس��ان را كش��ت و نفر بعدي ه��م با همان 
روش و من��ش روي كار آمد. رئيس جمهوري نظام س��لطه و اس��تكباري 
را در سراش��يبي سقوط دانس��ت و گفت: با تغيير مهره ها تغييري در نظام 
غيرعادالنه حاكم بر جهان انجام نخواهد شد و آمريكا و رژيم صهيونيستي 
رفتني هس��تند و بايد خ��ود را براي جهان سرش��ار از عدالت آماده كنيم. 
رئيس جمهوري با اش��اره ب��ه اظهارات مقامات ارش��د آمريكايي مبني بر 
اين كه آنها پايان تاريخ قلمداد مي ش��وند، اظهار داشت: حرف او را تأييد 
مي كنم چرا كه آنها در پايان تاريخ خودش��ان هستند و سوخت تاريخي و 
دوره آنها به پايان رس��يده و در سراش��يبي سقوط قرار دارند. احمدي نژاد 
از نظام ضد انس��اني و توس��عه طلب حاكم بر جه��ان در مقطع كنوني به 
عنوان بزرگتري��ن، قدرتمندترين و آخرين مانع در برابر اس��تقرار عدالت 
در جهان ياد كرد و گفت: اين گروه از غارتگران و ظالمان تاريخ از س��اير 
غارتگران طول تاريخ غارتگرتر، كينه ورزتر و ضد انسان تر هستند و كشتار 
و غارتي كه آنها در طول 10 س��ال اخير انجام داده اند ده ها برابر كش��تار و 
غارت طول تاريخ اس��ت. رئيس جمهوري با بيان اين كه با فروپاشي نظام 
سلطه راه براي استقرار عدالت و حاكميت انسان ها باز خواهد شد خطاب 
به مهمانان خارجي حاضر در مراس��م خاطر نش��ان ك��رد: به لطف خدا و 
ايس��تادگي ش��ما و بيداري ملت ها نظام س��لطه به پايان راه رسيده است. 

رئيس شوراي عالي امنيت ملي از رژيم صهيونيستي به عنوان اساس و پايه 
نظام س��لطه نام برد و گفت: اگر اساس نظام سلطه نابود شود، نظام سلطه 
آمري��كا و متحدان آن فرو خواهد ريخت. پيش از س��خنان رئيس جمهور 
دبير مجمع صلح اس��المي گزارشي از روند برگزاري كنفرانس بين المللي 
ائتالف جهاني عليه تروريس��ت براي صلح عادالنه ارايه كرد در ادامه پنج 
تن از مدعوين و ش��ركت كنندگان خارجي شركت كننده در اين كنفرانس 
بين المللي به بيان ديدگاه هاي خود درباره س��از و كار تحقق صلح عادالنه 
و مبارزه با تروريست بيان كردند و از پيشتازي جمهوري اسالمي ايران و 
رئيس جمهوري در مقابله با نظام س��لطه به عنوان حاميان اصلي تروريسم 

در جهان تجليل كردند.

رئيس جمهور:

بنالدنمدتهاقبلازكشتهشدن
دراختيارنظاميانآمريكابود

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تمام قوميت های عراقی خواستار اخراج منافقين
 ابراهیم جعفری: مشکل بحرین 

طایفه ای نیست
عضو پارلمان و رئيس فراكسيون شيعيان مجلس عراق با تأكيد بر اين كه مشكل 
دولت بحرين و مردم اين كش��ور طايفه ای و مذهبی نيس��ت ابراز اميدواری 
كرد كه مردم بحرين از فتنه ای كه دولت اين كش��ور ايجاد كرده است خارج 

شوند.
ابراهيم جعفری در خصوص ادعاه��ای درگيری طائفه ای ميان مردم بحرين 
تصريح كرد: مشكل مردم بحرين و نظام حاكم در اين كشور مشكل طايفه ای و 
مذهبی نيست بلكه يك سری خواسته های مشروع مطرح است كه بايد به آن 
پاسخ داده شود. وی افزود: حق مردم برای رسيدن به دموكراسی، مردم ساالری 
و آزادی و دادن فرصت كامل به آنان برای مشاركت در امور و ساختار سياسی 
به صورت واقعی و متوازن درخواس��ت های اصلی مردم بحرين است. رئيس 
ائتالف وطنی عراق تصريح كرد: آنچه كه بحرينی ها مدعی هس��تند مبنی بر 
طائفه ای بودن اين مس��ائل درست و قابل قبول نيست و ما آن را رد می كنيم. 
جعفری با ابراز اميدواری توجه دولت بحرين به خواس��ت مردم اين كش��ور 
افزود: اميدواريم اين آغازی برای اصالحات اساس��ی در بحرين باش��د و ما 
اميدواريم كه اين كشور كانون پيشرفت و همكاری و محبت و صلح و آرامش 
باشد. وی ابراز اميدواری كرد كه مردم بحرين از اين فتنه ای كه نظام بحرينی 
باعث آن شده خارج شوند. اين فعال سياسی عراقی در خصوص زمان اخراج 
منافقين از عراق عنوان كرد: خروج منافقين درخواس��ت و خواسته ملی مردم 
عراق اس��ت و از ابتدای سقوط رژيم صدام، مردم می خواستند از اين سازمان 

تروريستی اخراج شوند. 

63 سال نکبت؛ تنها موجودیت اسرائیل 
یک جنایت هولناک جنگی است

بعد از گذشت 63 سال هنوز جامعه بين الملل به علت حمايت های كوركورانه 
غرب و در رأس آن آمريكا نتوانس��ته س��ران اس��رائيلی را به علت ارتكاب 
ب��ه جنايات جنگ��ی هولناك مجازات كند و حال آنك��ه بايد گفت تنها ادامه 
موجوديت اين رژيم خود جنايتی بس بزرگ است. به راستی اگر اسرائيل در 
فلسطين و عليه فلسطينيان دست به جنايت جنگی نمی زد چه می شد؟ و اگر 
آمريكا و كشورهای غربی در ارتكاب اين جنايات همراه و شريك اسرائيلی ها 

نمی شدند، باز می پرسيم كه چه می شد؟
 آي��ا تنه��ا موجوديت اين رژي��م در روز نكبت آن هم بر س��رزمين اجدادی 
فلس��طينيان و با كوچاندن اجباری ش��ان خود دليل كاف��ی برای محكوميت 
اس��رائيلی ها به ارتكاب به جنايات جنگی كافی نيست؟ جنايت جنگی طبق 
قانون بين الملل به جناياتی اطالق می شود كه به قصد از بين بردن و به هالكت 
رساندن گروه دينی ، قومی و يا مذهبی صورت می گيرد كه شامل بمباران و 
حمله به شهرها يا كوچاندن اجباری، زندان، محروميت، گرسنگی، شكجنه و 
يا ربودن و يا حتی جنايات نژادپرس��تی كه توافقنامه سال 1949 ژنو را نقض 

می كند، می شود.
روزنامه الخليج در نگاهی تحليلی به روند جنايات اسرائيلی ها در خاورميانه 
وعليه كش��ورهای عربی و به ويژه فلس��طينيان بيگناه می نويس��د: همه اين 
جنايت ها را اسرائيلی ها مرتكب شده و همچنان هم عليه فلسطينيان و درعين 
حال عليه ديگر ملت های عربی مرتكب می ش��وند چنانچه در سال 2008 و 
2009 در غزه و در سال 1982 در لبنان مرتكب شدند و در سال 1996 دست 

به كشتاری هولناك در قانا زدند و در سال 2005 نيز به لبنان يورش بردند.
همه داليل و اس��ناد واضح و روش��ن و مستدل اس��ت اما اسرائيل هميشه از 
بازجويی و مجازات طفره می روند و تنها دليلش هم حمايت آمريكا و غرب 
از اين رژيم اس��ت كه اين پشتيبانی حتی زمينه ارتكاب دوباره جنايات عليه 

ملت های منطقه به ويژه فلسطينيان را برای اين رژيم آسان تر می كند.
آخرين فصل جنايات جنگی اسرائيل آواره كردن 140 هزار فلسطينی در كرانه 
باختری از وطن و اسكان در سرزمين پدری شان است و اين اقدام اسرائيلی ها 
همان كوچاندن اجباری و تسويه حساب نژادپرستانه به شمار می آيد كه جزء 

جنايات جنگی محسوب می شود.
همين وضعيت درباره اهالی بيت المقدس كه خانه های شان ويران می شود و 
به زور از منازلش��ان بيرون رانده می شوند نيز صدق می كند و حال مصادره 
اراضی عربی و احداث شهرك های صهيونيستی برای اجرای دسيسه يهودی 

سازی بيت المقدس بماند!
اينها همه جنايات جنگی است كه اسرائيلی ها هر روز در برابر چشم وگوش 
جهانيان مرتكب می ش��وند و به جای آنكه به عنوان جانيان جنگی به دادگاه 
بين المللی جنايی برده شوند و سران آنان مورد محاكمه قرار گيرند همچنانكه 
درباره س��ران يوگوس��الوی و رواندا س��يراليون به وقوع پيوست اما با رژيم 
صهيونيستی مانند دولتی عادی و محترم برخورد می شود و حتی تعاملی ويژه 
با سران اين رژيم را نيز شاهد هستيم اين نوع تعامل به حدی است كه گويی به 
هيچ عنوان سران اين رژيم دست به جنايات جنگی و نقض قوانين بين المللی 
نزده اند!! سستی و سهل انگاری در ممانعت از جناياتی كه اسرائيلی ها عليه ملت 
فلسطين يا گرسنه نگه داشتن اين ملت مرتكب می شوند در حد خود جنايت 
جنگی محسوب می ش��ود و عامالن اين جنايات وحتی مشوقان به ارتكاب 
آن و كسانی كه رژيم صهيونيستی را مجهز به ابزار و آالت برای انجام چنين 

جناياتی می كنند خود نيز مجرم محسوب می شوند.
درپايان اين تحليل تأكيد می شود: تنها ادامه موجوديت اسرائيل كه در چنين 
روزی يعنی 15 می 63 سال پيش به وقوع پيوست خود جنايت جنگی است و 
بس و همه كسانی كه از اين رژيم حمايت می كنند نيز طبق قوانين بين المللی 

مجرمان جنگی هستند كه تاكنون از چنگال عدالت فرار كرده اند.

روابط تهران - بغداد رو به گسترش
وزیر امور خارجه عراق: بستن اردوگاه اشرف 

تصمیم دولت عراق است

وزير امور خارجه عراق تأكيد كرد كه بستن اردوگاه اشرف و اخراج منافقين 
تصميم دولت عراق اس��ت. هوش��يار زيباری در خصوص زمان بسته شدن 
پرونده منافقين در عراق گفت: بستن اردوگاه اشرف تصميم دولت عراق است. 
وی خاطرنشان كرد: ما از مجامع بين المللی و كشورهای اروپايی درخواست 
كرده ايم تا س��اكنان اردوگاه اشرف را بپذيرند تا بستن پادگان اشرف صورت 

بگيرد. 
وزير خارجه عراق در خصوص روابط ايران و عراق نيز اظهار داشت: روابط 
ايران و عراق بس��يار خوب و رو به رش��د است كه اين روابط در آينده بسيار 

بيشتر از وضع فعلی توسعه خواهد يافت. 

بازداشت در فرودگاه نيويورک
رئیس صندوق بین المللی پول به اتهام 

فساد اخالقی بازداشت شد

رئيس صندوق بين المللی پول به اتهام فس��اد اخالقی در فرودگاه نيويورك 
بازداش��ت شد. دومينيك اس��تروس كن رئيس فرانسوی صندوق بين المللی 
پول به اتهام تجاوز جنسی به كارمند يك هتل در فرودگاه نيويورك بازداشت 
ش��ده است. اس��تروس من كه عضو حزب سوسياليست فرانسه است، يكی 
 از نامزدهای احتمالی انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 2012 اين كش��ور 

می باشد.

دول��ت در روزهای آينده درباره نرخ ش��ير 
يارانه ای تصميم خواهد گرفت اين در حالی 
است كه جلسات كارشناسی تعيين قيمت 
ملی برای شير را خبر می دهد كه اين قيمت 
عددی ميان قيمت شير يارانه ای 350 تومانی 

و غير يارانه ای 850 تومانی است.
اي��ن روزه��ا هدفمندك��ردن يارانه ه��ا و 
پرداخت های نقدی و غيرنقدی دولت بابت 
كاالهای اساسی نقل بسياری از محافل است. 
باالخ��ره برنامه ريزی و چانه زن��ی دولت با 
بخش های مختلف برای هدفمندسازی يارانه 
كاالهای اساسی از جمله شير به پايان رسيد 
و دولت كه بر سر دو راهی مانده بود كه آيا 
يارانه شير را به صورت نقدی به مردم بدهد يا 
آن را صرف حمايت از دامداران و حلقه های 
توليد كند، تصميم گرفت كه يارانه شير را در 
اختيار وزارت جهاد كشاورزی قرار دهد تا او 
هم به دامداران و بخش توليد بپردازد، البته به 
شرط ها و شروط ها. تا پيش از اين، حمايت 
از توليد مواد لبنی اگرچه منابع مالی بسياری را 
از دولت مصروف خود می كرد، اما در نهايت 

به دليل غيرهدفمند ب��ودن اين حمايت ها، 
پشتيبانی واقعی از دامداری ها و صنايع لبنی 
كش��ور به درس��تی صورت نمی گرفت. به 
عبارت ديگر، دولت ساالنه 500 ميليارد تومان 
يارانه را در ش��ير تزريق می كرد تا بتواند دو 
ميليون تن شير يارانه ای را با هدف حمايت از 
مصرف كننده، دامدار و كارخانجات توليدی 
روانه بازار كند، اما نه حمايتی از مصرف كننده 
صورت می گرفت و نه دامدار از شيوه خريد 
ش��ير توليدی اش رضايت داشت. همه چيز 
تنها بر يك دور باطل، گردش می كرد. شايد 
گواه بر اين موضوع نيز عدم حضور برندهای 
معروف لبنيات در توليد شير يارانه ای باشد كه 
متاسفانه مكانيزم پرداخت يارانه شير نتوانسته 
پای برندهای معروف توليدكننده لبنيات در 
كشور را به پای ميز مذاكره با دولت باز كند 
و آنها نيز به صحنه توليد شير يارانه ای ورود 
كنند؛ البته نبايد ورود دولت به موضوع شير 
م��دارس را نيز از نظر دور داش��ت كه كار 
خوبی نيز در اين عرصه انجام ش��د، اگرچه 

جای كار بسيار دارد.

عمليات راه اندازی معادل هفت فاز ميدان مشترك پارس جنوبی 
ب��ا ظرفيت توليد روزانه 175 ميليون متر مكعب گاز طبيعی به 

شركت POMC كره جنوبی واگذار شد.
در حال حاضر عمليات اجرايی و پيش��رفت س��اخت فازهای 
15 تا 18 پارس جنوبی به مرز 70 درصد نزديك ش��ده اس��ت 
و مطاب��ق با وعده های ش��ركت ملی نفت باي��د اين چهار فاز 
مشترك گازی تا اسفند ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار 
بگيرند. يكی از مهم ترين مش��كالت در بهره برداری از فازهای 
پارس جنوب��ی انجام عمليات پي��ش راه ان��دازی و راه اندازی 
س��كوهای فراساحلی و پااليشگاه های س��احلی بوده كه برای 
كاهش زمان به تازگي قراردادی با يك شركت كره جنوبی رای 
 راه اندازی فازهای جديد اين ميدان مش��ترك با قطر امضا شده 

است. 
 POMC در شرايط فعلی تعدادی از كارشناسان شركت مشترك
ك��ره جنوبی برای راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در 
عسلويه مطالعات راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را آغاز 
كرده اند. از سوی ديگر با توافق انجام شده با اين شركت آسيايی 
 پس از راه اندازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی، قرارداد راه اندازی و 
بهره برداری از فازهای 12 )معادل س��ه ف��از( و فاز 19 )معادل 
دو فاز( پارس جنوبی به اين شركت كره جنوبی واگذار خواهد 

شد.

شير تک نرخی می شود
 احتمال افزایش قیمت شیر یارانه ای

توافق با کره جنوبی برای مشارکت 
در 7 فاز پارس جنوبی

معصومه ابتكار خبر داد:
 نصب آنتن هاي مخابراتي در تهران نیاز 

به دریافت پروانه از شهرداري دارد
رئي��س كميته محيط زيس��ت ش��وراي 
 اسالمي شهر تهران گفت: نصب آنتن هاي
مخابراتي در تهران با توجه به گسترش 
ش��بكه تلفن همراه از اي��ن پس نياز به 
درياف��ت پروان��ه س��اخت و نصب از 

شهرداري تهران دارد.
دبي��ران  در جم��ع  ابت��كار  معصوم��ه 
شوراياري هاي منطقه دو تهران درباره 
اث��رات زيانبار نصب آنت��ن هاي تلفن 
هم��راه در مي��ان بافت هاي ش��هري و 
مس��كوني گفت: اي��ن كميت��ه پس از 
مطالعات كارشناسي، ضوابطي را براي 
نصب اين آنتن ها در ش��هر تعيين كرده 
اس��ت تا نصب آنتن ها طبق استاندارد 

انجام شود. 
 وي ب��ا بي��ان اين ك��ه اي��ن ضوابط به 
تصوي��ب كميس��يون عمران ش��وراي 
در  آين��ده  هفت��ه  و  رس��يده  ش��هر 
جلس��ه علن��ي ش��وراي ش��هر مطرح 
م��ي ش��ود، گفت:ب��ا تصوي��ب نهايي 
ه��اي ش��ركت  تم��ام  ط��رح،   اي��ن 
مخابرات��ي ب��راي نص��ب آنت��ن هاي 
مخابرات��ي باي��د از ش��هرداري مجوز 

بگيرند.
رئي��س كميته محيط زيس��ت ش��وراي 
اس��المي ش��هر تهران تصريح كرد: در 
گذش��ته آنتن ه��اي مخابرات��ي در هر 
مكان��ي نصب ش��ده بود ك��ه از لحاظ 
س��المت جسم و روان آثار منفي داشته 

و ش��وراي شهر به دنبال ساماندهي اين 
مهم است.

ابتكار با بيان ضرورت توس��عه كمربند 
س��بز تهران براي جلوگيري از ساخت 
و س��ازهاي غير مجاز در اطراف ش��هر 
گفت: اكنون توسعه اين طرح در مناطق 
پنج و 22 با ش��تاب در حال اجرا و در 
منطقه دو نيز نياز به توسعه فضاي سبز 

داريم.
وي درباره بخشي از مصوبات شوراي 
ش��هر در زمينه كاه��ش آلودگي هواي 
تهران اظهار داش��ت: با وجود قوانين و 
برنامه هاي مصوب براي كاهش آلودگي 
هواي تهران بصورت جدي تالش��ي از 
 س��وي دس��تگاه ه��اي اجرايي نش��ده 
است. به گفته ابتكار، شوراي شهر سال 
گذش��ته با مصوباتي مانن��د ممنوعيت 
استفاده از وس��ايل آزبستي و ضرورت 
استانداردهاي سوخت درصدد  رعايت 

كاهش آلودگي هواي شهر بر آمد. 
صوت��ي  آلودگ��ي  از  همچني��ن   وي 
 ب��ه عن��وان يك��ي از مش��كالت مه��م 
ش��هر تهران نام برد و گفت: در منطقه 
 دو ته��ران و بزرگ��راه ش��هيد چمران 
مي��زان آلودگي صوتي چن��د برابر حد 
مجاز بود كه شهرداري با اقدام مناسب 
در نص��ب دي��وار صوت��ي، آلودگ��ي 
 صوت��ي اي��ن بزرگراه را ب��ه حد مجاز 

رساند.

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سرپرس��ت س��ازمان مديريت بحران كش��ور اقدامات جمهوري اسالمي 
 اي��ران به منظور آمادگي و مقابله ب��ا مخاطرات طبيعي و كاهش مديريت 

خطر پذيري باليا را تشريح كرد.
حس��ن قدمي، در سومين اجالس مجمع جهاني كاهش خطرپذيري باليا 
در ژنو با اشاره به روند فزاينده جهاني بالياي ناشي از مخاطرات طبيعي 
و وظيف��ه س��نگين مديران به منظ��ور كاهش خطرپذي��ري باليا مطابق با 
چارچوب كاري هيوگو، گفت: هر چند از زمان تصويب چارچوب كاري 
هيوگو در پنج سال گذشته نتايج دلگرم كننده اي به دست آمده، اما تالش 
و س��رمايه گذاري بيشتري به منظور دستيابي به كاهش واقعي خطرپذيري 
در زندگ��ي مردم مورد نياز اس��ت. قدمي با تش��ريح اقدامات جمهوري 
اس��المي ايران به عنوان يك كشور حادثه خيز در سال هاي اخير به منظور 
آمادگ��ي و مقابله با مخاطرات طبيعي گف��ت: ايران در زمينه اولويت هاي 
ملي، كاهش و مديريت خطر پذيري باليا باالترين سطح توجه و پشتيباني 
را از طريق ايجاد مباني قانوني و س��اختاري مورد نياز كسب نموده و در 

دو س��ال گذشته و با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير تعداد دو ميليون 
و 600 ه��زار واحد مس��كوني تحت عنوان پروژه مس��كن مهر مطابق با 

استانداردهاي ساخت و ساز، ساخته شده است.
وي اف��زود: برنامه ه��اي مهم و موفق��ي مانند ارتقاي قواني��ن و مقررات 
س��اختمان براي پيشگيري از حوادث، مقاوم سازي بافت هاي آسيب پذير، 
توسعه ظرفيت هاي شناسايي و ارزيابي خطر پذيري باليا و تقويت پايش 
و هشدار سريع حوادث و آمادگي و پاسخگويي به حوادث در سطح ملي 

و محلي در حال انجام است. 
مع��اون وزير كش��ور مهم تري��ن چالش هاي پي��ش روي مديريت بحران 
در جه��ان را فق��دان مناب��ع كافي براي س��رمايه گذاري مؤث��ر، ايجاد و 
توس��عه ظرفيت هاي س��ازماني و فن��ي، برنامه ها و پروژه ه��اي كوتاه و 
مي��ان مدت به منظ��ور تقويت ظرفيت س��ازمان هاي مردم نه��اد، ترويج 
 فرهن��گ ايمن��ي و كاه��ش خط��ر در زندگي ف��ردي و اجتماع��ي مردم 

دانست.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور :
دالالن در قوه قضاییه فعال هستند

مسئول سازمان بسيج جامعه عشايري كشور:
200 هزار نفر از عشایر به سالح هاي سبک مجهز شدند

اقدامات ایران جهت کاهش و مدیریت خطر پذیري بالیا تشریح شد

رئيس س��ازمان بازرس��ي كل كشور از فعاليت 
دالالن در ق��وه قضاييه خبر داد و گفت: تالش 
مي كني��م تا با تدبي��ر در اين خص��وص اقدام 
نماييم. حجت االس��الم و المسلمين مصطفي 
پورمحمدي ك��ه در جمع خبرنگاران س��خن 
مي گفت كه آيا سازمان بازرسي در فساد درون 
قوه قضاييه نظارتي دارد و چه برنامه هايي براي 
كنترل آن داريد؟ تأكيد كرد: من هم قبول دارم 
و در جلسه شوراي عالي قضايي اصطالح دالل 

ب��ازي و كار چاق كني را در قوه قضائيه به كار 
برده ام. 

وي ب��ا بي��ان اين ك��ه دالالن در ق��وه قضاييه 
فعال هس��تند، افزود: پرونده قطوري كه شايد 
سنگين ترين پرونده سازمان بازرسي كل كشور 
ب��وده در اين مورد تهيه و در اختيار مس��ئوالن 
ارش��د قوه قضايي��ه قرار گرفته اس��ت. رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: براي تهيه 
اين پرونده 20 هزار نفر ساعت كار كارشناسي 

انجام ش��د تا اين پرونده 1440صفحه اي با 30 
هزار برگ تحقيق نهايي شود. 

اين مقام قضايي با اش��اره به اين كه س��ازمان 
بازرس��ي حق نظارت بر روند قضايي كشور را 
ندارد، تصريح كرد: البته بر روند حسن اجراي 
ام��ور در س��ازمان هاي تابعه دس��تگاه قضايي 
همانند ثبت اس��ناد و امالك، پزش��كي قانوني 
و... نظارت داريم و گزارش��ات متعددي را هم 

در اين خصوص تهيه و به مقامات داده ايم.

مسئول سازمان بس��يج جامعه عشايري كشور 
گفت: 200 هزار نفر از عشاير در طرح تسليح 
عش��اير به سالح هاي سبك مجهز شدند كه در 
ماموريت ها از آنها اس��تفاده مي ش��ود. سردار 
س��رتيپ مهدي جمش��يدي در نشست خبري 
س��ازمان بس��يج جامعه عش��ايري كش��ور به 
مناس��بت بيست ونهم ارديبهشت ماه روز بسيج 
عش��ايري اظهار داش��ت: 370 هزار نفر عضو 

رده هاي مختلف بس��يج عش��ايري هستند كه 
حدود 70 درصد جمعيت بالغ جامعه عشايري 
را شامل مي شود. مسئول سازمان بسيج جامعه 
عشايري كشور خاطرنشان كرد: در سال 1358 
نمايندگان عش��اير به حضور امام خميني )ره( 
رس��يدند كه در اين ديدار امام راحل عشاير را 
به عنوان ذخيره انقالب و كش��ور معرفي كرد. 
وي افزود: در س��ال 1388 كه سردار نقدي از 

اقشار مختلف بسيج خواست تا يك روز را به 
عنوان روز مربوط به آن قش��ر بس��يج انتخاب 
كنند بس��يج عش��ايري نيز 29 ارديبهش��ت ماه 
را پيش��نهاد داد كه در ش��وراي عالي بسيج به 
تصويب رس��يد. وي خاطر نشان كرد: به دنبال 
آن هستيم كه از طريق رايزني با مجلس شوراي 
اس��المي روز 29 ارديبهشت ماه به عنوان روز 

ملي عشاير در تقويت كشور ثبت شود.
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لباس پوشيدن ناش��ی از شئون انسان است و پديده ای 
است كه به اندازه طول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهنه 
جغرافيای امروزين زمين، گس��ترش دارد. اين پديده با 
خصوصيت های مختلف، فردی و اجتماعی انس��ان در 
ارتباط اس��ت و می توان آن را از ديدگاه های مختلفی 
از قبيل روانشناس��ی، اخالق، اقتصاد، جامعه شناس��ی، 
مذه��ب، قانون، تاريخ و جغرافيا مورد مطالعه قرار دارد 
و برای يافتن پاسخی به اين گونه پرسش ها به جستجو 
برآمد كه: چرا انس��ان لباس به تن می كند؟ چه ارتباطی 
ميان نوع لباس انس��ان و خصوصي��ات روانی او وجود 
دارد؟ چ��ه ارتباطی ميان وضع مال��ی و طبقه اقتصادی 
 يك انس��ان با ن��وع لباس او برقرار اس��ت؟ گروه های
 مختل��ف اجتماع��ی ي��ك جامع��ه چ��ه لب��اس هايی 
 می پوشند؟ مذاهب مختلف در باره لباس چه گفته اند؟
در قواني��ن مدنی چه قانون هايی درباره پوش��ش مردم 
وضع ش��ده اس��ت ؟ تحوالت لباس اق��وام مختلف در 
طول تاريخ چگونه بوده است و تحت تأثير چه عواملی 
صورت گرفته اس��ت؟ در نقاط مختلف كره زمين و در 
اوضاع و احوال اقليمی گوناگون چه تفاوت هايی ميان 
لباس مردم ديده می شود؟ پيداست كه پاسخ به هر يك 

از اين پرس��ش ها و ديگر پرسش های متعدد مشابه آن 
محتاج بحث های مفصل و فرصت های طوالنی است. 
از مجموع تحقيقاتی كه به عمل آمده مس��لم ش��ده كه 
لباس دس��ت كم پاسخگوی س��ه نياز آدمی است. يكی 
 اي��ن ك��ه او را از س��رما و گرما و ب��رف و باران حفظ 
می كند. ديگر اين كه در جهت حفظ عفت و ش��أن به 
او كم��ك می كند، باالخره به او آراس��تگی و زيبايی و 
وقار می بخش��د. لباس آدم��ی را می توان از يك لحاظ 
به مسكن او تشبيه كرد. درست است كه انسان در ابتدا 
ب��رای محفوظ ماندن از س��رما و گرم��ا و نيز حمله و 
هجوم حيوانات، به س��اختن خانه می پردازد، اما عالوه 
بر اي��ن منظور، خانه مأمن و مأوايی برای او اس��ت. تا 
خ��ود، اموال و احوال اقتصادی اش را در چهارديواری 
آن سامان بخشد و گذشته از اينها خانه هر كس فضايی 
اس��ت كه او می تواند ذوق و س��ليقه خ��ود را در حد 
امكان��ات خوي��ش در آن اعمال كن��د و قريحه زيبايی 
پسندش را ارضا نمايد و لباس را نيز می توان به تعبيری 
خانه و درس��ت تر بگوييم خانه اول هر كس دانس��ت. 
لباس خانه اختصاصی تر انس��ان اس��ت، چون هر فرد 
نخست در لباس خود سكونت دارد و بعد در خانه اش 

و از اين قرار اس��ت كه می توان گفت همه ما به جهت 
لباس��ی كه بر تن داريم، خانه به دوش��يم. منش��أ اصلی 
 پيداي��ش لباس چنان كه گفتي��م، نياز به محفوظ ماندن،
عفيف مانده و زيبا بودن اس��ت، اما اش��تباه اس��ت اگر 
تص��ور كنيم كه می تواني��م اين همه اختالف و تنوع را 
كه در لب��اس افراد در جوامع مختلف و در دوران های 
مختلف ديده می ش��ود، تنها با در نظر گرفتن اين س��ه 
اصل توجيه كنيم. اگر به گروه های گوناگون اجتماعی 
نظر افكنيم م��ی بينيم كه لباس زنان، مردان وكودكان با 
يكديگر متفاوت است. پوشش روستاييان با شهرنشينان 
فرق دارد. در ش��هر نيز زنان خانه دار لباسی متفاوت با 
لب��اس زنان كارمند به تن می كنند و اصناف و صاحبان 
حرفه های گوناگون به تناسب كار خويش لباس خاص 

دارند.
طبقات مختلف اجتماع نيز بسته به وضع اقتصادی و در 
آمد خود لباس های گوناگون می پوشند و شرايط اقليمی 
 هر منطق��ه نيز بر نوع لباس م��ردم آن تأثير می گذارد.
به طور معمول مذاهب نيز در مورد نوع لباس دستوراتی 
دارند چنان كه در اس��الم نيز درباره پوش��ش تن قواعد 
و دس��توراتی وجود دارد و اصطالح حجاب در جامعه 
امروز ما گويای همين نوع پوش��ش اس��المی است. در 
اين نوشته در عين اين كه به ما تأثير عوامل مختلف در 
ش��كل و اندازه و نوع لباس توجه داريم، در پی بررسی 
اين تأثيرات نيس��تيم و حتی قص��د داريم كه از ديدگاه 
شريعت اسالمی نيز درباره كيفيت و حدود لباس بحثی 
كنيم، آنچه اختصاصًا مورد نظر اس��ت ارتباط حدود و 
مذه��ب اس��ت و تأكيد می كنيم كه تكي��ه ما بر ارتباط 
لب��اس و فرهنگ به معنی غفلت يا بی اعتقادی نس��بت 
ب��ه رابط��ه لباس يا عوام��ل متعدد ديگر نيس��ت و اگر 
در اين بح��ث در كنار رابطه لباس و فرهنگ از س��اير 
تأثيرات س��خن نمی گوييم، فقط به اين علت اس��ت كه 
ارتباط فرهنگ و لباس را در طول ارتباط لباس با ساير 
 عوامل اجتماعی، اقليمی، اقتصادی و تاريخی می دانيم، 
ن��ه در ع��رض آن. به عبارت ديگر م��ا تأثير فرهنگ را 
ب��ر لباس مه��م تر و كلی تر از آن می دانيم كه از آن در 
رديف س��اير تأثيرها گفتگو می كني��م و معتقديم همه 
تغييرات��ی كه در لباس از ناحي��ه عواملی غير از فرهنگ 
ايجاد می شود، تابع ارتباط لباس و فرهنگ و محاط در 

چهارچوب محدوديت های فرهنگی است. 
ارتباط لباس و فرهنگ:

معنی لباس را همه م��ی دانيم پس نيازی به تعريف آن 
نيس��ت. اما فرهنگ را الزم اس��ت تعري��ف كنيم، يعنی 
الزم است مقصود خود را از فرهنگ بيان كنيم. فرهنگ 
در نظ��ر ما و به تعريف ما عبارت اس��ت از كلی ترين 
بينش و نگرش��ی كه يك جامعه نس��بت به جهان دارد. 
اي��ن بينش و نگرش همان معنايی اس��ت كه آن جامعه 
برای هستی و انس��ان قائل است و به اندازه كلی است 
 ك��ه همه ارزش ه��ا و روش ه��ای ف��رد و اجتماع را 
در برمی گيرد. در اين نوشته كه گاه برای توضيح بيشتر 
جهان بينی را ب��ه معنی و مترادف آن به كار گرفته ايم، 
م��ا معتقديم كه جهان بينی هر قوم در ش��كل و كيفيت 
بس��ياری از جنبه های محس��وس و ملم��وس زندگی 

آن ق��وم تأثير قوی دارد. جهانی كه مردم می س��ازند و 
 در آن زندگ��ی م��ی كنند، تا اندازه زي��ادی تحت تأثير 
جه��ان بينی آنهاس��ت. جوام��ع مختلف بس��ته به اين 
كه نس��بت به هس��تی چه بينشی داش��ته و چه معنايی 
ب��رای زندگی قائل باش��ند و چ��ه ارزش هاي��ی را بر 
جه��ان حاك��م بدانن��د، س��بك و اس��لوب خاصی در 
س��اختن ش��هر، خان��ه، پوش��يدن لب��اس و نظاي��ر آن 
خواهند داش��ت. به عبارت ديگ��ر فرهنگ يك قوم در 
وجوه مختل��ف زندگی آنان از قبي��ل صنعت، اقتصاد، 
 مديريت، شهرس��ازی، معم��اری، هنر تجل��ی می كند
و به منزله روحی است كه در كالبد تمدن آن قوم جريان 
دارد و هر يك از اين جنبه ها آيينه ای است كه چون در 
آن نيك بنگريم، م��ی توانيم چهره آن روح حاكم و آن 

فرهنگ كلی جامعه را در آن مشاهده كنيم. 
اثبات ارتباط فرهنگ و لباس: 

در ه��ر جامعه ن��وع و كيفيت لباس زن��ان و مردان عالوه 
ب��ر آن كه تابع ش��رايط اقتصادی و اجتماع��ی، اقليمی ان 
جامعه اس��ت، گويا تابع جهان بين��ی و ارزش های حاكم 
ب��ر فرهنگ آن جامع��ه و حتی مبين و آيينه آن جهان بينی 
اس��ت. در مقام اثبات اين سخن نگاهی به دنيای پيرامون 
 خوي��ش م��ی افكني��م و دو بخ��ش از جه��ان را در نظر 
می گيري��م، يكی دنيای مادی غرب كه با علم، تكنولوژی 
و اس��تعمارگری مش��خص می ش��ود و ديگر بخشی كه 
وارث فرهنگ ها و تمدن های كهنی است كه مورد هجوم 
فرهنگ غرب واقع ش��ده و متأس��فانه خود را در برابر اين 
فرهنگ باخته اس��ت و م��ی رود تا همه مي��راث معنوی 
 خ��ود را زير چكم��ه اين تمدن قربانی كند. كش��ور های
اس��المی، هند، بخ��ش هاي��ی از آفريقا، آس��يای جنوب 
ش��رقی و بومي��ان آمري��كا از اي��ن قبيل هس��تند. اكنون 
ب��ه لباس ه��ای آن دس��ته از م��ردم اين س��رزمين ها كه 
 ب��ه كلی تح��ت تأثير غ��رب ق��رار نگرفته ان��د، نگاهی 
می اندازيم. از ايران آغاز می كنيم كه به ما نزديك تر است 
 و ب��ه آن نزديك تريم. لباس روس��تاييان اي��ران را در نظر 
م��ی آوريم، لب��اس طوايف و عش��اير گوناگ��ون، لباس 
كرده��ا، بلوچ ها، بختياری ها، قش��قايی ه��ا، لباس زنان 
دور مان��ده از هج��وم فرهن��گ غ��رب، لب��اس روحانی 
 ه��ا و ... يك ب��ار همه اين لباس ها را به س��رعت از نظر 
می گذرانيم. آيا با وجود اين كه تفاوت در شكل و رنگ و 
سبك و اندازه و جد اشتراكی ميان همه اين لباس های غير 
غربی مردم ايرا ن وجود دارد؟ همچنين نگاهی به لباس مردم 
همسايه كشور خويش می اندازيم، لباس عرب ها را در نظر 
بگيريد، لباس بومی مردان و زنان هند، پاكستان و افغانستان، 
لباس زنان قبايل يمن و مراكش و لباس بومی مردم آفريقا را 
چه می بينيم؟ آيا ميان اين لباس های گوناگون وجه اشتراكی 
هست؟ آيا ش��باهتی ميان اين لباس ها و انواع لباس های 
مردم وطن ما وجود دارد؟ اين سير جغرافيايی را می توان 
 با يك تفحص تاريخی تكميل كرد. اگر سری به موزه های
لباس در كشور های اروپايی بزنيم، خواهيم ديد كه لباس 
های اقوام اروپايی در قرون وسطی و حتی تا مدت ها بعد 
از آن چه مردانه و چه زنانه از اين لحاظ شبيه لباس امروزی 
اقوام هنوز غربی نش��ده ساير ممالك دنياست، يعنی گشاد 

و بلند است.

آژیر

به تازگی نتايج تحقيقاتی منتش��ر ش��ده 
 كه نش��ان می دهد دانشجويان نسبت به 
30 س��ال پيش احس��اس افس��ردگی و 

نااميدی بيشتری دارند.
در اي��ن تحقيقات كه به مدت 25 س��ال 
متوالی در نزديك ب��ه 300 كالج و روی 
200 هزار دانشجو انجام شده بود، محققان 
متوجه شدند مشكالت مرتبط با سالمت 
ذهنی دانشجويان در طی سال های اخير 
ب��ه دليل بحران بيكاری و افزايش رقابت 
بين دانش��جويان، به باالترين حد ممكن 
رسيده است. حدود 25 سال پيش نزديك 
به 70 درصد از دانش��جويان تازه وارد به 
دانشگاه های آمريكا خود را جزء 10درصد 
اول افراد كالس می دانستند كه دارای ثبات 
ذهنی هستند. اما در سال 2010 اين رقم 
به 52 درصد كاهش پيدا كرد. اين آمارها 
هم چنين نش��ان می دهد نزديك به نيمی 
از دانش��جويانی ك��ه نياز به مش��اوره در 
زمينه های مختلف از جمله مش��كالت 
ذهنی، تحصيل��ی و مانند آن دارند، دچار 
يك بيماری روانی ش��ديد هس��تند. اين 
آمار نسبت به 10 س��ال گذشته دو برابر 
شده اس��ت. به اعتقاد كارشناسان، يكی 
از مهم ترين دالي��ل افزايش بيماری های 
روح��ی و روان��ی در بين دانش��جويان، 
بدتر ش��دن ش��رايط اقتصادی و افزايش 
نرخ بيكاری اس��ت. نداش��تن اميد برای 
پيدا كردن شغل بعد از پايان تحصيالت 
و احس��اس بی  فايده ب��ودن تالش ها و 
مطالع��ات در طول دوره تحصيل، باعث 
افزايش احساس نااميدی و افسردگی در 
بين دانشجويان می شود.از سويی احساس 
همدلی در بين دانشجويان دانشگاه ها در 
بين دانش��جويان از س��ال 2000 تا كنون 
نزدي��ك به 40 درص��د كاهش پيدا كرده 
اس��ت به نظر می رس��د در دنيای امروز 
دانشجويان بيشتر نگران محيط زيست، 
گس��ترش فقر در جهان و درگيری های 
داخلی بين كش��ورهای ديگر هستند تا 
اين كه نسبت به مشكالت همكالسی يا 
هم اتاقی خود توجه نشان دهند. دانشمندان 
آمريكايی با بازيابی 72 مطالعه مختلف در 
بين سال های 1979 تا 2009 متوجه شدند 
امروزه دانشجويان نسبت به 30 سال پيش 
 توجه كمتری نس��بت به يكديگر نشان

می دهند.
افزايش اس��تفاده از فن آوری های نوين، 
اينترنت و تلفن همراه و هم چنين رش��د 
روزافزون س��ايت های اجتماعی، باعث 
شده اس��ت توجه مردم نسبت به محيط 
اطراف خود كمتر شده و بخش بيشتری 
 از انرژی خود را در فضای سايبری صرف 

كنند . 
دانش��جويان امروزی اولين نسلی بودند 
كه بخش مهم��ی از دوران كودكی خود 
را صرف بازی های كامپيوتری و گذراندن 
وقت در فضای مجازی كرده اند و به همين 
دليل ديدگاه آنها نسبت به دنيا در مقايسه 
با نس��ل های پيش تفاوت ه��ای زيادی 
دارد. دانشگاه اس��تنفورد هم سعی كرده 
اس��ت اثرات روانی مقايسه يك فرد را با 
ديگران بررسی كند. در طی اين مطالعات 
مشخص شد امروزه بسياری از مردم سعی 
می كنند احساسات منفی خود را در پشت 

يك چهره شاد مخفی كنند.
اين عام��ل باعث می ش��ود م��ردم و به 
خصوص دانش��جويان نتوانند با اطمينان 
در م��ورد احساس��ات خود ب��ا ديگران 
صحبت كنند و سعی كنند تا حد ممكن 
مشكالتشان را مخفی كنند. اين در حالی 
است كه اگر اعضای يك گروه بتوانند به 
طور صادقانه در مورد احساسات، ترس ها 
و شكست های خود با بقيه صحبت كنند، 
ميزان شادی، سالمت ذهنی و رضايت از 

زندگی در بين آنها افزايش پيدا می كند. 
دانشگاه استرس زاترین دوره زندگی 

هر فرد است
نتايج يك نظرسنجی در سال 2009 در بين 
دانشجويان نشان داد، چهار سال تحصيل 
در دانش��گاه استرس زاترين دوره زندگی 
بسياری از مردم است. رقابت برای كسب 
نمرات بهتر و عدم اطمينان از آينده مالی، 
از داليل مهم بروز افسردگی و نگرانی در 
بين دانشجويان است. برای مثال نزديك 
ب��ه 65 درصد از دانش��جويان دانش��گاه 
واشنگتن بين يك تا 10 بار در طول هفته 
احس��اس نگرانی و افسردگی می كنند و 
 در 28 درصد ديگر اين حالت به بيش از 
11 بار در هفته می رسد. بی خوابی، يكی 
ديگر از مهم ترين عوامل بروز استرس در 

بين دانشجويان است.

جامعه

چرا دانشجویان نسبت به گذشته 
افسرده ترند؟

از مدت ها قبل پژوهشگران به اين نتيجه 
دست پيدا كرده اند كه يكی از فاكتورهای 
حيات��ی برای قض��اوت در مورد كيفيت 
رابطه، اندازه گيری ميزان خوش مشربی 
و ش��وخ طبعی در آن است. اگر در يك 
رابطه خنده وجود داشته باشد، می توان 

نتيجه گرفت كه آن ارتباط سالم است. 
زمانی كه خنده و ش��ادی متوقف شود، 
ارتباط به لبه پرتگاه نزديك خواهد شد. 
اگر ش��ما به دنبال آن هس��تيد تا روابط 
رضايت بخش تری را چه در محيط خانه 
و چه در ارتباطات ش��غلی خود داش��ته 
باشيد، بايد به شادی و لبخند اهميت داده 
و حس ش��وخ طبعی خود را نيز افزايش 
دهيد.در اين قسمت شما را با پنج تكنيك 
 آش��نا م��ی كنيم كه ب��ه واس��طه آن هم 
می توانيد حس ش��وخ طبع��ی خود را 
ارتقا بخش��يد و هم سالمت روابط خود 

را تضمين كنيد.
1- با تمركز بر روی موضوعات جالب 
س��عی در بيدار كردن حس شوخ طبعی 
خود داشته باشيد. شايد اين امر در مراحل 
اوليه قدری دشوار به نظر برسد، اما چيزی 
نخواهد گذشت كه تمام اطراف خود را 
مملو از چيزهايی خواهيد ديد كه باعث 
 بيدار كردن حس خوش��حالی در ش��ما 
می شوند. با اتكا به اين شيوه، از زندگی 

خود نيز لذت بيشتری خواهيد برد.
2- اگر احس��اس می كنيد كه به تازگی 
خيلی كمتر از گذشته می خنديد، شايد 
بهتر باشد كه ارتباط خود را با افراد شوخ 
و با مزه بيشتر كرده و از افراد بی حوصله 

و غمگين فاصله بگيريد.
3- ياد بگيريد كه ب��ه برخی از كارهای 
خودت��ان ه��م بخنديد. اگر اي��ن كار را 
نكنيد، اين حق را ب��ه ديگران می دهيد 
تا به ش��ما بخندن��د. بس��ياری از افراد 
ب��ه دلي��ل ناامنی ه��ا و ت��رس هايی كه 
 در وج��ود خ��ود احس��اس م��ی كنند، 

قادر به انجام يك چنين كاری نيستند. 
آنه��ا از اي��ن م��ی ترس��ند ك��ه در نظر 
ديگ��ران احم��ق و فاق��د صالحي��ت 
جلوه كنند. ب��ه هر حال هم��ه افراد در 
 زندگ��ی خود دچار اش��تباه می ش��وند.
 اگر به اش��تباهات خ��ود بخنديد آنها را 
كم اهميت جلوه می دهيد. همچنين اين 
امر از جمله خصيصه های فطری انسان 

نيز قلمداد می شود.
4- عكس های جالب و جوك های بامزه 

را جم��ع كنيد و ب��ر روی در يخچال يا 
تابلوی اعالنات بچسبانيد تا همه بتوانند 
آنها را ببينند و ل��ذت ببرند. البته بايد از 
انواع جوك های نژاد پرستانه، برانگيزاننده 
جنسی و پليد صرف نظر كنيد. باور كنيد 
كه بدون وجود يك چنين مسائلی باز هم 

می توانيد بخنديد.
5- از ح��س ش��وخ طبعی ب��رای حل 
مش��كالت موجود در روابط خود بهره 

بگيريد. 
زمانی ك��ه در رابط��ه خود به بن بس��ت 
می رس��يد، س��ر ش��وخی را ب��از كنيد. 
يك��ی از دوس��تانم تعري��ف می كرد كه 
 چندی پيش با همس��ر خود مشاجره ای 

داشت. 
در گرماگرم بحث همسرش ناگهان حرف 
بدی به او زد، دوست من هم با شنيدن آن 
عبارت به همسرش گفت: تو با بيان يك 
چنين عبارات زننده ای كمر مرا شكستی! 
ناگهان همسرش شروع به خنديدن كرد و 
خودش هم همين كار را ادامه داد. چيزی 
نمی گذرد كه هر دو يادشان می رود كه 
چرا با هم دعوا می كردند و همه چيز به 

حالت عادی باز می گردد.
بايد توجه داشته باشيد كه شوخ طبعی، 
ذاتی نيس��ت و يك امر كاماًل اكتس��ابی 
 اس��ت. ش��ما اگر بخواهيد ب��ه راحتی 
م��ی توانيد ح��س ش��وخ طبعی خود را 
افزايش دهيد. زمانی كه اين كار را انجام 
دهيد به اين نتيجه می رسيد كه روابطتتان 
غنی تر و مستحكم تر می شوند. مردم هم 
به چشم يك فرد جذاب تر به شما نگاه 
می كنند. اين امر هم به نوبه خود سبب 
می شود كه حس شوخ طبعی شما باز هم 

بيشتر ارتقا پيدا كند.

استفاده از تکنیک خنده در روابط زناشویی

پنجره
 پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ها دوس��ت دارن��د و گاهی 
مجبورند س��اعات زيادی با نوه هايش��ان تنها باشند و از 
آنها مراقب��ت كنند. قبول داريد كه ارتب��اط بين نوه ها و 
پدربزرگ و مادربزرگ، ارتباطی بسيار صميمی و نزديك 
اس��ت. پدر و مادرهای ديروز، نوه ها را بخشی از وجود 
خودشان مي دانند و به همين دليل از صميم قلب آنها را 
دوست دارند و با رضايت خاطر از آنها مراقبت مي كنند. 
اگر فرزندان ش��ما مجبورند بخش عمده ای از روز را در 
محل كار خود سپری كنند، با سپردن فرزندانشان به شما، 
اطمين��ان خاطر دارند كه ك��ودكان در محيط خانواده و 
تحت نظارت ش��ما در امنيت هستند. پدر و مادر نقش 
مهم��ی در زندگی كودك بر عهده دارند و بس��ياری از 
اطالعات از ش��ناختن رنگ ها گرفت��ه تا آموزش قوانين 
اخالقی و اجتماعی را بايد پا به  پای كودك به او آموزش 
دهند. پدران و مادرانی ك��ه صبح تا بعدازظهر در محل 
كارش��ان حضور دارند و بعدازظهرها با وجود خستگی 
حاصل از كار، س��اعات كمی را به  منظور وقت گذاشتن 
برای كودكان در اختيار دارند، نقش ش��ما را در مراقبت 
از نوه ه��ا پررنگ  تر مي كنند. در حقيقت بخش مهمی از 

آموزش و تربيت كودك به شما واگذار خواهد شد. 
لوس كردن؛ هرگز 

نوه هايت��ان را لوس نكنيد. اين چندان خوب نيس��ت كه 
نوه ها برای آمدن به منزل شما، لحظه  شماری كنند به اين 
دليل كه مي دانند آنجا هر كاری دلشان خواست می  توانند 
انجام دهند و هيچ قانون و بايد و نبايدی وجود نخواهد 

 داش��ت. اگر پدر و مادر كودك اس��تفاده از وس��يله  ای
 را برايش ممنوع كرده است و يا به داليلی ابزار يا وسيله  ای
را برايش خريداری نمی  كند، اين نش��انه محبت نيست 
كه به نوه تان اجازه دهيد در منزل شما، قوانين تعيين شده 
از طرف پدر و مادرش را زير پا بگذارد و به عنوان مثال 
فيلم های خشن را تماشا كند و يا به گيم  نت برود. بدتر اين 
است كه شما دور از چشم والدين، ابزار و وسيله  ای را كه 
استفاده از آن برای كودك ممنوع شده است، برايش تهيه 
كنيد. اين كار نه تنها كودك را از كنترل فرزندانتان خارج 
 خواهد كرد، بلكه كودك ه��م ادعا خواهد كرد هر روز
چيزهای بيش��تر و بيشتری را از ش��ما بخواهد كه تهيه 
بعضی از آنها از توان ش��ما خارج است. همواره تالش 
كنيد همس��و با والدين و در تأيي��د گفتار و رفتار آنها با 
كودك رفتار كنيد. البته ش��ايد به نظر شما برخی نكته ها 
قابل تجديدنظر باشد و يا براساس تجربيات خود، راهكار 
بهتری داشته باشيد، در اين موارد بهتر است وقتی نوه تان 
حضور ندارد، اين مطلب را با فرزندتان در ميان بگذاريد 

و رفتار و گفتارتان را با هم هماهنگ كنيد. 
گاهی نه بگویید 

ش��ما به عنوان يك فرد س��المند به دوران آرامش خود 
رس��يده ايد، قرار نيس��ت در اين روزهايی ك��ه توانايی 
جس��می و حوصله شما به اندازه سال های پيش نيست، 
تمام مس��ئوليت نگه��داری نوه ها را بر عه��ده بگيريد. 
بدترين كار اين اس��ت كه ب��رای مراقبت و نگهداری از 

نوه هايتان وقت معينی قائل ش��ويد، س��اعات مشخصی 
از روز و برای روزهای خاصی از هفته. مطمئن باش��يد 
كه اگر درباره توانايی های جس��می و نيازتان به آرامش 
ب��ا فرزندانتان صحبت كني��د، آنها اين حق را به ش��ما 
خواهند داد. دوران بازنشس��تگی و س��المندی، فرصتی 
برای شماست تا استراحت كنيد، به مسافرت يا زيارت 
برويد و به كارهايی كه به آن عالقه منديد مانند باغبانی يا 
مطالعه بپردازيد. توجه كنيد شما پرستار نوه هايتان نيستيد. 
بنابراين برای نگهداری از نوه ها برنامه ريزی داشته باشيد. 
بس��يار خوب است كه به فرزندانتان كمك كنيد و باری 
از دوش آنها برداريد ولی اين درس��ت نيس��ت كه تمام 
وقت تان را به اين كار اختصاص دهيد. ش��ما بايد گاهی 

»نه« گفتن را ياد بگيريد. 
با پدر و مادر همسو شوید 

ممكن اس��ت نظر شما درباره مس��ائل مختلف تربيتی، 
اخالقی و... با فرزندانتان متفاوت باش��د. اين تفاوت به 
فاصله بين دو نس��ل برمی  گردد. هنگامی كه نوه ها را كه 
از نس��ل سوم هستند به اين مجموعه اضافه كنيم، مسأله 
باز هم دشوارتر خواهد شد. شايد شما از قوانينی پيروی 
كنيد كه فرزندانت��ان از آنها پيروی نمی كنند و برعكس. 
بنابراين يك  سری بايدهای بعدازظهر برای كودك، فردا 
صبح در منزل ش��ما به نبايد تبديل می شود؛ نوه شما در 
اين ميان، در يك دوگانگی س��رگردان خواهد ماند. اين 
دوگانگی رفتاری و ارزشی، برای كودكان كه در مراحل 

رشد اخالقی و شخصيتی هستند، بسيار خطرناك است. 
بنابراين تالش كنيد تا جايی  كه امكان دارد، خودتان را با 
قوانين و بايد و نبايدهای منزل كودك هماهنگ كنيد تا 

در روند تربيت كودك اختاللی به وجود نيايد. 
بازی كردن با یک كوچولو: 

تماس با ك��ودكان و افراد جوان برای س��المت روحی 
و جسمی شما بس��يار خوب است. پذيرفتن مسئوليت 
نگه��داری از نوه ها در س��اعاتی از روز و يا روزهايی از 
هفته، احساس سودمندی در شما را تقويت خواهد كرد. 
صحبت كردن ب��ا نوه ها و انتقال اطالعات و تجربه های 
اجتماع��ی و فرهنگی با آنها، حس احترام به نفس را در 

آنها ايجاد مي كند. 
ش��ايد شما از نظر توان جس��می، نتوانيد مثل كودك يا 
نوج��وان تحرك و جنب  وجوش داش��ته باش��يد ولی 
مي توانيد ب��ا پذيرفت��ن ناتوانی های طبيع��ی خود و به 
كاربردن توانمندی های موجود، افسردگی را از خودتان 
دور كني��د. بازی با نوه ها، نه تنها از نظر روانی ش��ما را 
ش��اد و شاداب خواهد كرد، همچنين با انجام حركت ها 
و ورزش های بس��يار س��بك، به سالمت جسمانی خود 
ني��ز كمك كرده اي��د. نكته ای كه بايد ب��ه آن توجه كنيد 
مشكالت عضالنی- اسكلتی شما در اين دوران است كه 
موجب مي شود در حين بازی با نوه هايتان بيشتر مراقب 
خودتان باش��يد. در س��نين باال، پوكی استخوان به سراغ 
بسياری از سالمندان مي آيد و احتمال آسيب و شكستگی 
استخوان هايتان در صورت ضربه وجود خواهد داشت. 

دث
حوا

كراك به دليل ميزان باالي اس��يد در آن كه براي نشئگي و سريع االثر بودن 
ساخته شده به معجون مخرب وويرانگري تبديل شده كه ديگر نمي توان نام 
مخدر به آن اطالق كرد و بهتر است در يك كلمه آن را ماده مخرب ناميد.

بارزتري��ن تخريب و آس��يب مصرف م��واد مخدر در بر ه��م زدن تعادل 
فيزيولوژي جس��م ، از كار انداختن سيس��تم توليد كننده مواد شبيه افيوني 
و مخدرهاي طبيعي بدن مي باش��د. اين تخريب منحصر به مواد مخدر كه 
فراورده هاي گياه خش��خاش محسوب مي ش��وند )ترياك، شيره ترياك و 

هروئين( نيست، بلكه كليه مواد مخدر از هر نوع را در بر مي گيرد.

خانواده كانابيس شامل حشيش، بنگ، گرس، ماري جوانا، چرس. مخدرهاي 
ش��يميايي مانند ال اس دي، آيس، شيش��ه يا كريس��تال، اكس��تازي،كراك، 
 قرص ه��اي روانگردان، ش��امل كلي��ه آرامبخش ه��ا، ضد افس��ردگي ها، 
خ��واب آورها ، ضد درده��ا ي مخدر و غير مخدر وحت��ي الكل، به طور 
 مستقيم بر روي سيستم توليد كننده مواد شبيه افيوني ومخدر هاي طبيعي اثر 

مي گذارد.
سيس��تم توليد كننده مواد شبه افيوني جس��م، طيف وسيعي از واسطه هاي 
 ش��يميايي را توليد مي كند كه به مراتب ق��وي تر از قوي ترين مواد مخدر 
مي باش��ند نظير دينورفين ك��ه 200 برابر مرفين، اندورفي��ن 70 تا80 برابر 
واپيورفين موجود در بذاق دهان ش��ش برابر مرفين خالص، قدرت تخدير 
وتسكين دارند. در اين ميان، كراك از نقطه نظر تخريب سيستم هاي دروني، 
يكي از مخرب ترين مواد مخدر ش��ناخته مي شود، چرا كه پس از گذشت 
 سه يا چهار سال از ظهور اين ماده مخرب وويرانگر، اثرات و تخريب هاي
 آن ب��ر روي مصرف كنن��دگان آن حكايت از قدرت تخريب وحش��تناكي 
مي كند كه تا كنون بي س��ابقه بوده اس��ت. عفونت هاي ش��ديد در بيشتر 
بخش هاي بدن نظير ريه، سيس��تم گوارش دس��تگاه تناس��لي، عفونت هاي 

پوستي، از جمله اين تخريب ها مي باشد.
بسيار شنيده مي شود كه در بدن مصرف كنندگان كراك، كرم مشاهده شده 
 اس��ت و ي��ا اين كه عضالت ب��دن آنها در فعاليت هاي ش��ديد از هم جدا 
مي ش��ود، كه به اثبات نرسيده اس��ت، اما در مصرف كنندگاني كه كراك را 
به صورت تزريقي استفاده مي كنند عفونت هاي بسيار شديد مشاهده شده 

است.

 به نظر مي رس��د تركيباتي كه در س��اخت ماده كراك مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد از فرمول ثابتي برخوردار نيست و سازندگان آن از مواد گوناگوني 
اس��تفاده مي كنند. هروئين به عنوان ماده اوليه وپايه در تمامي آن ها وجود 

دارد.
در فضاي��ي كه كراك مصرف ش��ده باش��د تلخي خاصي را م��ي توان در 
 تنفس آن هوا احس��اس كرد كه نشان دهنده وجود هروئين است. بعضي از 
مص��رف كنندگان كراك مي گويند ت��ا مدتي پيش در هنگام مصرف كراك 
 بوي ترش��ي خاصي كه ممكن است ناشي از وجود آمونياك بوده، احساس 
مي شده است. عده اي ديگر معتقدند در ساخت كراك از تركيبات توهم زاي 
مت آمفتامين )ماده اصلي توليد شيشه( نيز استفاده مي شود. به هر حال هرچه 
باشد در ساخت اين ماده از هروئين و مواد اسيدي و داروهاي روانگردان به 

ميزان زياد استفاده مي شود.
در پايان الزم به ذكر اس��ت از آنجا كه مصرف كننده گان اين ماده بيش��تر 
جوانان كم س��ن و سال هس��تند، الزم است تا در خصوص اثرات مهلك و 

جبران ناپذيري كه بر روح و جسم انسان وارد مي شود را دريابند.
ماده مخدر كراك از جمله مواد مخدر صنعتي خطرناكي اس��ت كه به دليل 
اهميت منحصر به فرد آن در نظر س��وداگران م��رگ و عاملين مافياي مواد 

مخدر، جامعه فعال و جوان كشور را در معرض تهديد قرار داده است.
شخصي كه كراك مصرف مي كند عالوه بر اثرات بسيار نامطلوب جسمي 
نظي��ر تخريب ش��ديد بافت هاي بدن و ظهور زخم ه��اي عفوني در نقاط 
مختلف اندام مصرف كننده، روح و روان فرد را نابود كرده و وي را به يك 

بيمار رواني تبديل مي كند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان

کراک، مخرب ترین ماده مخدر

نوه های لوس

چهبپوشيم
وچگونه
بپوشيم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 16 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص شهردار اصفهان:

شهرداريبرايخريدتراموا700ميلياردريال
هزينهميكند

شهردار اصفهان از ايجاد زيرساخت هاي اولين خط تراموا از ايستگاه پاسداران در خيابان 
امام خميني )ره( تا ميدان شهدا به طول 10 كيلومتر تا پايان سال جاري خبر داد و اعالم كرد: 

شهرداري اصفهان براي خريد واگن هاي تراموا بالغ بر 700 ميليارد ريال هزينه مي كند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، سيد مرتضي سقائيان 
ن��ژاد با اعالم اين مطلب افزود: راه اندازي اولي��ن خط تراموا به طول 10 كيلومتر در دو 
 فاز از ايستگاه پاسداران در خيابان امام خميني )ره( تا ميدان جمهوري اسالمي به طول

هفت كيلومتر و از اين ميدان تا ش��هدا به طول س��ه كيلومتر پيش بيني ش��ده و تاكنون 
قراردادهاي الزم در اين خصوص منعقد گرديده است.

وي با اش��اره به انتخاب واگن ها و تجهيزات تراموا از كشورهاي خارجي اظهار داشت: 
خريد اين واگن ها از سوي شهرداري اصفهان با هزينه اي بالغ بر 700 ميليارد ريال انجام 
مي شود. وي اظهار اميدواري كرد: زيرساخت هاي اولين خط تراموا از ايستگاه پاسداران 
در خيابان امام خميني )ره( تا ميدان شهدا به طول 10 كيلومتر تا پايان سال جاري ايجاد 
گردد. شهردار اصفهان با بيان اين كه تراموا ظرفيت جا به جايي 10 هزار نفر در ساعت را 
دارد اذعان داشت: به منظور كاهش آلودگي شهر اصفهان و ترافيك سنگين در اين شهر، 
راه اندازي در زير پل روگذر امام خميني )ره( از ايس��تگاه پاس��داران تا ميدان جمهوري 
اسالمي و از اين ميدان بعد از عبور از خيابان فروغي تا شهدا به تصويب شوراي عالي 

ترافيك رسيده است. 
وي ب��ا بي��ان اين كه اين طرح با رعايت تمام امور زيس��ت محيط��ي و اصول ايمني و 
اس��تاندارد هاي فني و با لحاظ تمام امور رفاهي براي مس��افران اين وسيله حمل و نقل 
عمومي صورت خواهد گرفت، يادآور شد: شهرداري اصفهان تراموا را به منظور كاهش 
بار ترافيكي درون ش��هري و تس��هيل در رفت و آمد، به خص��وص در محور فروغي 
راه اندازي خواهد كرد همچنين دسترس��ي آسان به ايستگاه هاي شمال- جنوب مترو از 

اهداف اجراي اين طرح مي باشد.
دكتر سقائيان نژاد استفاده از سيستم مكمل ريلي سبك )تراموا( را به عنوان حد مياني شبكه 
مترو و اتوبوس راني معرفي كرد و اذعان داشت: بخشي از كريدور حمل و نقل عمومي 
به اين منظور اختصاص داده شده است. شايان ذكر است: تراموا قطار خياباني است كه 
ريل گذاري آن روي سطح خيابان هاي شهر انجام مي شود و در محدوده داخل شهرها به 
جا به جايي حجم زياد مسافران مي پردازد. امكانات تراموا از لحاظ راحتي و سرعت نسبت 
 به اتوبوس بيشتر است به طوري كه هنگام حركت با ترافيك جاري در خيابان ها تداخل 

ندارد.

شهردار منطقه 8 اصفهان:
مجموعه فرهنگي بانوان خانه اصفهان 

به بهره برداري مي رسد
ش��هردار منطقه 8 اصفهان از بهره برداري مجموعه فرهنگي بانوان واقع در 
خيابان گلخانه خانه اصفهان با هزينه اي حدود چهار ميليارد ريال در آينده 
نزديك خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري 
اصفهان، رضا اميني با اعالم اين خبر گفت: اين شهرداري در سال جاري 
اجراي حدود ده پروژه ش��اخص فرهنگ��ي، عمراني و خدماتي از جمله 
احداث خيابان هاي شهريار جنوبي،  آزادگان، مفتح و تكميل خيابان شهبازي 
و فاز دو خيابان شهداي مارچين و مجموعه ورزشي فردوان و امام خميني را 

با هزينه اي بالغ بر 33 ميليارد ريال در دستور كار خود قرار داده است.
وي افزود: اين مجموعه با زيربناي 900 مترمربع در دو طبقه شامل فرهنگسرا، 
كالس هاي آموزش، سالن آمفي تئاتر و ورزشي در اختيار اهالي اين منطقه 

قرار خواهد گرفت.
ش��هردار منطقه 8 با اش��اره به اين كه احداث 23 خيابان در دستور كار اين 
منطقه قرار دارد، اظهار داشت: تاكنون 9 خيابان احداث و 14 خيابان باقي 
مانده ظرف دو سال آينده به بهره برداري مي رسد.وي بودجه سال 90 منطقه 
را 28 ميليارد و 500 ميليون تومان عنوان و تأكيد كرد: سه مجموعه ورزشي 
در سه محله كوجان، فردوان و امام خميني )ره( در سال جاري راه اندازي 

مي شود.

مديركل امور جوانان استان اصفهان:
امکانات فراغتي دستگاه هاي اجرایي 

رصد مي شود
مديركل امور جوانان استان اصفهان گفت: در سال جاري امكانات فراغتي 
تمام دس��تگاه هاي اجرايي در س��ازمان جوانان بررس��ي و رصد مي شود.  
حجت االسالم مهدي اميني با اشاره به ارزيابي امكانات فراغتي موجود در 
دس��تگاه هاي اجرايي اظهار داشت: ارزيابي و رصد كردن امكانات فراغتي 
دستگاه هاي اجرايي از برنامه هايي بوده كه در سال گذشته در اين سازمان 
آغاز شده است. وي تصريح كرد: اين برنامه در سال جاري ادامه دارد و اين 
سازمان اجراي آن را به صورت جدي و مؤثر دنبال مي كند. مدير سازمان 
جوانان استان اصفهان به امكانات فراغتي دستگاه هاي اجرايي اشاره كرد و 
افزود: تمام دستگاه هاي اجرايي از امكانات فراغتي مانند استخر، سالن هاي 
ورزش��ي، زمين هاي ورزشي، سالن هاي مطالعه، اردوگاه و ديگر امكانات 

فراغتي برخوردار هستند.
وي با اشاره به ضرورت ارزيابي اين امكانات بيان داشت: بررسي و رصد 
كردن امكانات فراغتي دستگاه هاي اجرايي براي استفاده مفيد و مناسب از 
آنها در جامعه ضرورت دارد. اميني با اشاره به مصوبات قانوني در راستاي 
اين امكانات تصريح كرد: بر اس��اس مصوبات قانوني بايد درصدي از اين 
امكانات براي استفاده جوانان و نوجوانان در اختيار اين افراد قرار گيرد. وي 
ادامه داد: دس��تگاه هاي اجرايي بايد درصدي از امكانات فراغتي خود را به 
زير مجموعه ها و كاركنان موجود در اين دستگاه ها اختصاص بدهند. مدير 
س��ازمان جوانان استان اصفهان با اشاره به بانك اطالعاتي اوقات فراغت، 
تأكيد كرد: بانك اطالعاتي اوقات فراغت از س��ال گذشته در اين سازمان 
مطرح ش��ده و پيگيري هاي الزم در راس��تاي اين طرح ادامه دارد. وي به 
هدف از طراحي بانك اطالعاتي اوقات فراغتي اش��اره كرد و اضافه كرد: 
بانك اطالعاتي فراغتي براي بررسي، ارزيابي و رصد كردن اوقات فراغتي 
تمام دستگاه هاي اجرايي طراحي شده است. اميني به سازمان جوانان اشاره 
كرد و گفت: فضاي موجود در اين س��ازمان يك فضاي فرهنگي بوده و 
حدود 80 درصد از فعاليت هاي اين س��ازمان فعاليت هاي فرهنگي است. 

ارتقاي کیفي ارتباطات تلفن ثابت و همراه 
اولویت کاري  شرکت مخابرات استان

فتحي رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات استان با حضور 
در جمع اهالي رسانه هاي جمعي به تشريح عملكرد و برنامه هاي امسال 
پرداخت.وي ضمن تبريك روز جهاني مخابرات و اعالم ش��عار اتحاديه 
بين المللي مخابرات مبني بر »زندگي بهتر در جوامع روستايي با فناوري 
اطالعات و ارتباطات« افزود: هم اكنون تعداد 231 هزار تلفن ثابت با ضريب 
نف��وذ 25/68 درصد و تعداد 574 هزار تلفن همراه با ضريب نفوذ 63/87 
درصد در استان مشغول به كار مي باشند. وي در ادامه اعالم نمود: تعداد 262 
دفتر پيشخوان دولت )ICT( راه اندازي گرديده كه در اين دفترها كليه امور 
مربوط به مخابرات، پست و پست بانك قابل انجام مي باشد كه يكي از اركان 
دولت الكترونيك اين دفترها و به خصوص دفاتر ICT روستايي مي باشد.

فتحي با تشكر از مردم خوب استان در خصوص پرداخت هاي غيرحضوري 
قبوض تلفن ثابت و همراه گفت: با ايجاد سامانه 1818 ديگر نيازي به دريافت 
قبض نيست و هركس در هر ساعت از شبانه روز مي تواند ضمن اطالع از 
مبلغ بدهي تلفن، آن را پرداخت نمايد و از ديگر امكانات نيز بهره مند گردد. 
كه در اين خصوص جهت تقدير از مشتركان خوش حساب و كساني كه از 
طريق اين سامانه هزينه قبض خود را برداخت مي نمايند جوايزي نيز درنظر 

گرفته شده است كه به زودي اسامي برندگان اعالم خواهد شد.
 )BTS(وي ب��ا اعالم اين كه هم اكنون تعداد 304 ايس��تگاه تلف��ن همراه 
در سطح استان نصب و راه اندازي گرديده است، افزود: با توجه به توسعه 
تلفن همراه در اين استان و استقبال خوب همشهريان از همراه اول امسال 
ارتقاي كيف��ي ارتباطات به 
خص��وص تلفن هم��راه از 
اولويت هاي كاري ش��ركت 
مخابرات اس��ت كه در اين 
راس��تا در فاز چهار توسعه 
تلفن همراه تعداد 89 ايستگاه 
BTS، ميكروBTS و ريپيتر 
جه��ت بهتر ش��دن كيفيت 
خدم��ات در دس��ت اج��را 

مي باشد. 

با هدف توسعه صادرات غيرنفتي؛
تجار چهارمحال و بختیاري و 

تاجیکستان تفاهمنامه امضا کردند
سرپرست بازرگاني خارجي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: 
هيأت تجاري و بازاريابي چهارمحال و بختياري با تجار تاجيكستان به منظور 

توسعه صادرات غيرنفتي تفاهمنامه همكاري امضا كردند.
سياوش نظري در نشست كميته صادرات غيرنفتي اين استان، اظهار داشت: 
براساس اين تفاهمنامه، تجار ايراني كاالهاي توليدي از جمله گز بلداجي، 

گالب و عرقيات را به تاجيكستان صادر مي كنند. 
وي افزود: اين هيأت تجاري در قالب سه خوشه گز بلداجي، كفش و دمپايي، 
گالب و عرقيات با بازرگانان كشور تاجكستان بحث و تبادل نظر كردند. 
نظري با تأكيد بر ضرورت ايجاد و برقراري روابط اقتصادي- تجاري بين 
كشورها، گفت: برهمين اساس الزم است نسبت به حل مشكالت و موانع 
موجود بر سر راه مبادالت تجاري هماهنگي همه جانبه اي صورت گرفته و 

نسبت به روان سازي اينگونه امور، اقدامات مؤثري صورت پذيرد.
سرپرس��ت بازرگاني خارج��ي اداره كل بازرگان��ي چهارمحال و بختياري 
حضور بخش خصوصي را يكي از راهكارهاي اصلي عبور از مس��ائل و 
مش��كالت فراروي صادرات اين استان دانست و گفت: بخش خصوصي 
با سياس��تگذاري راه گشايي مي كند و به خاطر حفظ منافع و بقاي خودش 
مس��يري را طي مي كند كه منافع عمومي و رفاه عمومي را در پي خواهد 
داش��ت. وي با تأكيد بر ظرفيت هاي فراوان اين اس��تان  گفت: اين استان با 
برخورداري از ظرفيت هاي تولي��دي و صادراتي فراوان در زمينه توليدات 
صنعتي، معدني، كشاورزي، گياهان دارويي، صنايع دستي و امكان همكاري 
در راستاي گردشگري و توريسم، خدمات فني و مهندسي قادر است كه در 
اينگونه موارد با تمام كشورها همكاري داشته باشد. نظري افزايش صادرات 
غيرنفتي و توسعه تجارت الكترونيك را از مهم ترين رويكردهاي اين اداره كل 
در س��ال جاري عنوان كرد و گفت: توس��عه زير س��اخت هاي تجاري در 
راستاي اجراي طرح آمايش تجاري، اجراي 66 طرح جديد، برنامه ريزي و 
سياستگذاري در راستاي بهبود تراز تجاري، تشكيل كارگروه هاي تخصصي 
در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي و سياستگذاري هماهنگ با دستگاه هاي 
مرتبط و تصميم سازي جلسات شوراي عالي صادرات از ديگر اهداف اين 
بازرگاني در سال  جاري اس��ت. وي بر لزوم شناخت و معرفي مزيت هاي 
صادراتي اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: تقويت زيرساخت ها و حلقه هاي 
مفقوده زنجيره صادرات، تأكيد بر بهينه سازي شرايط محل نمايشگاه هاي 
بين المللي، تقويت گردشگري صنعتي و بازرگاني، گسترش امكانات انبار 
و س��ردخانه براي كاالهاي اس��تراتژيك، ايجاد شركت هاي حمل و نقل و 
هولدينگ، از مهم ترين نيازهاي صادرات اين استان است. وي با بيان اين كه 
توليدكنندگان بايد به صادرات نگاه توليد ثروت در چرخه اقتصادي داشته 
باشند، گفت: شناخت فرهنگ مصرفي مردم كشورهاي هدف مهم ترين ابزار 
تجارت روز دنياس��ت و بايد اين ضع��ف در ايران با برنامه هاي كارآمد در 

عرصه توليد هوشمندانه برمبناي نيازهاي مشتريان پوشانده شود. 

معاون فرماندار شهركرد:
افزایش 10 درصدي اعزام زائران شهرکرد 

به مرقد امام )ره(
معاون فرماندار شهركرد گفت: در س��ال جاري سهميه اعزام زائران از اين 
شهرستان به مرقد امام راحل 10 درصد افزايش يافته است. يداله گودرزي 
در نشس��ت س��تاد ارتحال امام )ره( با اشاره به كميته هاي تشكيل شده در 
راستاي اعزام زائران، اظهار داشت: كميته امنيت، كميته برگزاري مراسم، كميته 
فرهنگي، كميته اعزام، تغذيه و اسكان با مسئوليت سپاه ناحيه شهركرد، كميته 
حمل و نقل با مس��ئوليت حمل و نقل و پايانه ها، كميت��ه امداد و درمان با 
مسئوليت دانشگاه علوم پزشكي و كميته تعزيرات سيار براي راه اندازي دو 
اكيپ همراه كاروان با مسئوليت فني و حرفه اي، از جمله مهم ترين كميته هاي 
تشكيل ش��ده است. وي افزود: اميدواريم بتوانيم از تمام سهميه شهرستان 
معادل سه هزار و 300 نفر زائر با مديريت فرمانداري شهركرد به طور كامل 
استفاده كنيم. گودرزي ثبت نام زائران را مهم ترين مسأله در اعزام دانست و 
گفت: ثبت نام يك فرآيند بس��يار ظريفي است كه بايد به سه نكته اساسي 
توجه شود كه سعي كنيم اولويت را به كساني بدهيم كه تابه حال به مرقد 
امام راحل)ره( اعزام نشده اند. معاون فرماندار شهرستان شهركرد تاكيد كرد: 
بايد تالش شود تا حد امكان از ثبت نام افراد سالخورده، كودكان و افراد بيمار 
خودداري ش��ود. وي تصريح كرد: طبق برنامه بايد تعداد س��ه هزار و 700 
كارت چاپ و در اختيار زائران قرار بگيرد. گودرزي خاطرنشان كرد: هركدام 
از دستگاه هاي متولي كميته ها بايد جلسات را در زمان مناسب برگزار كرده و 
مصوبات اين جلسات را به فرمانداري شهركرد ارسال كنند. وي با بيان اين كه 
امام )ره( از ايمان مطلق و قوي به خداوند برخوردار بودند، خاطرنشان كرد: 
امام خميني )ره( دين محور بودند و اين ويژگي در تمام ابعاد زندگي ايشان به 

ويژه در مبارزات انقالبي مشاهده مي شد. 

14 روستا در چهارمحال و بختیاري
برق دار مي شود

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري گفت: تا پايان 
س��ال جاري 14 روستا در اين استان با استفاده از انرژي خورشيدي از نعمت 
روشنايي برخوردار مي شود. رحمت اله حماميان اظهار داشت: در حال حاضر 
بيش از 250 هزار مشترك برق در بخش هاي مختلف خانگي، صنعتي، شهري 
و روس��تايي در اين استان از اين امكانات استفاده مي كنند. وي با بيان اين كه 
بيشترين تعداد مش��تركين در بخش هاي خانگي و تجاري است، گفت: در 
سال گذشته افزون بر 15 هزار و 500 مشترك در بخش هاي خانگي، عمومي، 
كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف به تعداد مشتركين برق اين استان اضافه شده 
است. حماميان از اجراي 100 پروژه برق رساني در سال گذشته در اين استان 
خبرداد و گفت: اين تعداد پروژه برق رساني با اعتباري افزون بر 169 ميليارد ريال 
اجرايي شده است. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري 
در ادامه از برق رساني به 14 روستاي اين استان در سال جاري خبر داد و گفت: 

اين طرح به وسيله انرژي خورشيدي تأمين و اجرايي خواهد شد.

زيرساخت هاي گردشگري نياسر جوابگوي
نياز گردشگران نيست 

ش��هردار نياس��ر اظهار داشت: زيرساخت هاي گردش��گري اين شهر در فصل 
گلچيني و آيين گالبگيري جوابگوي مسافران و گردشگران داخلي و خارجي 
نيس��ت.حميدرضا صادقي تصريح كرد: يكي از مسائل مهم در توسعه صنعت 
گردشگري شهر نياسر، توسعه زيرساخت هاي اين صنعت است. وي توسعه راه ها 
و اتوبان هاي منتهي به نياس��ر، احداث رينگ ش��هر و رفع ترافيك در ايام فصل 
گل و گالبگيري را از جمله ضرورت هاي مهم در امر توس��عه زيرساخت هاي 
گردشگري اين شهر برشمرد. شهردار نياسر احداث 5/5 كيلومتر بلوار ورودي، 
احداث جاده اصلي تاالر، باغ تاالر، بلوار منطقه گردشگري تاريخي شهر، اجراي 
كامل طرح بلوار ورودي شهر نياسر به طول 5/5 كيلومتر با بيش از يك ميليارد 
تومان هزينه و آغاز اجراي رينگ شرق و كنارگذر اين شهر را از جمله اقدامات 
مديريت شهري در راستاي توسعه صنعت گردشگري اين شهر طي مدت چهار 

سال گذشته اعالم كرد. 

با حضور سرپرست وزارت راه و ترابري؛
افتتاح باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان 

با حضور سرپرست وزارت راه و ترابري باند دوم بزرگراه اردستان � اصفهان به 
بهره برداري رسيد. رضا حاج آقاجاني در بازديد وزير راه و ترابري از پروژه كنار 
گذر شرق اصفهان در ارتباط با مشخصات فني اين پروژه بيان داشت: طول باند 
دوم بزرگراه اردستان � اصفهان 80 كيلومتر است. وي ادامه داد: عمليات ساخت 
20 كيلومتر از اين بزرگراه از سال 1386 آغاز شده است. رئيس اداره راه و ترابري 
اردستان افزود: براي ساخت اين بزرگراه با عرض 12 متر، 267 هزار مترمكعب 
خاكبرداري و حدود 300 هزار مترمكعب خاكريزي صورت گرفته است. وي 
اضافه كرد: 15 دهنه پل و 44 هزار تن آسفالت ريزي براي آماده سازي قطعه اول 
باند دوم بزرگراه اردستان � اصفهان انجام شده است. حاج آقاجاني درباره ميزان 
اعتبار هزينه شده براي اين طرح، اظهار داشت: اين بزرگراه با هزينه اي افزون بر 

75 ميليارد ريال از محل اعتبارهاي ملي و استاني ساخته شده است. 

طرح پزشک خانواده تا پايان برنامه پنجم 
در تمام استانها اجرا مي شود 

قائم مقام معاون بهداشتي و رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، از اجرايي شدن طرح پزشك خانواده در تمام استانهاي كشور تا 
پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد.  محمد شريعتي در اجالس مديران گروه هاي 
بهداشت خانواده دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در شهركرد افزود: در 
 راستاي اين طرح، پرونده الكترونيكي به منظور دسترسي سريع و آسان و دسته بندي

شده اطالعات بيماران در تمام استانها راه اندازي خواهد شد. 
وي با اش��اره به اجراي فاز اول اين طرح در استان هاي چهارمحال و بختياري، 
خوزستان و سيستان و بلوچستان در سال گذشته اظهار داشت: جمعيت هدف اين 
طرح در استان هاي پايلوت قريب به 514 هزار نفر است كه تاكنون حدود120 

هزار نفر، پزشك خانواده خود را انتخاب كرده اند. 

شريعتي با اشاره به نقش موثر پزشكان خانواده در روستاها در زمينه ارتقاي سطح 
سالمت جامعه تصريح كرد: در روستاهايي كه طرح پزشك خانواده اجرا شده، 
بطور متوس��ط هر پزش��ك موظف به معاينه و درمان قريب به چهار هزار بيمار 
است كه اين امر درمان موثر و معاينه در زمان كافي پزشكان اين مناطق را تحت 

تاثير قرار خواهد داد. 
وي افزود: بر اين اساس وزارت بهداشت در تالش است با كاهش اين رقم در 
شهرهاي پايلوت به دو هزار و500 نفر بيمار به ازاي هر پزشك در زمان كنوني و 

يكهزار نفر در آينده از بار مشكالت اين پزشكان بكاهد. 
اين مقام مس��ئول اظهار داشت: با توجه به حجم باالي كار در مناطق روستايي 
و كمبود امكانات رفاهي، وزارت بهداش��ت ب��ا اعمال اختالف حقوق و درآمد 
پزشكان خانواده مناطق مختلف تا حدودي انگيزه خدمت در پزشكان اين مناطق 

را افزايش و امنيت خاطر آنها را فراهم كرد. 
به گفته قائم مقام معاون بهداشتي و رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي قريب به هفت هزار پزشك در طرح پزشك خانواده 

در كشور مشاركت دارند. 

در اصفهان؛

طراحي مانیتورهاي قلب بي سیم
مدير صنع��ت تجهيزات پزش��كي و آزمايش��گاهي 
صنايع الكترواپتيك صاايران گفت: س��امانه ارس��ال 
عالئم حياتي به س��بك  بي س��يم در اصفهان طراحي 

شد.
مصطفي داوري  با اش��اره به اين كه اين س��امانه زير 
مجموعه اي از پزش��كي راه دور اس��ت ك��ه در تله 
مديسين عالئم حياتي به شكل تله كنفرانس و محدود 
ارائه مي ش��ود، اظهار داش��ت: تل��ه مانيتورينگ هايي 
تعريف ش��ده در اين سامانه هر كجايي كه مخابرات 

پوشش دهد قابل كاربرد است.
وي با اشاره به اين كه در اين سامانه از بستر جي.پي.
آر.اس و اي.دي.اس.ال اس��تفاده ش��ده اس��ت، بيان 
داش��ت: تله متري هايي كه هم اكنون وجود دارد تنها 
فضاي 30 تا 40 متري را پوشش مي دهد و استفاده از 

آنها در مكان هاي نامحدود كاربري ندارد.
مدير صنعت تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي صنايع 
الكترواپتيك صاايران با بيان اين كه مانيتورهاي قلب 
كه در گذش��ته با سيم عالئم حياتي را ارائه مي داد در 

طرح جديد به س��بك بدون سيم تعريف شده است، 
تصري��ح كرد: اين س��امانه در بيمارس��تان بقيه ا... به 
صورت آزمايشي به كار گرفته شد كه به نتايج مثبتي 
دس��ت يافته ايم. وي ادامه داد: آمبوالنس هاي كنوني 
يا به سيستم مانيتوري مجهز نيست يا مانيتورهاي به 
كار رفته قادر به مخابره اطالعات پزشكي به پزشكان 

نيستند. 
داوري ب��ا اش��اره ب��ه اين كه از پنج س��ال گذش��ته 
كارهاي تحقيقاتي س��امانه آغاز ش��ده است، افزود: 
در ح��ال حاضر براي فروش اين س��امانه با تعدادي 
از بيمارس��تان ها وارد مذاك��ره ش��ده ايم. وي اظهار 
داشت: براي نخستين بار در خاورميانه سامانه ارسال 
عالئم حياتي به صورت بي سيم در عرصه تجهيزات 
پزش��كي همزمان با افتتاح نمايشگاه ايران هلث 90 
كه در 26 ماه جاري اس��ت، در محل نمايش��گاه هاي 

بين المللي تهران رونمايي مي شود.
مدير صنعت تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي صنايع 
الكترواپتي��ك صاايران اضافه ك��رد: طراحي و توليد 

اين سامانه توسط پژوهش��گران صنايع الكترواپتيك 
صاايران گامي در راس��تاي سياس��ت هاي س��المت 
الكترونيك، تقوي��ت توليد ملي و صرفه جويي ارزي 
است. وي تأكيد كرد: با استفاده از اين سامانه مي توان 
عالئم حياتي بيماران به خصوص بيماران قلبي را از 
داخل آمبوالنس يا منزل براي پزشك، مراكز درماني 
يا بيمارستان ها ارسال كرد. داوري با اشاره به اين كه 
عالئم حياتي در اين س��امانه با استفاده از شبكه هاي 
ارتباطي و مخابراتي مانند اينترنت به مقصد ارس��ال 
مي ش��ود، تصريح كرد: تاكنون اين فناوري در اختيار 
تعداد معدودي از كش��ورهاي پيش��رفته جهان قرار 
داش��ت. وي يكي از مهم ترين مزيت هاي استفاده از 
اين دس��تگاه را كاهش خطر مرگ به خصوص براي 
بيماران قلبي دانس��ت و گفت: بيمار قبل از رس��يدن 
به مراكز درماني و بيمارس��تان ها در داخل آمبوالنس 
تحت نظر پزشك است و با دريافت عالئم حياتي وي 
 به موقع درمان خاص��ي را تجويز مورد نظر صورت 

مي گيرد.

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان تحقق فرمايشات 
مق��ام معظم رهبري مبني ب��ر تقويت مباحث نظارتي 
شورهاي اس��المي را در گرو نظارت آنها بر مديريت 

دستگا ه هاي استان دانست.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر اصفهان، 
عباس حاج رسوليها در يكصد و نود و هفتمين جلسه 
علني اين شورا به پتانسيل و ظرفيت باالي نيروي انساني 
متخصص و متعهد در اصفهان اشاره كرد و گفت: در 
صورتي كه اين نيروها در رأس مديريت دستگاه هاي 
مختلف استان قرار گيرند ارزش بهره وري صد درصدي 

در اين دستگاه ها ايجاد خواهد شد. 
وي تقوي��ت مباحث نظارت��ي و كنترلي ش��وراهاي 
اسالمي و لزوم نقش آفريني آنها در تعيين مديريت هاي 
دستگاه هاي استان را مورد تأكيد قرار داد و افزود: تحقق 

اين امر وضعيت مديريت اس��تان اصفهان به ويژه در 
بخش هاي فرهنگي و اقتصادي را متحول خواهد كرد.

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان ظرفيت اين استان 
را باال دانس��ت و از عدم استفاده كامل از اين ظرفيت 
انتقاد كرد و نقش حس��اس و كليدي مردم اصفهان در 
عرصه هاي مختلف انق��الب به ويژه پيروزي انقالب، 
هش��ت سال دفاع مقدس و سازندگي كشور را يادآور 
ش��د و گفت: اصفهان با داشتن نيروهاي متخصص و 
متعهد در مديريت بخش هاي صنعتي، فرهنگي،  عمراني 
ي��د طوالني دارد و همچنان مي تواند به عنوان الگو در 

كشور مطرح باشد.
وي از بي��ن بردن خ��الء قانوني موجود در س��اختار 
مديريتي كشور براي به كارگيري نيروهاي متخصص و 
متعهد بومي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را 

خواستار شد و گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم 
رهبري در خصوص تقويت مباحث نظارتي در شوراهاي 
اسالمي بايد طرح يا اليحه اي تدوين و تبيين و تصويب 
شود كه مديران غيربومي به استان ها تحميل نشوند و از 
وجود مديران محلي منتخب مردم با انگيزه هاي بيشتر 
استفاده شود و اعمال مديريتي كالن شوراهاي اسالمي 
 و پيگي��ري مباحث نظارتي به س��ود ش��هرها و مردم 
خواهد بود. حاج رس��وليها از تصويب بازنگري طرح 
تفصيلي شهر اصفهان بعد از 9 سال پيگيري خبر داد و 
تالش وزير مسكن و شهرسازي در اين زمينه را قابل 
تقدير دانست و گفت: اين امر با ديد مثبت و با توجه 
به ديدگاه ها و نظرات مديريت شهر و استان تحقق يافته 
 و براي اجراي دقيق آن تش��كيل كميته هاي راهبردي 

ضروري است.

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان خواستار شد:
بخش نظارتي نهاد شوراها تقویت شود

30
 از 

اه
وت

ک

استاندار چهارمحال و بختياري:

تحقق جهاد اقتصادي مستلزم همتي همگاني است
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: تحقق شعار س��ال جهاد اقتصادي مستلزم 
همكاري و همتي همگاني اس��ت. علي اصغر عنابستاني در نخستين جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي اين استان در سال جاري به وظيفه عمومي و همگاني مردم در تحقق 
شعار سال جهاد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: تحقق شعار سال جهاد اقتصادي 
مستلزم همكاري و همتي همگاني است و مردم فهيم استان به اين نكته توجه دارند. 
وي ادامه داد: حوزه فرهنگي نيز به تبع ساير حوزه ها بايد با تهيه و اجراي برنامه هاي 
ويژه س��اير بخش ها را در رس��يدن به اين هدف ياري كند. عنابستاني بر ضرورت 
ارتقاي فرهنگ كار در جامعه تأكيد كرد و افزود: بايد به نحوي در جامعه فرهنگسازي 
شود كه كار و تالش مذموم شمرده نشود و كسي كه كار و همت بااليي دارد مورد 

تقدير و تحسين واقع شود. 
وي تصريح كرد: فرهنگ توليد و اهميت آن در رش��د و پيشرفت جامعه موضوعي 

است كه بايد براي مردم به خوبي تشريح و توضيح داده شود. عنابستاني فرهنگسازي 
را مهم ترين كاركرد بخش فرهنگي در تحقق ش��عار سال جهاد اقتصادي دانست و 
افزود: با فرهنگس��ازي درس��ت و به موقع مي توان بس��ياري از مسائل و مشكالت 
فرهنگي و اقتصادي را در جامعه برطرف كرد. مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست با ارائه گزارشي از عملكرد شوراي فرهنگ 
عمومي اين استان در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته هشت جلسه شوراي 

فرهنگ عمومي در استان با حضور 80 درصدي اعضاي اين شورا تشكيل شد. 
وي در پايان نشس��ت نيز به مصوبات اين ش��ورا اش��اره كرد و گف��ت: دعوت از 
صاحبنظران فرهيخته و توانمن��د در حوزه اقتصادي، اجراي يك طرح عملياتي در 
ادارات و دستگاه هاي دولتي در ارتباط با جهاد اقتصادي و تنظيم يك طرح جامع در 

همين راستا، از مهم ترين مصوبات اين شوراست. 
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اطالع رساني
تحديد حدود عمومي

2/461 شماره: 577 پيرو آگهي هاي نوبتي قبلي و به موجب ماده 14 قانون 
ثبت اسناد و امالك تحديد حدود تعدادي از پالك هاي حوزه ثبتي جوشقان 

بخش 12 كاشان بشرح ذيل آگهي مي گردد:
پالك يك اصلي جوشقان

229 فرعي اداره اوقاف و امور خيريه شهرس��تان كاش��ان ششدانگ يكباب 
مسجد واقع در كوي كوهين جوشقان به مساحت 189/50 م م

393- فرعي اداره اوقاف و امور خيريه كاشان ششدانگ يكباب مسجد واقع 
در كوي كوهين جوشقان به مساحت 34/76 م م

422- فرعي اداره اوقاف و امور خيريه كاشان ششدانگ يكباب مسجد واقع 
در كوي كوهين جوشقان به مساحت 450 م م

شنبه 90/3/7
565- فرعي آقاي محس��ن عارفي فرزند حسن و غيره ششدانگ يكبابخانه 

واقع در كوي ميانده جوشقان
661- فرعي آقاي احود رضا قهرودي نژاد جوش��قاني فرزند محمدعلي و 
غيره ششدانگ يكباب طويله و كاهدان مخروبه متصل به آن واقع در كوي 

سركمر جوشقان به مساحت 21/80 م م
يك شنبه 90/3/8

1871- فرعي خانم كوكب سرس��نگ فرزند محمدجعفر شش��دانگ قطعه 
زمين مزروعي دو جريب تقريبي مشهور به جوي باال

3960- فرعي آقاي سيد مرتضي لطيفي فرزند سيد حسام و غيره ششدانگ 
يكبابخانه مجزي شده از شماره 1991 فرعي واقع در جوشقان به مساحت 

268/50 م م
دوشنبه 90/3/9

پالك بيست و يك اصلي كامو
191- فرعي آقاي احمد احس��اني فرزند علي آقا و غيره شش��دانگ قطعه 

زمين مشجر چهار قفيزي واقع در كوي پايين كامو
793- فرعي خانم س��كينه رحماني فرزند غالمرضا و غيره ششدانگ قطعه 

زمين مشهور 15 قفيزي در دشت سوره خوت
913- فرع��ي ورثه مرحوم صفرعلي عارضي فرزند اس��داله كما فرض اله 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي 15 قفيزي در دشت خير انتقالي مع الواسطه 

از آقاي قربان كرمي فرزندحسينعلي
918- فرع��ي ورثه مرحوم صفرعلي عارضي فرزند اس��داله كما فرض اله 
شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 15 قفيزي تقريبي در دشت خير انتقال مع 

الواسطه از آقاي قربان كرمي فرزند حسينعلي 
سه شنبه 90/3/10 چهارشنبه

989- فرعي آقاي علي محمد دلخوش��يان فرزند قربانعلي و غيره ششدانگ 
قطعه زمين مزروعي 3 جريب تقريبي واقع در دشت خيركامو

1044- فرعي آقاي نظام الدين آملي فرزند علي و غيره شش��دانگ يكدرب 
باغ مشجر در دشت مالون به مساحت 1866 م م

1977- فرعي آق��اي محمدرضا عزيزان فرزند عباس شش��دانگ پاركينگ 
واقع در كامو به مساحت 33/15 م م

چهارشنبه 90/3/11
پالك بيست و دو چوقان

438- فرعي خانم ام البنين زارعي فرزند محمدآقا و غيره شش��دانگ قطعه 
زمين محصور و ساده مشهور دو جريب تقريبي در قلعه كهنه چوقان

455- فرع��ي خانم زهرا رعيت فرزند رضا و غيره شش��دانگ قطعه زمين 
محصور يك جريبي در قلعه آقا جعفري انتقالي از علي زارعي فرزند مراد

541- فرعي خانم فاطمه زارعيان فرزند عباسعلي ششدانگ يكباب طويله و 
انباري و محوطه آن واقع در چوقان به مساحت 329/50 م م

پنج شنبه 90/3/12 
پالك بيست و شش اصلي مزرعه همواريه كامو

135- فرع��ي آقاي محمد زين فرزند غالمعلي شش��دانگ يكباب حصار و 
طويله و فضاي جلوي آن به مساحت 948 م م

152- فرعي آقاي مهدي اربابي فرزند پرويز شش��دانگ قطعه زمين محصور 
به مساحت 470/75 م م

دوشنبه 90/3/16
155- فرعي آقاي ميرزا آقا كرباليي فرزند محمدآقا شش��دانگ قطعه زمين 

محصور به مساحت 238/40 م م
156- فرعي آقاي بش��ير رزاقيان فرزند ابراهيم و غيره ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت 238/95 م م
157- فرع��ي آقاي علي مهدي زاده كامو فرزند حس��ن و غيره شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت 335/11 م م
سه شنبه 90/3/17

تحديد ح��دود پالك هاي فوق به ترتيب از س��اعت 8/30 صبح به بعد در 
مح��ل ش��روع و عملي خواهد ش��د. لذا به موجب م��اده 14 قانون ثبت به 
صاحبان امالك و مجاورين اعالم مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل مل��ك حضور بهم رس��انند و چنانچه هر ي��ك از صاحبان امالك يا 
نماين��ده قانوني آنها در موق��ع تحديد حدود حاضر نباش��ند طبق ماده 15 
قان��ون مزب��ور ملك آنها با حدود اظهار ش��ده از ط��رف مجاورين تحديد 
حدود خواهد ش��د و اعتراضات مجاورين و صاحبان حقوق امالك كه در 
موق��ع مقرر حاضر بوده اند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
جلس��ه تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و مطابق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يكماه 
ازتاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع 
 ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم

نمايد. 
تاريخ انتشار: 1390/2/26

م الف/ 2433               نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان
 

ابالغ وقت دادرسي
10/119 كالس��ه پرونده: 890429 ح 12، وقت رس��يدگي: 90/3/29 ساعت 10، خواهان: 
مهران حس��يني س��بزواري فرزند احمد، خواندگان: 1- شركت مهندس��ي بازرگاني چليپا 
گوهرنقش جهان 2- محمدعلي زارعي، خواس��ته: مطالبه وجه چك، خواهان دادخواس��تي 
تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 12 ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 13154                                   دفتر شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
11/174 چون خانم نرگس پاكروان ش��كايتي عليه آقاي نوذر خواجه ور مبني بر مزاحمت 
تلفن��ي مط��رح نموده كه پرون��ده آن به كالس��ه 891379 ك 104 اي��ن دادگاه ثبت،  وقت 
رس��يدگي براي روز 90/3/30 س��اعت 9:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15267                                  دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/224 كالس��ه پرونده: 89-706 ح/ 10، وقت رس��يدگي: 1390/3/31 س��اعت: 10/30، 
خواهان: حس��ام صدري، خوانده: حميد قربان و پروين جاويد، خواس��ته: مطالبه، خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 10 ارجاع گرديده 
و وقت رس��يدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و ب��ه تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مرات��ب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي 
ظ��رف ي��ك ماه ب��ه دفت��ر دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را درياف��ت نمايد و در وق��ت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور

به هم رساند.
م الف/ 15596                                   دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
12/197 شماره درخواست: 8910460350600061، شماره پرونده: 8909980350601096، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891111، خواهان عباس صادقي دادخواس��تي به طرفيت خوانده 
اس��ماعيل موس��وي فرزند يحيي فعاًل مجهول المكان به خواس��ته مطالبه خس��ارت تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگي به ش��عبه ششم دادگاه عمومي 
حقوقي شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان 
دادگس��تري كل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 ات��اق ش��ماره 310 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
8909980350601096 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/03/31 و س��اعت 9:30 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المكان ب��ودن خوانده و در خواس��ت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور 
دادگاه مرات��ب ي��ك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگه��ي و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را درياف��ت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��يدگي

حاضر گردد.
م الف/ 16739                                   فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

ابالغ
12/211 شماره درخواست: 8910460350600063، شماره پرونده: 8909980350601105، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891120، خواهان اصغر كريمي علويجه دادخواس��تي به طرفيت 
خوان��ده حس��ين محلوجي فرزند عل��ي نقي و س��عيد پهلواني فرزند و س��يد محمدعلي 
خواجوئي فرزند س��يد حس��ن فعاًل مجهول المكان به خواس��ته جلب ثالث )مالي منقول و 
غيرمنقول( تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان كه جهت رس��يدگي به شعبه ششم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه پرونده 
8909980350601105 ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/04/01 و ساعت 10:00 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

احضار
1/126 چون آقاي س��لطانعلي شالوزاده ش��كايتي عليه زهرا نادري مبني بر رابطه نامشروع 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891691 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 
1390/4/1 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد،  لذا حسب 
ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 76                     محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/272 ش��ماره: 900075 ب/ 19چون آقاي س��يدمنصور ابوطالبي فرزند س��يد جواد عليه 
محمدرضا س��رمدي مبني بر خيانت در امانت شكايت مطرح نموده است و پرونده بشماره 
9009980359800074 ثبت ش��عبه نوزده بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان 
گرديد و وقت رس��يدگي مورخه 90/3/30 س��اعت 8/30 صبح تعيين گرديده نظر به اينكه 
مشتكي عنه مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر و از مش��تكي عنه مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و اين ش��عبه تصميم مقتضي اتخاذخواهد نمود. آدرس مراجعه: 

اصفهان- خيابان جابر انصاري- مجتمع قضايي شماره 3 بازپرسي شعبه نوزده.
م الف/ 1754   زارعان- مدير دفتر شعبه 19 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/273 ش��ماره: 891024 ب/19 ش��اكي علي عسگر مس��عودي فرزند درويشعلي به اتهام 
خيانت در امانت عليه ش��هرام عباس��يان فرزند سهراب طرح شكايت پس از ارجاع بشماره 
8909980359801019 ثبت ش��عبه نوزده بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان 
گرديد. نظر به مجهول المكان بودن مش��تكي عنه در اجراي دس��تور بازپرسي محترم شعبه 
نوزده و بتجويز از ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار چاپ و منتشر و به نامبرده باال ابالغ مي گردد جهت رسيدگي مورخه 90/3/31 
س��اعت 8/30 صبح به ش��عبه نوزده بازپرسي واقع در اصفهان خيابان جابر انصاري مجتمع 

قضايي شماره 3 طبقه چهارم مراجعه نمايد.
م الف/ 1753 زارعان- مدير دفتر بازپرسي شعبه نوزده دادسراي عمومي وانقالب اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصی  
2/433 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك شماره  2/418  واقع  
در فضل آباد بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله خسرو وغيره 
فرزند عباسعلي درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك 
بنابه دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك 
مرقوم در روز 1390/4/6 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
اي��ن آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور يابن��د. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظي��م صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح 
قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی 

نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 90/2/26

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

فقدان سند مالكيت
2/434 ش��ماره: 1784 خانم فاطمه س��ميع زاده ولوجردي فرزند محمود باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلي كه هويت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت 
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ يكباب حصار و اطاق داخل آن پالك شماره 495-38 واقع 
در ولوجرد بخش 10 كه در صفحه 526 دفتر 9 امالك ذيل ثبت 1984 بنام فاطمه س��ميع 
زاده ولوجردي فرزند محمود ثبت و صادر و تس��ليم گرديده و در اثر اس��باب كشي از بين 
رفته و مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور 
نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل س��ند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت 
 اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثني س��ند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تس��ليم 

خواهد شد.
م الف/ 83                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ
2/446 ش��ماره: 19/90 رياس��ت محترم شعبه سوم ش��وراي حل اختالف اصفهان احترامًا 
عط��ف به دعوتنامه موضوع پرونده كالس��ه 89/1900/ش/2 له خانم پروانه اعتدالي فرزند 
حسين )ش��غل دبير( عليه آقاي سعيد بيات چالش��تري فرزند ابراهيم )مجهول المكان( در 
خصوص تعيين نفقه معوقه زوجه از تاريخ 86/1/1 تاكنون اينجانب ضمن مراجعه در وقت 
مقرر به دفتر محترم آن ش��عبه و مطالعه پرونده و مالحظه صورت جلس��ه قرار كارشناسي 
مضبوط در پرونده با مذاكرات صورت گرفته با خواهان به ش��رح ذيل مي باش��د. خواهان 
اظه��ار نمود در م��ورخ 61/7/22 به عقد ازدواج همس��رم درآمدم و حاص��ل اين ازدواج 
س��ه فرزند به اسامي محسن، نس��يم و پيمان مي باشد. همس��رم از بدو ازدواجمان به مواد 
مخدر اعتياد داش��ته و از پذيرش مس��ئوليت هاي زندگي مش��ترك امتناع مي نمودند و در 
ط��ول اين مدت نفق��ه مرا پرداخت نمي كرد و خودم ش��خصًا هزينه هايم را تأمين مي كردم 
الزم به ذكر اس��ت م��ن در حال حاضر در منزلي كه متعلق به خ��ودم بوده زندگي مي كنم. 
اينجانب كارش��ناس منتخب پس از اس��تماع اظهارات خواهان و با توجه به مجهول المكان 
ب��ودن خوانده و با در نظر گرفتن جميع جه��ات و عوامل مؤثر در قضيه نفقه معوقه زوجه 
به ش��رح ذيل مي باش��د. 1- نفقه معوقه زوجه از تاريخ 86/1/1 لغايت 86/12/29 به مدت 
12 ماه بماخذ روزان��ه 32/000 ريال و ماهيانه 960/000 ريال و جمعًا 11/520/000 ريال 
مي باش��د. 2- نفقه معوقه زوجه از تاريخ 87/1/1 لغايت 87/12/29 به مدت 12 ماه بماخذ 
روزان��ه 36/000 ريال و ماهيان��ه 1/080/000 ريال و جمعًا 12/960/000 ريال مي باش��د. 
3- نفق��ه معوقه زوجه از تاريخ 88/1/1 لغاي��ت 88/12/29 به مدت 12 ماه بماخذ روزانه 
41/000 ري��ال و ماهيانه 1/230/000 ريال و جمعًا 14/760/000 ريال مي باش��د. 4- نفقه 
معوق��ه زوجه از تاريخ 89/1/1 لغايت 89/12/29 ب��ه مدت 12 ماه بماخذ روزانه 46/000 
ري��ال و ماهيان��ه 1/380/000 ريال و جمع��ًا 16/560/000 ريال مي باش��د. 5- نفقه معوقه 
زوج��ه از تاريخ 90/1/1 لغايت 90/2/17 ب��ه مدت 47 روز بماخذ روزانه 52/000 ريال و 
ماهيان��ه 1/560/000 ريال و جمعًا 2/444/000 ريال مي باش��د. جمع نفقه معوقه زوجه از 
تاريخ 86/1/1 لغايت 90/2/17 بالغ بر )58/244/000 ريال( مي باش��د. الزم به ذكر اس��ت 
در صورت��ي كه خوانده در اين مدت مبالغي را بابت نفقه خواهان پرداخت نموده باش��د با 
ارائه اس��ناد و مدارك معتبر مبالغ پرداختي از نفقه تعيين ش��ده وي كسر مي گردد. ضمنًا در 
صورتي كه در آينده مبالغي بابت درمان پزش��كي و بيمارستاني براي خواهان به وجود آيد 
مبالغ پرداختي به نفقه وي افزوده خواهد شد. شايان ذكر است نفقه آتي زوجه )در صورت 
تمكين وي از همسر خود( از تاريخ 90/2/18 لغايت پايان سال جاري روزانه 52/000 ريال 

ماهيانه 1/560/000 ريال برآورد مي گردد.
م الف/ 2304                   مير ميران- شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرايي

2/447 شماره: 1079/89 به موجب رأي شماره 1439 تاريخ 89/12/14 حوزه 24 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه غالمحسين رحيم زاده 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته به 
انضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه براساس ش��اخص بانك مركزي از تاريخ 
سررس��يد مورخ��ه 88/10/29 تا زمان وص��ول در حق محكوم له مه��دي كريمي پهلواني 
نش��اني محل اقامت: اصفهان- خ سروش- بعد از آل خجند- جنب پل عابر پياده فروشگاه 
آلومينيوم آلوين.  ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د 
محك��وم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخ��ت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محكوم 
علي��ه قادر به اجراي حك��م و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي ف��رار از آن اموال خود 
را معرف��ي نك��رده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/448 در خصوص پرونده كالس��ه 90-144 خواهان مهدي كريمي دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه به طرفيت محسن حاجي عبدالرحمان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 
يكش��نبه مورخ 90/3/29 س��اعت 4 عصر 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 يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

احضار
2/449 در پرونده كالس��ه 900163 ب4 ش��عبه 4 بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفه��ان آقاي غالمرضا كياني فرزند حس��ن ش��كايتي عليه آقايان حمي��د دهقان و محمد 
ابراهيمي داير بر اخالل در نظام اقتصادي در قالب عضويت در ش��ركت هاي هرمي مطرح 
نم��وده كه در جهت رس��يدگي به اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينك��ه متهمين مجهول 
المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهمين از تاريخ نشر آ گهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني كامل خود جهت پاس��خگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود 

حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2355                دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/450 در خصوص پرونده كالس��ه 89-841 خواهان عباس شريف زاده دادخواستي مبني 
بر مطالبه به طرفيت فريبا احمديان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/3/28 
س��اعت 15/30 تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در 
خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك 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/ 2378      دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
2/454 ش��ماره دادنامه: 9009970353000166، ش��ماره پرونده: 8909980358000715، 
شماره بايگاني شعبه:  890967، شاكي: آقاي حسين ساالريان به نشاني خ حكيم نظامي ك 
ش برزگر ساختمان توحيد ط 5، متهم: آقاي يوسف جنبري مجهول المكان، اتهام: خيانت 
در امانت، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را 

اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام يوس��ف جنب��ري دائر بر خيانت در امانت نس��بت به يك فقره چك به 
ش��ماره 546-259/102 عه��ده بانك صادرات قائميه از توجه به كيفرخواس��ت تنظيمي از 
س��وي دادسرا بزهكاري وي بنظر دادگاه محرز و مسلم اس��ت دادگاه مستندآً به ماده 674 
قانون مجازات اس��المي حكم به محكوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري صادر و 
اعالم مي دارد رأي صادره غيابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و 

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 2347                      اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/456 ش��ماره دادنامه: 8909970354601169، ش��ماره پرونده: 8709980358301134، 
شماره بايگاني شعبه: 871246، شكات: 1. آقاي عزت اله كرمي به نشاني كليشاد، 2. آقاي 
قاسمعلي عبدالهي به نشاني بخش جلگه كليشاد رودشت، متهم: آقاي افشين اميري مجهول 
المكان، اتهام: س��رقت،  گردش��كار: دادگاه ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداي 

سبحان بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

بزه انتس��ابي آقاي افش��ين اميري دائر بر سرقت پنج رأس گوسفند از شاكي آقاي قاسمعلي 
عبدالهي به مبلغ يك ميليون تومان و شاكي اوليه آقاي عزت ا... كرمي از توجه به اظهارات 
متهم در تحقيقات مقدماتي و شكوائيه بي شائبه شاكي و گزارش مرجع انتظامي محرز است 

عليهذا دادگاه در اجراي ماده 661 و 667 قانون مجازات اسالمي نامبرده را به تحمل شش 
ماه حبس و پنجاه ضربه ش��الق تعزيري و اس��ترداد مبلغ يك ميليون تومان قيمت احش��ام 
مس��روقه در حق ش��اكي رديف اول محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت ده 

روز قابل واخواهي است.
م الف/ 2346                       اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/457 در خصوص پرونده كالس��ه 90-104 ش 12 خواهان علي نجفي دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 49/000/000 ريال و هزينه دادرسي و تأخير تأديه بابت كاركرد يك دستگاه 
بلدوزر به طرفيت اش��كبوس پورزال تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 
مورخ 90/4/27 س��اعت 11 صبح تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 2404      دفتر شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
2/458 كالس��ه پرونده: 89-784، شماره دادنامه: 47-90/1/21، مرجع رسيدگي: شعبه 25 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حبيب اله تيموري نش��اني: اصفهان خ آتش��گاه خ 
نبوي منش خ ش��هيدان تيموري، خواندگان: 1- مهدي خيري نشاني: اصفهان ملك شهر خ 
17 ش��هريور جنب ميدان فروش��گاه لوازم خانگي، 2- بنفشه عرب دمابي مجهول المكان، 
 خواس��ته: الزام به انتقال: گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتي 
اعضاي محترم ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي آق��اي حبيب اله تيموري بطرفيت آقاي مهدي خيري و خانم بنفش��ه 
عرب دمابي به خواسته الزام به انتقال سند يك دستگاه خودرو پرايد به شماره انتظامي 273 
ق 26 ايران 13 بانضمام هزينه دادرس��ي به ش��رح دادخواس��ت و ضمائم تقديمي با توجه 
به محتويات پرونده و نظر به اينكه مس��تند ابرازي خواهان قولنامه عادي مورخ 86/12/22 
حكايت از خريد بيع را دارد خوانده رديف اول با ابالغ قانوني در جلس��ه دادرس��ي حاضر 
نگردي��ده دفاعي بعمل ني��اورده و خوانده رديف دوم با وصف مجهول المكان در جلس��ه 
دادرس��ي حاضر نگرديده است ش��ورا با توجه به پاسخ استعالم ش��ماره 1413/6/26273 
مورخ 89/8/3 پليس راهور اصفهان و احراز مالكيت خوانده رديف دوم و همچنين پاس��خ 
اس��تعالم از مديريت آگاهي مركزي اصفهان مبني بر عدم س��رقت ش��ورا با توجه به اينكه 
مبلغ و كارت خودرو و كارت س��وخت در تصرف خواهان مي باش��د مستنداً به مواد 10و 
219 و 220 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 35 و 140 قانون مدني حكم بر الزام خوانده 
رديف دوم به حضور در دفاتر اس��ناد رس��مي و انتقال سند خودرو فوق الذكر و پرداخت 
مبل��غ 138000 ري��ال بابت هزينه دادرس��ي در حق خواهان صادر و اع��الم مي نمايد و در 
خصوص خوانده رديف اول مس��تنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرس��ي مدني رأي به 
رد دع��وي خواه��ان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همين شعبه مي باشد و سپس 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 2412                                   شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2/459 خواهان: زهرا فروغي نام پدر: پرويز، ش��غل: خانه دار، نش��اني محل اقامت: اصفهان 
باغ درياچه كوچه ش��قايق كوچه نوبهار بن بس��ت بهارك پالك 85، خوانده: آرش احمدي 
نام پدر: فتح اله، شغل: مهندس عمران مجهول المكان، تعيين خواسته و بهاي آن: مطالبه مبلغ 

5/739/670 ريال بابت هزينه دادرسي در پرونده كالسه 880503 ح/ 16.
مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/460 ش��ماره: 1714/89 ش ح/ 14 بموجب رأي ش��ماره 2172 تاريخ 89/11/30 حوزه 
14 ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 1- آقاي 
جمش��يد پوراحمد 2- آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك نشاني محل اقامت: تهران- 
ميدان هفت تير- ابتداي مفتح ش��مالي خ ماليري پور پالك 110، محكوم اس��ت به: خلع 
ي��د از پالك ثبتي 3237/32 بخ��ش 5 واقع در اصفهان- خ باغ درياچه ك ش مهديه پالك 
7 طبقه اول و پرداخت مبلغ چهل و ش��ش هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محكوم 
له خانم پروين دخت يزدانيان با قيوميت خانم توران پوراحمد نام پدر: خدابخش نش��اني 
محل اقامت: اصفهان- خ باغ درياچه كوچه ش��هيد مهديه پالك 5. به اس��تناد ماده 19 آئين 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه 
مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده 

جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
فقدان سند مالكيت

2/462 ش��ماره: 1291 آق��اي عليرضا جامعي خالدآبادي فرزند فيض اله باس��تناد دو برگ 
استش��هاد محلي كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن سند 
مالكيت تمامي شش��دانگ يكبابخانه پالك شماره 189/3079 واقع در خالدآباد بخش 9 كه 
در صفحه 25 دفتر 18 امالك ذيل ثبت 3257 بنام نامبرده ثبت و صادر گرديده، مي باش��د. 
چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور 

المثني سند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 90/2/26
م الف/ 23                                           طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود

تأسيس
2/463 ش��ماره: 1562 آگهي تأسيس شركت مهندسين هيدرو ارگ پارس )سهامي خاص( 
خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت هيدرو ارگ پارس )س��هامي خاص( كه در تاريخ 
90/2/1 تحت شماره 787 با شناسه ملي 10980167814 در اين اداره به ثبت رسيده و در 
تاري��خ 90/2/1 از لحاظ امضاء ثبت تكميل گرديده اس��ت و براي اطالع عموم در روزنامه 
رسمي كشور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام 
كليه فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات،  خريد و فروش،  توليد، تهيه و توزيع 
كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت 
تحقق اهداف ش��ركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور، شركت 
در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مش��اركت و س��رمايه گذاري در شركت هاي 
دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي و خصوصي- فعاليت 
در زمينه هاي استخراج و اكتشاف و بهره برداري معادن- انجام امور خدماتي- عمراني شامل 
طراحي و نظارت و اجراء در زمينه هاي امور س��اختماني، راه س��ازي، آبرساني و گازرساني 
و طراح��ي و اجراي فضاي س��بز و جدول بندي خيابان ه��ا و ميادين و هر گونه اموري كه 
به نحوي با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مركز اصلي ش��ركت: اردستان خيابان شهيد 
چمران كوچه فردوس غربي پالك 27 كدپس��تي 33611-83818، 3- سرمايه شركت: يك 
ميلي��ون ريال ك��ه 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقي در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 
4- م��دت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 5- اولين مدي��ران و صاحبان امضاء: 
آق��اي مهن��دس علي اصغر جهان باز فرد به س��مت مديرعامل و آقاي مهندس س��يد كنانه 
آقاميري اردس��تاني به س��مت رئيس هيئت مديره و آقاي مهندس مهدي يس��اري به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و كليه اوراق و اسناد مالي و 
تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره و مهر شركت معتبر است. 6- 
اختي��ارات مديرعامل: آقاي علي اصغر جهان باز فرد مجري مصوبات هيئت مديره خواهد 
بود. 7- بازرس��ان اصلي و علي البدل: آقاي مهدي عص��اري تلك آبادي فرزند مرادعلي به 
س��مت ب��ازرس اصلي و عبدالرحيم نعيمي فرزند غالمرضا به س��مت ب��ازرس علي البدل 
شركت براي مدت يكسال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج در آگهي هاي 

شركت انتخاب گرديد.
م الف/ 60                                     فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 16 MAY 2011 محيط زيست

در س��ال جديد و در اولين روزهای كاری مجلس شواری 
اس��المی يكی از مصوبه هايی ك��ه در صحن علنی مجلس 
مطرح شد و توسط رأی نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
به تصويب رس��يد، موضوع صدور پروان��ه برای چاه های 
بدون جواز در دشت های ممنوعه بود. بر اساس طرح اوليه 
ارائه ش��ده، وزارت نيرو موظف است ضمن اطالع رسانی 
فراگير و مؤثر به ذينفعان، طی دو سال تمام پس از ابالغ اين 
قانون برای كليه چاه های آب كش��اورزی فعال فاقد پروانه 
واقع در دش��ت های ممنوعه آبی كه قبل از پايان س��ال 85 
حفر و توس��ط وزارت نيرو و دستگاه های استانی شناسايی 
شده اند، پروانه مناسب صادر كند و اين مصوبه اگر به تأييد 
ش��ورای نگهبان می رس��يد، به طور حتم وقوع يك فاجعه 
زيس��ت محيطی برای آب های زير زمينی در آينده نزديك 
ممكن بود. با توجه به اين كه اين مصوبه توس��ط ش��ورای 
نگهبان باطل شد، ولی دوباره در چند روز اخير اين مصوبه 
برای اصالح مواردی در صحن علنی مطرح ش��د و مجلس 
اين بار با اضافه كردن بندهايی كه آن را به تصويب رساند 
و قرار است به شواری نگهبان ارسال شود، ولی هنوز خطر 
برای منابع آب های زير زمينی جدی می باش��د و وقتی اين 
خطر برای منابع آب های زير زمينی رفع می شود كه كنترل 
و يا جلوگيری از برداش��ت غير استاندارد آب از سفره های 
زير زمينی در حد شعار باقی نماند و برای برداشت بی رويه 

آب از منابع زير زمينی يك چاره جويی اساسی شود. 
آمارهای واقعی 

طب��ق گزارش وزارت ني��رو مقدار 60 ميلي��ارد مترمكعب 
آب در سراس��ر كش��ور توس��ط بي��ش از 450 ه��زار چاه 
عميق و نيمه عميق از س��فره های زير زمينی برداش��ته شده 
 اس��ت و يا مقدار برداش��ت آب از سفره های زير زمينی در

سی سال اخير با برداشت آب از اين سفره ها در هزار سال 
گذش��ته برابری داشته است و همچنين تأييد نشست زمين 
دش��ت هاي كش��اورزی در بعضی از نقاط كشور از جمله 
كرمان و همدان كه اين خبر توس��ط مدير عامل آب منطقه 
كرمان در س��ال گذشته مورد تأييد قرار گرفت و علت اين 
نشست ها برداشت بيش از حد آب از سفره های زير زمينی 

توسط چاه هاي عميق و نيمه عميق می باشد. 
آب؛ يكی از نيازهای اساسی كشاورزان 

از زمان ه��ای قديم زمين و آب دو م��ورد از عوامل اصلی 
رونق كش��اورزی بودند و حت��ی در عصر حاضر كه دانش 
بش��ری به ان��واع تكنولوژی های م��درن صنعتی در بخش 
كش��اورزی دس��ت يافته اس��ت، ولی آب و زمين همچنان 
برای كش��اورزان از عوامل اصلی كش��ت و كار محس��وب 
می ش��وند. بنا به موقعي��ت جغرافيايی كش��ورمان بر روی 
ك��ره زمين از هزاران س��ال پيش متأس��فانه ميزان بارندگی 
و مناب��ع آبی بخ��ش عظيمی از مركز كش��ور ايران )به جز 
حاش��يه جنوبی درياي خزر، دش��ت خوزستان و بعضی از 
نقاط زاگرس( از كم آبی ش��ديد رنج می برند و اين كم آبی 
در طول تاريخ باعث به وج��ود آمدن بيابان ها و كويرهاي 

زيادی در اين سرزمين پهناور شده است.
پيشرفت ها و مشكالت اخير برای منابع طبيعی ايران 

در قرن اخير در كش��ورهای پيشرفته و در نيم قرن اخير در 
ايران ب��ه طور همزمان چهار تا اتفاق مهم برای كش��ور به 

شرح ذيل افتاده است. 
الف( افزاي��ش جمعيت: در چند دهه اخير ميزان جمعيت 
كش��ور از 15 ميليون نفر در س��ال 1320 به مرز 70 ميليون 
نفر در زمان حاضر رس��يده است، بنابراين جمعيت كشور 
نزديك به پنج برابر ش��ده است و از طرفی ميزان نياز افراد 
نس��بت به محصوالتی نظير خوراك، پوشاك، مسكن و كار 
نيز پنج برابر گرديده اس��ت. آيا به همان نسبت نياز به آب 

نيز بيش از پنج برابر نشده است؟ 
ب( پيش��رفت علم و تكنولوژی در صنعتی و كشاورزی: 
انس��ان اوليه با ابتدايی ترين وس��ايل از قبيل سنگ، چوب 
و فل��زات اوليه به كارهای صنعتی و كش��اورزی مش��غول 
ب��ود. او فقط می توانس��ت مق��دار خيلی مح��دودی زمين 
كش��اورزی زير كش��ت ببرد و حتی وقتی انس��ان توانست 
از گاو آه��ن و خيش در كش��اورزی كمك بگيرد و يا با به 
كار كش��يدن حيوانات در كشاورزی سود بجويد، هنوز هم 
ميزان زمين های زير كش��ت برای كش��اورزی محدود بود، 
ولی در قرن اخير پس از كش��ف ماش��ين بخ��ار كه هم در 
صنعت و هم در كشاورزی انقالب و جهش عظيمی ايجاد 
ك��رد و در اين انقالب صنعتی نه فقط به علت زير كش��ت 
رفت��ن زمين های زيادی در كش��اورزی كه ب��ه آب فراوان 
احتياج داش��ت، همچني��ن خود صنايع نيز محتاج ش��ديد 
آب ش��دند ) به عنوان مثال صنايع فوالد س��ازی، كارخانه 
 ذوب آه��ن، صنايع پتروش��يمی و غيره( ك��ه بايد آب آنها

تأمين می شد. 
ج( تغيير در ش��رايط آب و هوای جوی و كاهش ميزان 
بارندگ��ی: ش��ايد بزرگ ترها به ياد داش��ته باش��ند كه در 
زمان ه��ای قديم نه چن��دان دور ميزان بارش برف حتی در 
مناطق خش��ك و بيابانی برای چندين بار در زمستان اتفاق 
مي افت��اد و حتی در بعضی از ش��هرها گاه��ی آن قدر ميزان 
بارش ب��رف زياد بود كه برای ت��ردد در بين خانه مردم از 
 درون تون��ل يا كانال برفی حرك��ت می كردند، ولی در اين
20 سال اخير بنا به علت گرم شدن سطح كره زمين و علل 
ديگ��ر، ميزان بارش برف خيلی كم اس��ت و برای بچه هاي 
كم س��ن و سال بارش برف فقط يك خاطره شده و بارش 

باران نيز آنقدر كم است كه باعث خشكسالی شده است.
در 30 س��ال پيش و در سال هايی كه ميزان بارش برف كم 
بود تجربه شده بود، ميزان آب های سطحی در چاه هايی كه 
بيش��تر از 10 متر عمق نداشتند )چون بيشتر مردم در قديم 
به علت نبود آب لوله كش��ی در منازل از چاه آب اس��تفاده 
می كردن��د( آب چ��اه 10 متری يك مق��دار پايين مي رفت 
كه معلوم بود، ولی هرگز اين چاه ها خش��ك نمي ش��دند و 
چشمه ها و قنات ها كه اصلی ترين منبع تأمين آب آشاميدنی 
و كش��اورزی بودند، آب آنان كاهش مي يافت و نسبت به 

س��ال های پر باران اين چش��مه ها و قنات ها زودتر كم آب 
مي ش��دند و گاهی نيز خشك مي شدند، ولی با اولين بارش 
برف و باران آب در درون آنها جاری مي شد. چون آن زمان 
سدی وجود نداشت تا بتواند آب های اضافی را جمع آوری 
كن��د مردم اعتقاد داش��تند كه برای كش��اورزی و باال رفتن 
آب ه��ای زير زمين��ی بارش برف بهتر از باران اس��ت زيرا 
آب ش��دن آهسته برف به س��فره های زير زمينی آب كمك 
بيش��تری مي كرد، ولی باران بيشتر به سيل و تخريب منتهی 

مي شد. 
د( افزاي��ش زير كش��ت رفت��ن زمين هاي كش��اورزی 
بدون داش��تن تأمين آب: در س��ال های 1357 همزمان با 
دوران انقالب و س��ال ها بعد از آن مردم با سقوط حكومت 
شاهنش��اهی در ي��ك اقدام انقالب��ی با گرفت��ن زمين های 
كش��اورزی حاشيه شهرها و با زير كشت بردن اين زمين ها 
و همچنين دولت نيز بعد از انقالب با تش��كيل تعاونی های 
كش��اورزی و يا در اختيار ق��رار دادن زمين به جوان بيكار، 
باعث ش��د كه مي��زان زيادی از زمين های باير زير كش��ت 
برون��د، بدون آنكه فكري برای تأمين آب كش��اورزی اين 
زمين ها ش��ده باشد. از طرفی تا سال 1357 و حتی تا چند 
سال بعد از آن در بيش��تر مناطق كشاورزی چاه های عميق 
در زمين های كش��اورزی وجود نداش��ت و يا كم و خيلی 
محدود بودند و همه قنات ها و چش��مه ها در سراسر كشور 
مشغول آب دهی بودند، ولی از سال های 1362، 1363 كه 
با افزايش چاه های عميق در دشت هايی كه تازه زير كشت 
رفته بودند، قنات ها و چشمه ها يكی پس از ديگری خشك 
شدند و امروز خيلی نادر قنات يا چشمه ای مي توان يافت 
كه آبی داش��ته باش��د و همزمان نيز همه چاه های دستی كه 
كمت��ر از 15 متر عمق داش��تند نيز از داش��تن آب محروم 

شدند. 
سيستم كشاورزی س��نتی در ايران دارای مشكالت زيادی 

است كه دو مورد اساسی آن عبارتند از: 
1- كش��اورزی س��نتی و پراكندگی زمين های كش��اورزی 
روس��تاييان در ايران، يك مش��كل جدی و اساس��ی است 
ك��ه باعث به هدر رفت��ن آب، وق��ت و هزينه های اضافی 
زيادی برای آنها مي ش��ود. آيا مجل��س و دولت نمي تواند 
 به يكپارچه س��ازی زمين های كش��اورزی روستايی كمك 

كنند. 
در  آبي��اری  روش  اي��ران  در  قدي��م  زمان ه��ای  از   -2
كش��اورزی غرقابی است و در روش آبياری غرقابی حدود 
بي��ش از 90 در صد آب كش��اورزی در نهر ه��ا و كانال ها 
 پي��ش از رس��يدن آب به زمين كش��اورزی ه��در مي رود.
آي��ا مجل��س و دول��ت نمي توانند با س��رمايه گ��ذاری در 
اين بخ��ش يعنی كمك به كش��اورزان جه��ت جايگزينی 
 سيس��تم تح��ت فش��ار آب ب��ه ج��ای سيس��تم غرقاب��ی

كمك كنند؟ 
سخن پايانی 

بيش��تر دش��ت های كش��اورزی اي��ران از زمان ه��ای دور 
گرفت��ار مش��كالت و معضالت كم آبی و بی آبی هس��تند 
و از طرف��ي كاهش بارش نزوالت آس��مانی در چند س��ال 
اخير اين مش��كل را دو چندان كرده است و اگر قرار باشد 
ك��ه چاه هايي كه آب ه��ای زيرزمين��ی را از درون زمين به 
 س��طح مي كش��ند نيز بدون هيچ مش��كلی به فعاليت خود

ادامه دهند. 
دولت و كش��اورزان برای چند سال با عدم برداشت آب از 
مناب��ع زير زمينی به احياي اين نعمت خدادادی نپردازند و 
وض��ع به همين منوال ادامه پيدا كند ش��ايد روزي بيايد كه 
جز پشيمانی هيچ كاری نتوانيم انجام دهيم. ای كاش همان 
قناعت كش��اورزان قديمی دوباره احيا مي ش��د تا در آينده 
صنعت كش��اورزی اين س��ر زمين دچار مش��كل و معضل 

نمي گرديد. 

مديركل حفاظت محيط زيست 
چهارمحال و بختياري:

 تشديد برنامه هاي حفاظتي 
در زيستگاه هاي استان

مديركل حفاظت محيط زيس��ت چهارمح��ال و بختياري از اجراي 
برنامه ه��اي حفاظتي ويژه از اواخر ارديبهش��ت م��اه تا پايان زمان 

زادآوري حيات وحش در اين استان خبر داد. 
س��عيد يوس��ف پور با تأكيد بر لزوم حفظ آرام��ش و ايجاد امنيت 
ب��راي حي��ات وحش به وي��ژه در مناطق تح��ت مديريت حفاظت 
محيط زيس��ت اين اس��تان، اظهار داشت: اين اداره كل از تمام توان 
 در راس��تاي جلب مش��اركت مردم در اين زمينه اس��تفاده خواهد 

كرد. 
وي افزود: برهمين اس��اس اج��راي برنامه اطالع رس��اني و تنوير 
اف��كار عمومي به طور گس��ترده و متنوع در س��طح اين اس��تان از 
طريق راديو و تلويزيون، توزيع بروش��ور، كتابچه و اقالم فرهنگي 
زيست محيطي، ارسال پيام كوتاه، برگزاري برنامه هاي آموزشي در 
راستاي جوامع محلي و استفاده از ظرفيت هاي تشكل هاي مردم نهاد 
زيست محيطي در دستور كار قرار گرفته است. يوسف پور ادامه داد: 
با برگزاري دوره هاي آموزشي محيط بانان در اواخر ارديبهشت ماه، 
گام مؤثري در توانمندسازي مأموران اجرايي به منظور انتقال دانش 
زيس��ت محيطي در جوامع همجوار و دوستداران محيط زيست در 

مناطق تحت حفاظت، صورت خواهد گرفت. 
مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياري بر ضرورت 
همكاري دس��تگاه هاي ذيربط در حفاظت از محيط زيس��ت تأكيد 
كرد و گفت: همكاري س��اير نهادهاي ذيربط مانند دستگاه قضايي، 
مراكز دانش��گاهي، منابع طبيعي در برگ��زاري اين دوره ها موجب 

تقويت توان يگان حفاظت استان خواهد شد. 
يوس��ف پور از افزايش 40 درصدي گش��ت هاي سيار اين اداره كل 
در حوزه هاي اس��تحفاظي خب��ر داد و گفت: اج��راي برنامه هايي 
براي اس��تفاده از كادر اداري در ساعات غيراداري در مناطق تحت 
مديري��ت به منظور افزايش ضريب حفاظتي در مناطق اين اس��تان، 
 از ديگ��ر برنامه هاي حفاظتي در مناطق تحت حفاظت اين اس��تان 

است.
وي گفت: در س��ال جهاد اقتصادي رويكرد اين اداره كل استفاده از 
حداكثر توان نيروها در امر حفاظت از سرمايه هايي است كه متعلق 
به تمامي مردم اس��ت. يوس��ف پور افزود: حفاظت از سرمايه هاي 
خدادادي در راستاي استفاده صحيح نسل حاضر و نسل هاي آينده، 
رسالتي است كه بدنه حفاظت محيط زيست به آن افتخار مي كند.

وي در ادام��ه از برگزاري جلس��ات هماهنگي در راس��تاي اجراي 
هرچه باش��كوه تر مراسم هفته محيط زيست در اين استان خبر داد 
و گفت: هفته محيط زيس��ت از تاري��خ 16 خردادماه آغاز و تا 22 
خرداد ادامه خواهد داشت. وي شعار امسال هفته محيط زيست را 
بهبود محيط زيس��ت با جهاد اقتصادي اعالم كرد و گفت: در حال 
حاضر آموزش و مش��اركت هاي مردم در حفظ محيط زيس��ت كه 
متعلق به آنهاس��ت، مهم ترين هدف سازمان حفاظت محيط زيست 

و اين اداره كل به شمار مي آيد.

افزايش احتمال شکار بی رويه 
و تصادف آهوان موته

خطر ش��كار بی رويه و تصادف،آهوان پرشمار منطقه موته اصفهان را 
تهديد می كند. به گزارش خبرگزاری محيط زيست ايران، فراوانی آهو 
در زيس��تگاه موته گاه باعث كاهش حفاظت از آنها ش��ده، به طوری 
ك��ه گاهی اوق��ات گله های آهو در جاده های اصلی نيز مش��اهده می 
ش��وند. دور ماندن آهوان از چشم محيط بانان و گشت و گذار گله ها 
در جاده های اصلی عالوه بر اين كه فرصت مناس��بی برای شكارچيان 
غيرقانونی فراهم می سازد تا بدون دغدغه به شكار اين گونه ارزشمند 
جان��وری بپردازند،احتم��ال تصادف آنها با خودروه��ا و كاميون های 
عبوری را افزايش می دهد. زيستگاه موته بزرگ ترين زيستگاه آهو در 
كش��ور به شمار می آيد كه نزديك به چهار هزار رأس آهو را در خود 
جای داده است.اين منطقه كه بين شهرستان های كاشان، لنجان، محالت، 
گلپايگان، خوانسار و ميمه قرار گرفته، 220 هزار هكتار مساحت دارد.
اس��تان اصفهان به علت اس��تقرار در فالت مركزی ايران با تنوع آب و 
هوا و توپوگرافی ويژه و نيز همجواری با زاينده رود،  از تنوع گياهی و 
جانوری مناسبی برخوردار است.اين استان به لحاظ جمعيت گونه های 
كل، بز، ميش و آهو س��رآمد زيس��تگاه های ايران به شمار می آيد، به 
طوری كه 27 هزار رأس كل، بز، قوچ و ميش بهمن س��ال گذش��ته در 

مناطق حفاظت شده استان سرشماری شده است.

ايران نماينده 71 کشور
کم جنگل جهان شد

رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: ايران عنوان 
نمايندگي 71 كش��ور جهان با پوشش كم جنگلي)LFCC(را برعهده 
گرفت. به گزارش مهر، علي س��الجقه گفت: ايران رهبر 71 كش��ور 
كم جمعيت جنگل دنياس��ت و عنوان نمايندگي كشورهاي با پوشش 
كم جنگل��ي)LFCC(را برعهده دارد. وي اف��زود: محور قرار گرفتن 
كش��ورمان در بين 71 كش��ور جهان با پوشش كم جنگلي حكايت از 
توانمندي و پتانسيل ايران دارد. به گفته سالجقه ، سازمان ملل امسال را 
سال بين المللي جنگل اعالم كرد و اين مهم، تكليف ما را در حفاظت و 
 احياي جنگل هاي كشور دوچندان مي سازد. رئيس سازمان جنگل ها

تصريح كرد: در برنامه پنجم توس��عه و براس��اس قانون افزايش بهره 
 وري كشاورزي و منابع طبيعي، مكلف شديم فضاي سبز كشور را از
0/17 درص��د به 0/25 درصد ارتقا داده و س��االنه 600 هزار هكتار در 

كشور جنگل كاري انجام دهيم.

مدير كل دفتر حيات وحش و تنوع زيستي:
 الشه حيوان عجيب الخلقه 
در اردبيل متعلق به خانواده

سگ سانان است
به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست مدير كل حيات 
وحش و تنوع زيستي سازمان با اشاره به كشف حيوان عجيب الخلقه در 
استان اردبيل گفت: با توجه به بررسي هاي اوليه و گزارش كارشناسي 
استان و همچنين عالئم ظاهري اسكلت و فرمول دنداني تعيين شده، 
بيانگر اين است كه اين گونه متعلق به خانواده سگ سانان بوده است. 
حسين محمدي افزود: بوي الشه نيز گوياي اين است كه از زمان مرگ 
حيوان زمان زيادي نمي گذرد و مربوط به اسكلت نسل حيوانات اوليه 
نيز نمي باشد. وي اظهار داشت: الشه اين حيوان عجيب الخلقه همچنان 

در حال بررسي است.

خبر
هرچه زير زمین است ته مي کشد  

چمن در لغت به معنی س��بزه زار، مرغ زار و زمين س��بز و خرم اس��ت. چمن 
بيش��ترين نقش را در تصفيه و كاهش آلودگی هوا در محيط های شهری برعهده 
دارد. يكی از عوامل مهم در كاشت و داشت موفق چمن استفاده از مقدار مناسب 
بذر در واحد سطح است كه رعايت نكردن اين مهم عالوه بر تحميل هزينه های 
گزاف )به خصوص در س��طح وسيع( مشكالت و مسائل جانبی ازجمله رقابت 
علف های هرز با گياه اصلی، تراكم بيش از حد گياه در واحد سطح و رقابت آنها 
با يكديگر و حمله آفات و امراض به گياه را به دنبال خواهد داشت. كيفيت بذر 
در ميزان بذر مورد كاشت مؤثر مي باشد. واضح است كه بذور با درصد خلوص 
و قوه جوانه زنی كمتر، گياهان كمتری در واحد س��طح توليد خواهند كرد و در 
نتيجه مقدار بذر مورد نياز در واحد س��طح بيش��تر خواهد شد. همچنين به علت 
اين كه گونه های مختلف در اندازه و وزن بذر تفاوت دارند، در نتيجه مقدار بذر 
مورد كاش��ت آنها هم متفاوت است. چمن بيشتر در طراحی پارك های عمومی، 
باغات گياه شناس��ی، استاديوم های ورزشی و زمين های بازی مورد استفاده قرار 
مي گي��رد. البته چمن جهت پر نمودن جاهای خالی، باغچه های بزرگ منازل هم 

در نظر گرفته مي شود.
چمن ها را به دو دس��ته چمن های گرمس��يری و سردسيری طبقه بندی مي كنند. 
چمن ه��ای سردس��يری كه به چمن های فصل خنك هم مش��هورند ويژه مناطق 
سردس��يری و يخبندان است. چمن های گرمس��يری بهترين رشد و نمو خود را 
در هوای گرم )باالی 30 درجه س��انتی گراد( دارند. چمن های سردسيری در دو 
زمان كاش��ته مي شوند: اوايل بهار و اوايل پاييز. در مورد چمن های گرمسيری به 
جز زمان های بس��يار گرم يا بس��يار س��رد در هر موقعی از سال مي توان اقدام به 

كشت نمود. 

آماده كردن زمين چمن 
اگر زمين چمن پستی و بلندی داشته باشد، احتياج به تسطيح دارد، زيرا در صورت 
عدم تس��طيح در قس��مت های گود، آب جمع شده كه موجب خفگی چمن و در 
قسمت های بلند نيز به علت نرسيدن آب، چمن به طور كامل خشك مي شود. پس 
از تس��طيح اضافه كردن كود های حيوانی بسيار مناس��ب است. زمان كوددهی در 
مناطق سردسير در اواسط پاييز و در مناطق گرمسيری در هر موقعی از سال به جز 

ماه های بسيار گرم صورت مي پذيرد. 
نحوه كاشت بذر چمن 

هنگام كاشت بذر بايد توجه كرد كه توزيع آن به صورت يكنواخت باشد تا چمن 
يكدس��ت سبز شود. كاشت بذر به دو صورت دستی و به وسيله دستگاه بذرپاش 
صورت مي پذيرد. در كاشت با دست، ابتدا زمين بايد به چند قطعه مساوی تقسيم 
ش��ود و بذر را نيز متناسب با قطعات تقس��يم و هر قطعه بذرپاشی مي شود. عمق 
كاش��ت بذر نيم تا يك سانتی متر است و بذر را به دو قسمت تقسيم كرده، نيمی 
از آن را در يك جهت و نيم ديگر را عمود بر جهت اول كش��ت مي كنند. بعد از 
كاشت، با شن كش بذر را زير خاك قرار مي دهيم و پس از اين كار روی بذر را با 

كود دامی پوسيده مي پوشانيم. 
مراقبت های زراعی چمن 

آبياری: بعد از بذرپاش��ی آبياری بارانی صورت مي گيرد و در آبياری بايد تا عمق 
10 سانتی متر خيس شود. 

كوتاه كردن چمن: چمن زنی بايد از ارتفاع سه سانتی متر صورت گيرد. اگر كوتاه 
كردن بيش از روی سطح خاك باشد، باعث غلبه علف های هرز مي شود. چمن را 
هر 15روز يك بار بايد كوتاه كرد تا گرد و خاك و ذرات معلق كه بر روی سطح 

برگ چمن ها نشسته با چمن زنی از محيط خارج شود. 
مبارزه با علف های هرز و بيماری ها 

غلتك زدن چمن: در اصل غلتك زنی بعد از فصل زمستان صورت مي گيرد، زيرا 
يخبندان در مناطق سردس��ير باعث باال آمدن چمن از خاك شده و ريشه های آن از 
خاك جدا مي گردند. غلتك زدن باعث ايجاد تماس دوباره و تثبيت چمن مي گردد. 

زردی چمن: زردی چمن ممكن اس��ت در اثر كمبود ازت باشد. از نكته هايی كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد عدم اس��تفاده از يك نوع چمن در بذرپاشی است، زيرا 
كاربرد يك نوع چمن احتمال ابتالی به بيماری و آفت را افزايش داده و در حالت 
شديد منجر به خشكيدگی خواهد شد. بنابراين با تركيب ارقام يا گونه ها به ميزان 
مقاومت بيش��تری در برابر آفات و بيماری ها دس��ت يافته و سازگاری بيشتری با 

تغييرات محيطی كسب خواهد شد. 
چرا چمن 

كارشناسان فضای سبز ش��هرداری تهران معتقدند كه كاشت چمن به چند جهت 
جايگزين گياهان پوشش��ی از جمله فرانكيا، انواع شبدر، س��دوم پاكوتاه و... قرار 
گرفته اس��ت، يكی از اين عوامل درخواس��ت مردم اس��ت. مردم تمايل زيادی به 
كاشت چمن در فضاهای خالی دارند، زيرا چمن پاخور خوبی دارد و مردم قادرند 
روی آن بنش��ينند. دوم آن كه چمن زود جواب مي دهد و مدت زمان كاشت تا به 
بار نشستن چمن بسيار سريع تر از گياهان پوششی ديگر است. سوم اين كه علف 
هرز چمن به نسبت كمتر و قابل كنترل تر مي باشد، چهارم در هنگام آبياری، گياهان 
پوششی كه در باال ذكر شد جابه جا شده و بعد از رشد بذرها، ما شاهد فضاهايی 
هستيم كه خالی از گياهان پوششی هستند، اما بذر چمن در هنگام كشت و آبياری 

جابه جايی كمتری دارند. 

پر کردن فضای خالی با چمن  

ورود آب هاي آلوده 

مهم ترين منبع آلودگي درياي خزر
معاون انس��تيتو جغرافياي آكادمي ملي علوم جمه��وري آذربايجان گفت: 
ه��م اكنون آب ج��اري در 130 رودخانه به درياي خزر ريخته مي ش��ود 
و آب ه��اي آلوده، بزرگ ترين منبع آلودگي درياي خزر اس��ت. به گزارش 
ايرنا از مؤسس��ه تحقيقات آب، راميز محم��ود اوغلي مامدوف، با حضور 
در مؤسس��ه تحقيقات آب ايران اظهار داش��ت: هم اكن��ون درياي خزر با 
مش��كالت زيادي روبه رو است و در اين ميان، مشكل اكولوژي اين دريا 
امري مهم و بين المللي اس��ت و بر اين اس��اس، تحقيقات گس��ترده اي را 
در زمين��ه مس��ائل اكولوژيكي به وجود آمده در اين دري��ا آغاز كرده ايم.
معاون انس��تيتو جغرافياي آكادمي ملي علوم آذربايجان ادامه داد:  از عوامل 
به وجود آمدن مس��ائل اكولوژيكي درياي خ��زر مي توان به صنايع آالينده 

ساحلي ، منابع نفتي و فاضالب هاي روستايي اشاره كرد.
وي ب��ا بي��ان  اين كه اين آلودگي ه��ا موجب از بين  رفت��ن منابع تغذيه اي 
جانداران درياي خزر ش��ده اس��ت،  گفت: به عنوان مث��ال جمعيت ماهي  
كيل��كا كه يكي از مهم تري��ن منابع غذايي در اين دريا به ش��مار مي رود، 
در س��ال هاي گذش��ته 40 درصد كاهش داش��ته و همچنين نسل عروس 
دريايي به عنوان منبع اصل��ي تغذيه ماهي خاويار در درياي خزر، درحال 
انقراض اس��ت. اين مق��ام آذري تصريح كرد:حل مش��كالت درياي خزر 
نيازمند همراهي و همكاري كشورهاي اين منطقه است و بايد با گسترش 
تحقيق و پژوهش بر روي اين دريا و مسائل زيستي و اكولوژيكي آن، مانع 
از ميان رفتن اين منبع عظيم خدادادي و گونه هاي جانوري موجود در آن 
شويم. يادآور مي شود هيأت آذربايجاني به رياست بوداغ عبدالعلي اوغلي 
بوداغوف، رئيس انستيتو جغرافياي آكادمي ملي علوم جمهوري آذربايجان 
در جريان بازديد از مؤسسه تحقيقات آب ايران، از مدل هاي هيدروليكي، 
مركز ديس��پاچينگ ملي آب ايران و امور آزمايشگاه هاي مؤسسه تحقيقات 

آب بازديد كردند.

پرونده ثبت جنگل حرا 
در يونسکو بررسی می شود

ثب��ت جنگل حرا در فهرس��ت مي��راث جهانی، در نشس��ت آينده ميراث 
 جهانی يونس��كو كه از 29 خرداد تا هش��تم تير برگزار می گردد بررس��ی 

می شود. 
به گزارش مهر، در نشست آينده ميراث جهانی يونسكو 42 سايت از چهل 
كش��ور ازجمله ايران برای ثبت در فهرست ميراث جهانی معرفی شده اند.
در اين نشس��ت 42 اثر برجس��ته فرهنگی و طبيعی از س��وی چهل كشور 
 جهان برای ثبت در فهرست يونسكو ازسوی كارشناسان مورد بررسی قرار 
می گيرد. منطقه حفاظت ش��ده جنگل حرا نيز ازسوی ايران به عنوان يك 
اثر طبيعی، به اين كميسيون معرفی شده است.در اين اجالس كه از 19 تا 
29 ژوئن )29 خرداد تا 8 تير( با حضور كارشناس��ان اين س��ازمان برگزار 
می ش��ود، شش كشور از چهل كش��ور ياد شده برای نخستين بار آثاری را 

برای ثبت درفهرست ميراث جهانی معرفی كرده اند. 
اين كش��ورها شامل باربادوس، جامايكا، ميكرونزيا ،پاالئو، كنگو و امارات 
متحده عربی هس��تند.همچنين كش��ورهايی ديگر همچون چين، استراليا، 
آلم��ان، هن��د، كنيا ، ژاپ��ن، آلمان و ويتنام نيز كه هرس��اله آث��ار متعددی 
دراين فهرس��ت به ثبت رس��انده اند، امس��ال نيز آثاری را معرفی كرده اند. 
درنشس��ت آتی مطابق روال معمول، اعضای كميس��يون وضعيت 169 اثر 
ثبت ش��ده را نيز مورد توجه و بررس��ی قرار می دهند كه ش��امل بررسی 
وضعيت 34 اثر ثبت ش��ده در فهرس��ت ميراث درخطر نيز هس��ت.ايران 
از س��ال 1975 مي��الدی به عضويت كميته حفاظ��ت از ميراث فرهنگی و 
طبيعی يونس��كو در آمده اس��ت. اين كميته هم اكنون 176عضو دارد. اين 
كش��ورها بر پايه مناطق جغرافيايی به پنج منطقه تقس��يم ش��ده اند. ايران 
 ت��ا كنون 12 اثر در اين فهرس��ت ثبت كرده اس��ت كه آخري��ن آنها بقعه

 شيخ صفی الدين اردبيلی و بازار تبريز بود كه سال گذشته دراين فهرست به ثبت 
رسيد.

تالش براي حفظ يوزپلنگ 
آسيايي در حال انقراض

نمايشگاه معرفي حيات وحش ايران به همت انجمن حمايت از يوزپلنگ 
آسيايي در اروميه برپا شد.ايمان وزيري نسب، مسئول برگزاري نمايشگاه 
در گفتگو با ايسنا، هدف از برگزاري اين نمايشگاه را اطالع رساني و آشنا 
ك��ردن مردم اروميه با حيات وحش اي��ران و به ويژه آذربايجان غربي، در 

رابطه با گونه هاي در خطر انقراض عنوان كرد.
وي، يوزپلن��گ آس��يايي را گونه اي در حال انقراض عن��وان كرد و افزود: 
اي��ن انجمن س��عي دارد با آگاهي بخش��يدن به م��ردم، در حفظ اين گونه 
 حيوانات گام بردارد و اجازه ندهد كه به سرنوش��ت ش��ير آس��يايي دچار 

شود.
اين كارش��ناس محيط زيست با اش��اره به اين كه يوزپلنگ آسيايي فقط در 
اي��ران باقي مانده اس��ت، گف��ت: 70 تا 100 قالده از اي��ن جانور در حال 
انقراض در ايران مش��اهده شده اس��ت كه بيشترين مشاهدات در محدوده 

كوه بافق شهرستان يزد بوده است.
وي همچنين افزود: پرجمعيت ترين مكان براي يوزپلنگ ايراني، خاتوران 
س��منان و نايبندان طبس است، ولي در منطقه هاي ديگر از جمله اصفهان، 
تهران، خراسان و كرمان نيز مشاهده شده است. وزيري نسب تصريح كرد: 
اين نمايش��گاه از زمان تأسيس انجمن حمايت از يوزپلنگ ايراني در سال 
86، در نقاط مختلف كشور از جمله يزد، كرمان، سمنان، تهران و زنجان برپا 
 شده و اين بار نيز با هدف آگاه كردن مردم نسبت به طبيعت، در اروميه برپا 

مي شود.
به گزارش ايسنا، اين نمايشگاه به همت انجمن حمايت از يوزپلنگ آسيايي 
و همكاري س��ازمان حفاظت محيط زيست، سازمان پارك ها و فضاي سبز 
و دانشگاه غير انتفاعي صباي اروميه، به مدت يك روز در پارك ائللر اين 
ش��هر برپا ش��د. پخش فيلم، ارائه بروشور و عكس و ارائه توضيح در اين 

زمينه از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين نمايشگاه بود
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ورزش

اوشين ساهاكيان: 
قهرماني امسال 
حق ذوب آهن 
است

دلخوری نصر 
از نحوه گزينش 
تکواندوکاران 
المپيکی

كاپيتان تيم بسكتبال ذوب آهن اصفهان گفت: قهرماني حق ذوب 
آهن است و امسال به راحتي از حقمان نمي گذريم. اوشين ساهاكيان 
 در آس��تانه ديدار نخس��ت فينال ليگ برتر بسكتبال باشگاه هاي
كش��ور برابر مهرام اظهار داشت: امسال عزممان را براي قهرماني 
جزم كرده ايم و به چيزي جز سكوي اول بسكتبال ايران فكر نمي 
كنيم. در دو سال گذشته با اشتباهاتي كه مقصر خودمان بوديم و 
ش��رايطي كه پيش مي آمد قهرماني ها را واگذار كرديم اما امسال 
بدون توجه به اوضاع و صحبت هايي كه از بودجه مي شود فقط 
به قهرماني فكر مي كنيم. ساهاكيان گفت: بايد بگويم ما امسال به 
سختي به فينال رسيديم . ذوب آهن از همان ابتداي فصل فراز و 
نشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشت و با توجه به حضورمان 

در ليگ باشگاه هاي غرب آسيا شرايط سخت تر هم شد. 
وي افزود: ما در بازي هاي مرحله نيمه نهايي بهترين نمايش ها را 
داشتيم و بهترين كيفيت را ارائه داديم. بايد در مرحله نهايي و در 
ديدارهاي برابر مهرام با همين انگيزه و خودباوري به ميدان برويم 
چون ديگر از عدم هماهنگي خبري نيس��ت و ش��رايط خوبي را 

تجربه مي كنيم. 

 غيبت عليرضا نصر آزادانی قهرمان تكواندوی جهان و بازی های
آس��يايی گوانگج��و در تمرينات تيم ملی اين ش��بهه را ايجاد 
كرده كه ش��ايد او در اعتراض به نحوه گزينش تكواندوكاران 

المپيكی ايران قهر كرده است.
دي��روز در خانه تكوان��دوی تهران تمرين ش��ش ملی پوش 
منتخ��ب كادرفن��ی برای آمادگ��ی رقابت ه��ای المپيك آغاز 
ش��د ام��ا نكته جال��ب توج��ه غيب��ت عليرض��ا نصرآزادانی 
قهرم��ان اصفهانی جه��ان و بازی ه��ای آس��يايی گوانگجو 
ب��ود. كادر فن��ی تي��م مل��ی هفته پي��ش نام يوس��ف كرمی 
 و محم��د باق��ری معتم��د را ب��رای اع��زام به رقاب��ت های
 انتخابی المپيك كه در باكو برگزار می شود اعالم كردند و به 

نظر می رسد نصر به اين انتخاب ها معترض بوده است. 
 شايد قهرمان جهان انتظار داشته است كه به خاطر موفقيت های
مشابه با معتمد حداقل رقابتی انتخابی بين آنها برگزار می شد.  
اين اولين بار نيست كه قهرمانان تكواندو ايران به خاطر عدم 
دعوت شدن و يا نحوه گزينش تكواندوكاران تيم ملی واكنش 

نشان داده و اعتراضات خود را به اين شكل بروز می دهند.

سرپرس��ت تيم فوتبال گيتی پسند اصفهان گفت: در صورتی 
كه از س��ه بازی آينده خود چهار امتياز ديگر كس��ب كنيم به 
ط��ور حتم به ليگ دس��ته دوم فوتبال اي��ران صعود خواهيم 
كرد. مجتبی نيروكار بيان داش��ت: بازی برابر نفت محمودآباد 
باتوج��ه به شكس��ت هفته گذش��ته برابر مهر ك��رج يكی از 
حس��اس ترين ديدارهای ما بود كه خوشبختانه با پيروزی ما 
به پايان رس��يد، از اين هفته سرنوش��ت صعود به ليگ دسته 
دوم در دس��تان خودمان است و بايد به عنوان تيم نخست به 

ليگ باالتر راه پيدا كنيم. 
ه��ای تي�����م  از  محم�ودآب�����اد  تي����م  اف����زود:   وی 
 خوب و سرسخت گروه بود كه می تواند يقه بسياری از تيم ها 
را بگيرد، كس��ب س��ه امتياز از اين تيم در خانه خود، كاری  

سخت بود كه با همت بازيكنان به دست آمد. 
سرپرست تيم فوتبال گيتی پسند با اشاره به محروميت جالل 
تمامي��ار در ديدار هفته آينده برابر انتظ��ام تهران، افزود: اين 
بازيكن در ديدار برابر نفت محمودآباد اخراج شد تا در ديدار 

اين هفته برابر انتظام تهران تنها غايب ما باشد. 

خبر
قهرمانی سپاهان در حاشيه زاينده رود

تکرار تاريخ؛ سپاهان انتقام گرفت
تيم فوتبال سپاهان با كسب تساوی برابر پرسپوليس برای سومين بار در ده دوره گذشته ليگ 
برتر و دومين سال پياپی عنوان قهرمانی ليگ برتر باشگاه های ايران را به خود اختصاص داد تا 

پرافتخارترين تيم ليگ كشورمان لقب بگيرد. 
ضربه سر خطرناك ابراهيم توره و نفوذهای در عمق احسان حاج صفی درابتدای بازی پيام 
آور يك بازی جذاب، سرعتی و پربرخورد بود كه اين پيش بينی تا پايان نيمه اول ادامه داشت. 
 در نيمه دوم تيم پرس��پوليس برای آنكه دست خالی اصفهان را ترك نكرده باشند حمالت 
دنباله داری روی دروازه رحمتی تدارك ديد كه با هوشياری و دقت مدافعان تيم سپاهان راه به 
جايی نبرد. اما تيم سپاهان كه برای كسب عنوان دومين قهرمانی پياپی خود در ليگ برتر به يك 
تساوی برابر پرسپوليس نياز داشت با ارائه يك بازی آرام و حساب شده در نيمه دوم نبض 
بازی را در دست گرفت و در پايان نود و سه دقيقه و با بسته نگه داشتن دروازه تيم خود جام 
قهرمانی ليگ دهم را برای سومين بار در طول ده دوره گذشته و دومين دوره پياپی باالی سر 
 برد تا عالوه بر اين كه نام و آوازه خود را به عنوان يك تيم شهرستانی پرافتخار بر سر زبان ها
انداخت به نوعی خط بطالنی برای حرف هايی كشيده باشد كه برای سرمربی پرافتخارش در 
بعضی محافل توسط برخی افراد مطرح بود كه اين مربی توان تكرار قهرمانی مستمر با يك تيم 
طی دوسال پياپی را ندارد!!.... قضاوت اين ديدار به عهده سعيد مظفری زاده ای بود كه سپاهانی 
های چندان خاطره خوشی با او نداشتند چرا كه درنظر گرفتن دقايق تلف شده در در ديدار 
پايانی ليگ هفتم مقابل سرخپوشان باعث شد تا جام قهرمانی در ثانيه های پايانی و توسط سپهر 
حيدری برای سپاهانی ها از دست برود اما در ليگ دهم و  در اين ديدار پربرخورد سپاهانی 
 عالوه بر كسب عنوان قهرمانی با تكرار تاريخ انتقام دوسال پيش را از پرسپوليس و مظفری زاده
گرفتند. شاگردان اميرقلعه نويی با اين تساوی 66 امتيازی شد و سومين قهرمانی اش در 10 دوره 
گذشته ليگ برتر و دومين قهرمانی پياپی را جشن گرفتند. شاگردان علی دايی هم با 55 امتياز در 

رده چهارم جدول رده بندی باقی ماندند.
صحنه حاشيه ای نيمه اول ديدار دقيقه 38 بود كه حركت بازيكنان پرسپوليس روی هادی عقيلی از 
سوی داور خطا گرفته نشد تا اين بازيكن به نشانه اعتراض به سمت كمك داور ديدار برود. مظفری 
 زاده در اين صحنه هادی عقيلی را با كارت زرد جريمه كرد. نيمه دوم سپاهان از فرصت های
بيشتری برای گلزنی برخوردار بود اما دفاع پرسپوليس اجازه به ثمر رسيدن اين فرصت ها را نداد 

تا سپاهان با تك امتياز اين ديدار جشن قهرمانی خود را در ورزشگاه فوالدشهر برپا كنند.
ذوب آهن رده سوم را حفظ كرد

ديگر نماينده اصفهان نيز با غلبه بر تيم نفت تهران رده سومی خود در جدول رده بندی را 
حفظ كرد. مهدی رجب زاده در دقيقه 40 تك گل بازی را وارد دروازه نفت كرد تا نيمه اول 

با پيروزی ذوب آهن به پايان برسد. 
ذوبی ها كه مصمم به حفظ برتری در اين ديدار بودند تا رده سوم جدول را در فاصله يك 
هفته تا پايان ليگ برتر از دست ندهند در نيمه دوم هم حمالت خود را روی دروازه نفت ادامه 
دادند تا اين كه سيد محمد حسينی در دقيقه 81 گل دوم ذوب آهن را به ثمر رساند. نفت در 
دقيقه 91 تويط لوپر يكی از گل های خورده را جبران كرد تا اين ديدار با پيروزی دو بر يك 
 ذوب آهن به پايان برسد. ذوب آهن با اين پيروزی 60 امتيازی شد و رده سوم جدول را حفظ 

كرد.
در حاشيه

 به محض حضور استاندار اصفهان در زمين چمن ورزشگاه هواداران سپاهان با سر دادن 

شعارهايی خواستار ساخت هرچه سريع تر ورزشگاه نقش جهان شدند. ذاكر اصفهانی نيز 
با تكان دادن دس��ت برای هواداران به شعارهای آنها واكنش نشان داد و قول داد تكميل اين 

ورزشگاه را هرچه سريع تر پيگيری كند.
 هواداران س��پاهان در نيمه اول بازی بارها نسبت به عملكرد مظفری زاده اعتراض كردند 
اما اين اعتراض ها با واكنش قلعه نويی مواجه شد و او از هواداران خواست تا از شعار عليه 

داوری خودداری كنند.
 بازيكنان تيم سپاهان پس از تساوی برابر پرسپوليس و قطعی شدن قهرمانی شان در دهمين 
دوره ليگ برتر فوتبال باش��گاه های كشور در ورزشگاه فوالدشهر نماز شكر خواندند و در 
ورزشگاه دور افتخار زدند.نماز شكر سپاهانی ها به پيش نمازی محمدكريم شهرزاد نماينده 

مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
 در اين ديدار از حضور خبرنگاران رسانه های گروهی در جشن قهرمانی سپاهان خودداری 

به عمل آمد.

تشنه رسيدن به تيم ملی نيستم
نداشتن انگيزه عامل شکست 

باريج اسانس در آمل 
چهارش��نبه اين هفته، تيم باريج اسانس كاشان به ايستگاه 
پايانی فصل خيره كننده خود در اولين حضور در ليگ برتر 
واليبال ايران می رس��د. كاش��انی ها پس فردا در بيست و 
س��ومين بازی و به نوعی آخرين بازی خود در ليگ برتر 
89-90 برای كسب عنوان سومی اين ليگ برابر كاله آمل به 

ميدان خواهند رفت. 
ش��ايد خيلی ها پس از پيروزی 3 بر صفر باريج اس��انس 
مقابل كاله آمل در كاش��ان و در روزی كه سكوهای تاالر 
تختی اين شهر بعدازظهر سرد و كسل كننده ای را سپری 
كردن��د، پيروزی در بازی برگش��ت و حداقل 3 بر 2 را به 
 سود ش��اگردان ميرمصطفی ش��جاعی در آمل پيش بينی 
می كردند. اما آنگونه كه س��رمربی جوان و انرژيك باريج 
اس��انس در گفتگو با زاينده رود می گويد، تيمش به دليل 
نداشتن فاكتوری كه حربه عمده كاشانی ها در راه درخشش 
خيره كننده آنها در طول فصل جاری بود، در آمل بازی را 
به ش��اگردان بهروز عطائی واگذار كرد تا سرنوشت عنوان 
س��ومی به بازی سوم در كاش��ان حواله شود. شجاعی در 
 اين گفتگو از بازی چهارش��نبه مقابل كاله، جو سالن آمل، 
برنام��ه هايش برای ليگ آينده و زمزمه های حضورش در 

كنار خوليو والسكو می گويد.
 معتقدم عامل شكست ما در آمل خوابيدن در باد پيروزی 
3 بر صفر در كاش��ان بود. ش��ايد برخی بازيكنان با تفكر 
پيروزی آسان به ميدان آمل آمدند و راحت گرفتن بازی به 
نظرم عامل باخت ما بود. شايد برخی ديگر می خواستند تا 
جشن عنوان سومی را به كاشان بكشانند و به نوعی شادی 

در بيرون از خانه به دل آنها نمی چسبيد.
 اعتق��اد دارم كاله آمل بازی خوبی ارائه نداد. ما به خاطر 
نداشتن انگيزه در نزد بازيكنان خودمان كه عامل محرك تيم 
ما در طول فصل در كار برنامه ريزی و تمرينات منس��جم 
بود، بازی را واگذار كرديم. ما از كمبود نيروی به نام انگيزه 
و صرف نشدن فعل خواستن در نزد بازيكنانمان بود كه با 

دست خالی از آمل برگشتيم.
 در اينج��ا الزم می دانم از حضور پرش��ور مردم واليبال 
ش��ناس آمل كه با تشويق سالم در سالن شهرستان حاضر 
بودند تشكر كنم. آملی ها به نسبت گنجايش سالن، استقبال 
كم��ی از اين بازی كردن��د )3 هزار نفر(. ش��ايد به خاطر 
نرسيدن تيمشان به فينال كه مطابق هزينه سنگين تيمشان 
نبود آنها كمی بی انگيزه شده بودند و به نوعی رتبه سوم يا 

چهار فرقی برايشان نداشت.
 ما از همين امروز )عصر ش��نبه( به دنبال سازماندهی و 
سالم سازی سكوهای سالن تختی هستيم تا هيچ بهانه ای 
به دست بهانه جويان برای تخريب چهره هواداران واليبال 

كاشان داده نشود.
 بالفاصله پس از بازگشت از آمل با آناليز 2 بازی مقابل 
كاله )كاش��ان و آمل( با تدبير و تفكر الزم به اس��تقبال اين 

بازی نسبتاً حساس خواهيم رفت.
 انگيزه سرشار نقش مهمی در پيروزی های ميدان ورزش 
دارد. چه بسا با سنگين ترين و علمی ترين تمرين ها، بدون 
انگيزه كه نيروی مهمی اس��ت، ش��ما به جايی نمی رسد. 
داماش نمونه ای از اين دس��ت است كه با ملی پوشان بنام 
ايران و فقط به خاطر اشباع بودن ستاره هايش كه انگيزه ای 

در ميدان نداشتند، به اين وضع دچار شد.
 از هم اكنون به فكر ساختن و آماده كردن تيمی قدرتمندتر 
از فصل جاری برای ليگ سال 90 هستيم، تيمی كه بتواند 
خواسته ها و توقعات به حق هواداران باريج اسانس و افكار 
عمومی واليبال دوستان كه روی اين تيم حسابی جداگانه از 

ساير قدرت های توپ و تور ايران باز كردند.
 هيچ گاه تشنه رسيدن به تيم ملی واليبال و عنوان دستياری 
خوليو والسكو نيستم، بلكه می خواهم زمانی لياقت خود 
را نشان دهم كه مثمرثمر برای واليبال ايران باشم. آرزومندم 
روزی حضورم در تيم ملی هم برای تيم ملی گره گشا باشد 

و هم باعث تجربه اندوزی خودم باشد.

شبکه ورزش نيمه دوم امسال 
راه اندازی می شود

راه اندازی شبكه ورزش كه از دو سال پيش خبر آن از سوی 
رئيس س��ازمان صدا و سيما داده شد، قرار است شش ماه 

دوم امسال تاسيس شود.
 علی دارابی، معاون س��يما مشغول فراهم كردن تجهيزات 
فنی ش��بكه تخصصی ورزش اس��ت تا در صورت فراهم 
ش��دن امكانات ش��ش ماهه دوم امس��ال راه اندازی شود. 
ع��زت ا... ضرغامی، رئيس س��ازمان صدا و س��يما آذرماه 
س��ال 87 درباره راه اندازی ش��بكه ورزش گفته بود طرح 
ش��بكه ورزش به مراكز قانونی ارس��ال شده و اگر مراحل 
قانون��ی خود را بگذراند و اعتبار الزم فراهم ش��ود، حتمًا 
جزء برنامه های خوب ماس��ت و در آينده آن را راه اندازی 
می  كنيم.  همچنين س��ال 88 اعالم ش��د راه اندازی شبكه 
ورزش نيازمند بودجه 100 ميليارد تومانی است و از روزی 
كه اين بودجه در اختيار تلويزيون قرار بگيرد مس��لماً كار 

 

راه اندازی شبكه با جديت پيگيری می شود. هنوز مدير اين 
شبكه مشخص نشده است.

گفتگو

پس از ادعاي واهي سامي الجابر،
توهين رئيس باشگاه الهالل 

به باشگاه سپاهان!

باش��گاه الهالل عربستان بر واقعيت ها چشم بسته و پا در وراي توهين 
گذاشته است. عبدالرحمن بن مساعد، رئيس باشگاه الهالل از اظهارات 
يك مس��ئول باش��گاه س��پاهان در گفتگو با يك روزنامه عربستاني در 
راس��تاي مجازات كردن س��امي الجابر، مدير فني باشگاه الهالل، اظهار 
ش��گفتي كرد و افزود: نمي دانم چه چي��زي بر زبان بياورم، تنها چيزي 
كه مي توانم بگويم اين اس��ت كه اين سخنان در نهايت وقاحت مطرح 

شده است!
وي در ادام��ه س��خنان توهين آميز خود اظهار كرد: بايد كنفدراس��يون 
فوتبال آس��يا در ميزبان��ي نمايندگان ايران بازبيني كن��د، چرا كه ايران 
بدترين مكان براي مصاف تيم هاي عربس��تان با ايران اس��ت، ما وقتي 
تيم هاي ايراني به عربس��تان مي آيند، بهترين ميزبان براي آن ها هستيم، 
ولي آن ها عكس آن را انجام مي دهند. عبدالرحمن بن مس��اعد، رئيس 
باش��گاه الهالل، افزود: اميدوارم كه كنفدراسيون فوتبال آسيا براي اين 
مش��كل چاره اي بينديش��د و بازي ذوب آهن ايران و النصر عربستان 
در مرحله حذفي ليگ قهرمانان باش��گاه هاي آسيا در دبي برگزار شود. 
ادعاي س��امي الجابر، مدير فني باش��گاه الهالل درباره مشكوك بودن 
بطري هاي آب در اصفهان، توسط دو آزمايشگاه در عربستان رد شد و 

خود سعودي ها براي ادعاهاي پوشالي شان مهر بطالن زدند.

اعالم همکاری هيات واليبال با شهرداری 
برای برگزاری مسابقات واليبال محالت 

نايب رئيس هيات واليبال استان اصفهان گفت: آماده همكاری با شهرداری 
برای برگزاری مس��ابقات واليبال محالت هستيم. اكرم ابن يمين با اشاره به 
ضرورت آشنايي با تغييرات روز واليبال براي كساني كه در اين رشته مشغول 
به كار هستند گفت: براي موفقيت در هر زمينه اي به روز بودن يك فاكتور 
مهم است در رشته واليبال نيز تغيير در قوانين فقط مربوط به داوران نيست 
ورزشكاران و مربيان نيز بايستي از آن مطلع بوده و آنرا به كار ببندند آخرين 
اطالعات علمي و تخصصي مربيگري نيز در روند موفقيت يك ورزشكار و 
يا يك مربي نقش بسزايي دارد. وي افزود: توسعه كانون هاي آموزشي پايه در 
سطح شهر و نواحي، تشكيل كالس هاي واليبال در رده هاي سني مختلف و 
در سطوح پيشرفته و ارتقا سطح كلي مربيان از مباحثي است كه مي تواند براي 

رسيدن به اين هدف دنبال شود. 
نايب رئيس هيات واليبال اس��تان اصفهان با تأكيد بر اين كه حضور زنان به 
عنوان نيمی از پيكره جامعه در فعاليت های ورزشی و تربيت بدنی، به عنوان 
يك ضرورت انكارناپذير و حياتی محسوب مي شود بيان داشت: فدراسيون 
واليبال و بالتبع آن هيات واليبال استان و اداره كل تربيت بدني در سال هاي 
اخير فعاليت هاي خوبي جهت حضور بانوان در عرصه هاي بين المللي انجام 
داده اس��ت كه همين امر باعث ايجاد انگيزه بيشتر بين ورزشكاران و مربيان 
شده  و حس رقابت و تالش براي انتخاب هاي ملي عامل موثري در رشد 
كيفي واليبال بانوان شده است. ابن يمين افزود: ورزش واليبال بدون تبليغات از 
ورزش هاي پرطرفدار در بين بانوان محسوب مي گردد ولي متاسفانه فضا و 
امكانات كافي جهت سرويس دهي به متقاضيان وجود ندارد و پرداخت وجه 
ورودي سالنها و محدوديت در زمان بهره برداري كاربران بانو نيز مزيد اين 
علت مي باشد .نايب رئيس هيات واليبال استان اصفهان درپاسخ به اين كه در 
راستاي  برگزاري مسابقات محالت چه برنامه اي داريد گفت: متولي برگزاري 
اين دس��ته از مسابقات به طور معمول شهرداري ها مي باشند كه همكاري 
خوبي هم با هيات واليبال دارند از آنجا كه مسابقات محالت بدون محدوديت 
سني و جز فعاليت هاي همگاني است نه قهرماني، هيات واليبال آمادگي كامل 
جهت همكاري با سازمان رفاهي تفريحي شهرداري اصفهان جهت برگزاري 
اين مسابقات را دارد .اين مقام مسئول در ارتباط با برنامه هاي پيش بيني شده 
هيأت واليبال در ارتباط با بانوان اظهار داشت: برنامه ها ي كميته آموزش ، كميته 
پيشكسوتان ، كميته داوران و سايركميته ها به شكلي مدون و در قالب يك 
تقويم ساالنه بسته شده واميدواريم كه با تامين اعتبارات الزم به خوبي به اجرا 
 درآيد. ابن يمين گفت: اين افراد نيستند كه تعين كننده هستند بلكه مجموعه اي
بايس��تي تحت يك مديريت قوي با برنامه ريزي اصولي و با صرف بودجه 
كافي و در اختيار داشتن ملزومات و امكانات تالش كنند تا موفقيت قابل قبول 
و يا در حد انتظار حاصل شود .بديهي است موفقيت هاي سال 89 بانوان نيز 
تابع همين ش��رايط بوده است. نايب رئيس هيات واليبال استان اصفهان در 
اين خصوص كه آيا مي توان به ورود تيم هاي اصفهاني به مسابقات آسيايي 
اميدوار بود گفت: با توجه به اين كه  در سال 90 استان اصفهان دو تيم در ليگ 
برتر بانوان دارد و تيم ذوب آهن نيز ساليان متمادي است كه سابقه حضور 
داشته و عناوين قرماني اين مسابقات را داراست و همچنين طي سال هاي 
اخير دو بار در جام باشگاه هاي آسيا شركت نموده است بنابراين تالش براي 

حضور دوباره اين تيم اصفهاني حتما وجود دارد. 

نفت محمودآباد برابر قدرت گيتی پسند 
زانو زد

تيم فوتبال گيتی پس��ند اصفهان برابر نفت محمودآباد به برتری دست 
يافت. در چارچوب هفته هفتم رقابت های ليگ دس��ته س��وم فوتبال 
اي��ران، دو تي��م نفت محمودآب��اد مازندران و گيتی پس��ند اصفهان به 
مصاف يكديگر رفتند كه در پايان اين تيم گيتی پس��ند بود كه بازی را 
با نتيجه يك بر صفر به سود خود به پايان رساند. تك گل گيتی پسند 
را رسول ناظم الرعايا در دقيقه 30 به ثمر رساند. تيم فوتبال گيتی پسند 
با اين پيروزی 13 امتيازی ش��د و جاي��گاه خود را در رده دوم جدول 

مستحكم تر كرد. 

تيم فوتسال ايرانيان، نماينده فوالدشهر در مسابقات ليگ 
فوتسال شهرس��تان لنجان كه امس��ال برای اولين بار  در 
اين مسابقات ش��ركت كرده بود در دو هفته به پايان اين 
مس��ابقات، با اقتدار قهرمان ش��د.  اولين دوره مسابقات 
ليگ فوتس��ال شهرستان لنجان كه به همت هيأت فوتبال 
شهرستان لنجان و براساس اس��تانداردهای الزم از بهمن 
ماه س��ال گذشته آغاز شده بود دو هفته ديگر به پايان می 
رسد.  اين مسابقات با شركت هشت تيم از شهرهای زرين 
شهر، فوالدشهر، سده لنجان، زاينده رود، چمگردان و ... به 

صورت رفت و برگشت به نحو بسيار مطلوبی 
تاكنون برگزار شده است. تيم فوتسال ايرانيان 
با 9 برد، يك تس��اوی و به ثمر رس��اندن 76 
گل در مقابل حريفان، توانست دو هفته مانده 
به پايان اين مسابقات، قهرمان زودهنگام اين 

مسابقات شناخته شود. 
برای تيم قهرمان اين مسابقات: ياسر عباسی، 
وحيد حسن نژاد، معين زاهدی، رامين اكبری، 
ميالد فرهنگ پور، مازيار كيانی، آرمان فردی 
پور، س��عيد ابوقداره، با سرمربيگری احسان 
كيان ارثی، مربيگری محسن نوری، سرپرستی 
مصطفی احمدی و تدارك مسيب مسعودی 

بازی كردند.
رئيس هيأت مديره ش��ركت راستين ايرانيان 

رضوی هدف از شركت در اين مسابقات را اين گونه اعالم 
كرد: مؤسسه راستين ايرانيان رضوی كه خود مجری برپايی 
مراس��م ورزشی است س��عی دارد با استفاده از مطالعات 
تطبيقی ورزش با اروپا، استانداردهای برگزاری بين المللی 

همه جانبه را ترويج دهد. 
سامان اكبرزاده گفت: می خواهيم برخی جزئيات برگزاری 
مس��ابقات را كه به نظ��ر چندان ضروری نب��وده، نمايان 
س��ازيم و اين برنامه ه��ا را از فدراس��يون D.F.B آلمان 
الگوبرداری می كنيم. مسعود كريمی علويجه مديرعامل 

شركت راستين ايرانيان رضوی نيز با بيان اين كه در آينده 
از تيم فوتسال ايرانيان زياد خواهيد شنيد گفت: اميد است 
 ب��ا بهره گي��ری از امكانات نرم افزاری و س��خت افزاری 
بين المللی، اين ش��ركت بتواند به اهداف خود كه همانا 
رعايت استانداردهای بين المللی در مسابقات است دست 
يابد. مديران شركت راستين ايرانيان رضوی از فريدون فانيان 
مدير موسسه شكوه تربيت اصفهان كه تيم فوتسال ايرانيان 
را زير پوشش حمايت های مالی خود داشته تشكر كرده اند 
و ضمن قدردانی از همكاری های صميمانه هيأت فوتبال 
استان و شهرستان در برپايی اين مسابقات، از 
آنان خواس��تند تا به جوانان تحصيل كرده در 
ورزش بيش از پيش بهاء داده شود و از حضور 
تيم فوتسال ايرانيان كه قهرمان شهرستان شده 
در سطح اول فوتسال استان به عنوان نماينده 

شهرستان لنجان حمايت كنند. 
شايان ذكر اس��ت شركت راس��تين ايرانيان 
رض��وی مج��ری و برگزاركننده مس��ابقات 
ورزشی به صورت تخصصی در رشته های 
فوتسال، واليبال، فوتبال و ... فعال بوده و هم 
اكن��ون آكادمی تخصصی فوتب��ال پايه خود 
را ب��ا بهره گيری از برنامه راهبردی باش��گاه 
اينترميالن ايتاليا زير نظر هيأت فوتبال استان 

را سازماندهی كرده است.

 س��پاهانی ها كه در زمينه برنامه ريزی و انج��ام برنامه های فرهنگی يكی از فعال ترين
باشگاه های ايرانی به حساب می آيد اين روزها برای جذب هواداران بيشتر، در تدارك 
برنامه های گسترده تری هستند. اميرمحمد قريشی، مدير كانون هواداران باشگاه فرهنگی 
ورزشی سپاهان با تأييد اين نكته اظهار داشت: تيم سپاهان با فرهنگ سازی در ميان هواداران 
متعصب سپاهان و ساير تيم ها به دنبال يك بدعت گذاری ماندگار در ميان هواداران فوتبال 
است. وی افزود: تالش های بی وقفه ما در كانون هواداران بيانگر يك حركت فرهنگی 
عظيم و گس��ترده است كه به وسيله آن هواداران تيم های مقابل به جای مقابله با مثل و 
جانبداری يك طرفه و رفتارهای ناشايست در جريان برخی ديدارها به چشم هم صنف و 
هوادار فوتبالی بر يكديگر نگاه كنند. وی برای تكميل گفته های خود به انتقادات قبل از 
بازی تيم های سپاهان و تراكتورسازی تبريز اشاره می كند و می گويد: پيش از اين ديدار 
با انجام يك سری برنامه های فرهنگی و رعايت احترام و پخش شيرينی در ميان هواداران 

حريف فضای گرم، صميمی و به دور از تنش را در جهنم ورزشگاه يادگار امام تبريز پشت 
سر گذاشتيم و يك سلسله روابط دوستانه را ميان هواداران دو تيم برقرار كرديم.

وی همچنين به حمايت و تشويق هواداران پرسپوليس در ابوظبی و بعد از ديدار تيم های 
سپاهان و الجزيره امارات كه با نتيجه چهار بر يك و صعود تيم سپاهان به عنوان سرگروه 
تيم A انجاميد اشاره كرد و توضيح داد: واقعاً با ديدن اين صحنه غرور و شادی خاصی 
را در جمع هواداران پرسپوليس و سپاهان شاهد بوديم كه به دور از تعصب های رنگی 
به تشويق نماينده كشورشان پرداختند و اين موضوع در كاهش تنش ها و درگيری های 

احتمالی در بازی ديروز مقابل پرسپوليس اثر مستقيمی داشت. 
وی در پايان اضافه كرد: كانون هواداران سپاهان در پی آن است كه با ايجاد فضای وفاق، 
همدلی و دوس��تی در ميان هواداران فوتبال، فضای فرهنگی و پاكی را در ورزش��گاه ها 

ايجاد كند...

ايرانيان، قهرمان زودهنگام مسابقات ليگ فوتسال لنجان شد

سپاهان و تالش برای فرهنگ سازی در ورزشگاه ها

  زاینده رود

  زاینده رود

سرپرست تيم فوتبال 
گيتی پسند: 

با چهار امتياز ديگر 
صعود خود را حتمی 
می کنيم
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مركزی، طبقه اول
دوشنبه 26 اردیبهشت 1390/ 12 جمادی الثانی1432/ شماره Monday 16 MAY 2011       521     )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پيامبر اكرم )ص(:
هر كه به پرخوري عادت 
كند ، دلش سخت شود . 

نظم و انضباط حاكم در هيأت تكواندو استان اصفهان سبب شده تا اين هيأت با ساماندهی خاصی برای 
ارتقا و رشد جهشی تكواندو اين استان پهناور برنامه ريزی مدون و اصولی داشته و گام های پيشرفت و 

توسعه را با سرعت بيشتری بردارد.
 عملكرد خوب و تحسين برانگيز و غيرقابل توصيف مصطفی رئيسی مديری كه با تفكر و انديشه فكورانه ای
 با ديد آينده نگر خويش پايه ريز دس��تاوردهای ش��ايان توجه و كس��ب افتخارات بزرگی در سال های

اخير برای تكواندو اصفهان بوده و ذوق و شوق خدمت رسانی را در نهاد اعضای هيأت فزونی بخشيده تا 
با تجربه فراوانی كه دارند در سايه همدلی و وحدت نتايج ارزشمندی را در كارنامه درخشان اين هيأت به 
ثبت رسانند. طبيعی است در هيأتی كه دارای چنين شرايطی است نه تنها كار سازندگی و زيربنايی به خوبی 
شكل می گيرد كه بخش قهرمان پروری هم به موازات ساير پيشرفت ها قوت می گيرد و قهرمانان نامدار 
و جوان اصفهانی در عرصه پيكارهای آسيايی و جهانی بر سكوی قهرمانی می ايستد تا چشم جهانيان را 
خيره كند تا همگان لب به تحسين آنان بگشايند. بی جهت نيست كه هيأت تكواندو استان اصفهان در اين 
سال های گذشته نچندان دور بارها از سوی فدراسيون مربوط مورد تقدير قرار گرفته و به دريافت تنديس 
شايستگی و لوح بهترين هيأت تكواندو كشورمان نايل گرديده است. اين همه افتخارات به سادگی حاصل 
نشده و به راحتی به دست نيامده است. عملكرد خوب مسئوالن هيأت با تعامل انديشمندانه ای كه با ساير 
ارگان های دولتی و بخش های خصوصی به ويژه س��ازمان بسيج ورزشكاران، معاونت ورزشی سازمان 
فرهنگی تفريحی شهرداری، شهرداری های مناطق مختلف شهر اصفهان، مديرعامالن باشگاه ها و اداره كل 
تربيت بدنی و آموزش و پرورش دارد باعث گرديده تا زمينه فعاليت اين هيأت روزبه روز گسترده تر شده و 
كارهای پايه و پشتوانه سازی به سهولت پيشرفت داشته و در حال حاضر بيش از پنج هزار هنرجو در سنين 
گوناگون و در سطوح مختلف فعال می باشند و به طبع مربيان جوان و با دانش نيز فعال شده و با تالش 
خستگی ناپذير زمينه ساز ارتقا و رشد روزافزون تكواندو در اصفهان شده و با دلگرمی بيشتری چشم به افق 
روشن آينده دوخته اند. در چنين حالی انتظار می رود مسئوالن محلی علی الخصوص مديركل تربيت بدنی 
استان توجه ويژه ای به اين هيأت و ورزش مدال آور تكواندو داشته و حساب خاص و جداگانه ای را برای 

هيأت تكواند باز كنند كه بی شك ثمره آن را در آينده ای نزديك خواهند ديد. 
مراسم افتتاحيه باشكوه بود

 مراس��م افتتاحيه شش��مين دوره مس��ابقات قهرمان كش��وری پومس��ه »انتخابی تيم ملی« كه با حضور 
سيدمحمد پوالدگر رئيس، خانم الهه عرب عامری نايب رئيس فدراسيون تكواندو جمهوری اسالمی ايران 
و مهندس مهنام معاونت ورزشی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان در سالن زيبای گل نرگس 
شهرداری برگزار شد، بسيار باشكوه بود و سالن به طرز بسيار زيبايی تزئين يافته بود. در اين مراسم پرشكوه 
كه از جالل و عظمت خاصی برخوردار بود از اين جهت كه مسئوالن اداره كل تربيت بدنی به ويژه مديركل 
و معاونين حضور پيدا نكرده بودند مايه تأسف و از جهات مختلفی با ارزش و تحسين برانگيز بود و نظر 
بيشتر كارشناسان ورزش را به خود جلب كرده بود! بالغ بر 400 ورزشكار پومسه رو، مربی، سرپرست و 
 عوامل اجرايی مسابقات در اين مراسم شركت داشتند و به سخنان پندآموز و گران سنگ يكی از شايسته ترين
مديران خالق و پای بند به اصول اخالق اسالمی كه به حق موفق ترين رئيس در فدراسيون های ورزشی 
كشورمان محسوب می شود گوش فرا داشتند و با شور و هيجان خاصی در امر تجليل و تقدير از قهرمانان 
و مدال آوران جهانی مشاركت داشته و با دستان پرمهرشان شايستگان تكواندو كشورمان را مورد تشويق 
قرار دادند. در اين مراس��م خاطره انگيز و رويداد مهم ورزشی فرد اول ورزش تكواندو ايران »سيدمحمد 
پوالدگر« رئيس فدراسيون تكواندو كه خود اصالتاً اصفهانی هستند و مورد احترام مردم قدرشناس و ورزش 
دوست اصفهان، مسائل فرهنگی و احترام به شعائر اسالمی در كنار اهداف قهرمانی را به زيبايی مطرح و 
تشريح كردند و از ورزشكاران خواستند كه توكل به خدا و توسل به انبياء و اولياء را در صدر دستور كار 
ورزشی خود قرار دهند و همواره با ذكر نام خدا قدم به ميدان مبارزات بگذارند. در اين آئين باشكوه نكته 
قابل ذكر و ارزشمندی به چشم می خورد كه كاری بس پسنديده بود، بها دادن به خدمات و زحمات مربيان 
و احترام به پيشكسوتان و استخوان خرد كرده های تكواندو كه سال هاست كوشيده اند تا قهرمانانی همچون 
عليرضا نصرآزادانی، رضا نادريان، داود عليرضايی، جالل خدامی، مهسا مردانی و ده ها تكواندو كار ارزنده 
ديگری را راهی تيم های ملی كرده اند تا امروز توفيق افتخارآفرينی برای كشور عزيزمان ايران نصيبشان شود، 
استادانی همچون ابن يمين، كروندی، مرتضی استكی و ... از ارزش بااليی برخوردارند كه بايد قدرشان را 
بدانيم، كاری را كه هيأت تكواندو استان با اهداء تنديس شايستگان و آويختن حلقه گل انجام داد و بسيار 
 پس��نديده و قابل ستايش بود. ارج نهادن به همكاری و مساعدت مسئوالن هم از ديگر كارهای خوب و 
در خور تحسين هيأت بود كه باز با تقديم تنديس و لوح تقدير از مهندس احمدرضا مهنام معاونت ورزشی 
سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، سرهنگ پاسدار علی قاسمی معاونت بسيج ورزشكاران و قائم 
مقام باشگاه مقاومت و اعضای هيأت رئيسه هيأت تكواندو، مهندس احمدی شهردار منطقه 10 اصفهان و 
سيدحسين زيدآباد حسينی دبير سازمان ليگ تكواندو و رئيس كميته برگزاری مسابقات تقدير به عمل آورد 
و با اهداء يادمان ششمين دوره مسابقات قهرمان كشوری پومسه به رؤسای برگزيده هيأت های تكواندو 
استان ها كار زيبای خود را تكميل كرد. به هر تقدير بعد از مراسم تجليل از قهرمانان مدال آور تكواندو 
اصفهان و قدردانی از مسئوالنی كه با هيأت تكواندو استان همكاری داشتند 207 پومسه رو از 24 استان 
آذربايجان غربی، آذربايجان ش��رقی، ايالم، اردبيل، البرز، تهران، توابع تهران، خوزستان، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، كردستان، كرمانشاه، گلستان، گيالن، فارس، قزوين، قم، 
مازندران، مركزی، همدان، يزد، لرستان و دو تيم از اصفهان مبارزات خود را در يك روز انجام دادند كه در 
نهايت با قهرمانی تيم الف ميزبان »اصفهان« ششمين دوره مسابقات قهرمان كشوری به كار خود پايان داد. 
در خاتمه طی مراسم شكوهمندی با حضور رئيس فدراسيون تكواندو ايران و مديركل تربيت بدنی استان 

كاپ، مدال و احكام تيم های اول تا سوم و قهرمانان هر وزن اهداء گرديد.
رئيس فدراسيون تكواندو

مسئوالن قدرشناس ورزش تكواندو باشند
موفقيت های تيم ملی تكواندو محدود به قهرمانی جهان در كره جنوبی نمی شود بلكه از گذشته های دور 
به دفعات با حداقل فاصله نايب قهرمان بوده ايم سيدمحمد پوالدگر رئيس فدراسيون تكواندو جمهوری 
اسالمی ايران طی سخنانی در مراسم پرشكوه افتتاحيه ششمين دوره مسابقات قهرمان كشوری پومسه در 
سالن گل نرگس اصفهان با اشاره به نايب قهرمانی تيم ملی تكواندو ايران در پنج دوره گذشته گفت: به 
 لطف خدا اتفاق بزرگی در چند روز گذش��ته برای ورزش تكواندو رخ داد و تيم ملی كش��ورمان پس از 
38 سال قهرمان بالمنازع جهان شد. پوالدگر تصريح كرد كه اين اتفاق چندان دور از انتظار نبوده است، تيم 
ملی تكواندو ايران در پنج دوره يعنی در 10 سال گذشته با اقتدار و قدرتمندانه نايب قهرمان بوده آن هم 

با اختالف بسيار ناچيز نسبت به تيم كره جنوبی، اما شيرينی و حالوت اين پيروزی و اين موفقيت بزرگ 
كه در كشور ميزبان »كره جنوبی« اتفاق افتاد گوارای وجود تك تك ايرانيان البته تيم ملی تكواندو ايران با 
اين پتانسيل بايد سال ها پيش به مقام قهرمانی جهان دست پيدا می كرد و در كل اعتقاد دارم كه شايستگی 

ايستادن بر سكوی اول جهان را داشتيم. 
رئي��س متدين و متعهد فدراس��يون تكواندو جمهوری اس��المی اي��ران كه از مديران ب��ا كفايت ورزش 
كش��ورمان اس��ت در ادام��ه اف��زود: نكته دوم اين ك��ه بر خود واجب م��ی دانم خاطرنش��ان كنم ما در 
 همه مس��ابقات قهرمانی چه آس��يايی و چه جهانی توكل و توس��ل به خاندان مطهر پيامبر اكرم )ص(
 داش��تيم و يقين داريم وقتی توكل به خدا و توس��ل به ائمه اطهار بكنيم دس��ت خالی از اين ميدان های

بزرگ جهانی برنمی گرديم، اين بار هم روزهای آخر مسابقات مصادف بود با دهه فاطميه و ما با بر زبان 
راندن شعار يا فاطمه زهرا )س( پای به ميدان می گذاشتيم و در شرايطی كه در كشور كره جنوبی همه چيز 
برای قهرمانی كره ای ها فراهم و مهيا بود و هياهوی انسانی در روند برگزاری بيستمين دوره مسابقات با 

دوره های گذشته فرق بسيار داشت به اين قهرمانی دست پيدا كرديم. 
وی اضافه نمود رمز مؤفقيت تيم ملی فراتر از انديشه و تدابير انسانی بود. اين مؤفقيت بزرگ برای كشور 
عزيز ما كه متوسل به اين ايام و بانوی بزرگوار اسالم، دخت پيامبر اعظم )ص( شده بود در درگاه خداوند 
متعال هم بسيار باارزش و گرانقدر است. پوالدگر آنگاه خطاب به ورزشكاران اظهار داشت: قهرمانان ما به 
ياد داشته باشند تنها با تمرين و ممارست به پيروزی نخواهند رسيد مگر اين كه به ياد خدا و با كالم خداوند 
متعال پای به عرصه پيكارها بگذارند، ما بايد توكل و توسل هم داشته باشيم به خاندان بزرگی كه می توانند 
راه گشا باشند برای ما، چند ماه ديگر مسابقاتی در سوريه برگزار می شود. شما نمايندگان شايسته ای باشيد 
برای كشور اسالمی ايران در اين مسابقات و همواره خدا را در نظر داشته و با ايمانی كامل و اعتقادی راسخ 

به ائمه اطهار به مبارزه بپردازيد و مطمئن باشيد كه پيروز ميدان خواهيد بود.
آقای پوالدگر با اشاره به افتخارات گذشته تيم ملی پومسه گفت: افتخار ما اين است كه در مسابقات پومسه 
هم در پنج دوره يك بار قهرمان جهان شده ايم و سه بار نايب قهرمان، بايد بكوشيم اين افتخارات را تجديد 
كنيم و از عنوان قهرمانی خود با شايستگی دفاع كنيم. رئيس فدراسيون تكواندو ايران با تقدير و تشكر از 
ميزبانی و برگزاری خوب مسابقات پومسه بانوان و آقايان در اصفهان از همكاری صميمانه سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری به ويژه از مهنام معاونت ورزشی اين سازمان، مسئوالن استانی، شهردار منطقه 10 و كليه 
كسانی كه در امر برگزاری هرچه باشكوه تر اين دوره رقابت ها همكاری داشتند تشكر و قدردانی كرد و 
گفت: از ويژگی های برگزاری مسابقات در استان ها همين همدلی و همكاری بين مديران است. وی در 
پايان به اهداء كاپ قهرمانی به آستان مقدس امام رضا )ع( اشاره كرد و افزود: كاپ قهرمانی را به آستان قدس 
رضوی تقديم می كنيم، سپس با اهدای تنديس و لوح تقدير از زحمات و خدمات شايسته مصطفی رئيسی، 
رئيس هيأت تكواندو استان اصفهان كه برای ميزبانی ششمين دوره مسابقات قهرمان كشوری پومسه »فرم« 
سنگ تمام گذاشته و باشكوه ترين مراسم افتتاحيه را برای خواهران و برادران فراهم كرده بود سپاسگزاری 
نمود و در مراسم تجليل از قهرمانان و چهره های پر افتخار تكواندو ايران در مسابقات جهانی كره جنوبی 
شركت كرد و در خاتمه از غرفه افتخارات ورزش شهرداری اصفهان كه به طرز زيبايی در ضلع غربی سالن 

گل نرگس تزئين شده بود ديدن نمود. 
رئيس هيأت تكواندو استان

مسئوالن بايد حساب ورزش تكواندو را از ساير رشته های ورزشی جدا كنند

مصطفی رئيسی، رئيس هيأت مؤفق تكواندو استان اصفهان با بيان اين مطلب كه مسئوالن بايد حساب 
جداگانه ای برای تكواندو باز كنند گفت: هيأت تكواندو استان اصفهان بيش از ده سال با تمام وجود و با 
حمايت همه جانبه مردمی و تالش و كوشش مربيان زحمتكش و ايثارگر توانسته مؤفقيت های ارزشمندی 
را به دس��ت بياورد. وی افزود: از ده س��ال پيش با هدف خدمت صادقانه به جامعه ورزش تكواندو قبول 
مسئوالن نمودم و در تالش خالقانه خود سعی نمودم با كار و تالش و برنامه ريزی مدون و نگاهی به افق 
 روشن آينده اشتياق خدمت را در وجود همكارانم در هيأت مديره، رؤسای كميته ها، مسئوالن هيأت های

شهرستان ها و مربيان دلسوز و عاشق نهادينه كنم تا در يك فضای دوستانه، در سايه همدلی و هم انديشی، 
تحولی در ورزش تكواندو اصفهان ايجاد كرده و به موفقيت های بزرگ و ارزشمندی در سطوح مختلف 
به دست آوريم و شور و اشتياق دستيابی جوانان با انگيزه و غيرتمند به عناوين قهرمانی بازی های آسيايی و 
مسابقات جهانی را افزايش دهيم. رئيس هيأت تكواندو اصفهان تصريح كرد: كسب مدال طالی مسابقات 
جهانی به راحتی ميس��ر نشده، حاصل سال ها تالش و كوش��ش مربيان و مسئوالن و مديريت صادقانه 
و خادمانه ای بوده كه با تالش مس��تمر و اخالص بس��تر را برای دالورزنان و مردانی همچون عليرضا 
نصرآزادانی، رضا نادريان، داود عليرضايی، مهسا مردانی و ... فراهم آوردند تا امروز خانواده تكواندو اصفهان 
از كس��ب موفقيت های گران بهای جوانانش به خود ببالد و احس��اس غرور كند. رئيسی در نهايت ابراز 
اميدواری كرد كه تكواندوكاران اصفهانی پا را فراتر از مسابقات جهانی برداشته و به مدال خوش رنگ طاليی 

بازی های المپيك دست پيدا كنند. انشاءا...
اجتماع چهارصد پومسه رو ايران در نصف جهان

جام قهرمانی را تيم های الف بانوان و مردان اصفهان باالی سر بردند
بيش از 400 پومسه رو از سراسر ايران، در سالن گل نرگس شهرداری اصفهان اجتماع كرده و در ششمين دوره 
مسابقات قهرمان كشوری پومسه »فرم« به رقابت پرداختند. مسابقات قهرمان كشوری پومسه بانوان »انتخابی 
تيم ملی« در روز پنج شنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه جاری به ميزبانی خوب اصفهان در مجموعه ورزشی 
گل نرگس برگزار شد. در اين مسابقات كه با همكاری شايسته سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان 
 انجام شد 143 پومسه رو از 20 استان و در قالب 22 تيم به رقابت پرداختند كه در پايان تيم اصفهان الف
با كسب چهار مدال طال، دو برنز و 30 امتياز اول شد. تيم البرز با 2 طال، 3 نفره و 2 برنز و 25 امتياز در مكان 
دوم قرار گرفت و تيم های تهران با 3 نقره و 3 برنز و 12 امتياز و زنجان با يك طال، 3 برنز و 10 امتياز به 

ترتيب سوم و چهارم شدند. 
مقام های كسب شده در قسمت انفرادی

در رده سنی زير 14 سال: 1- فاطمه صيدی از زنجان 2- مژده طاهری از تهران 3- راضيه آقايی از توابع 
تهران 4- طراوت باقرپور از البرز 

در رده س��نی زير 14 تا 18 س��ال: 1- مرجان سلحش��وری از اصفهان الف 2- نگين كيل سمايی از البرز 
3- مائده غفارخانی از زنجان 4- فاطمه قاسمی از اصفهان ب 

در رده سنی 19 تا 30 سال: 1- مهسا مردانی از اصفهان الف 2- نسترن ملكی از البرز 3- كلثوم مددخانی 

4- زهرا جاهد از تهران 
در رده سنی 31 تا 40 سال: 1- ساناز خرمی پور از البرز 2- اعظم درستی از تهران 3- زهرا هادی زاده از 

گيالن 4- مريم كاظم زاده از اصفهان الف 
در رده سنی 41 تا 50 سال: 1- زهرا افتخاری از البرز 2- بدری اسدی از تهران 3- معصومه حيدريان از 

اصفهان الف 4- فاطمه باقرنژاد از گيالن 
در رده س��نی 51 س��ال به باال: 1- صديقه برتری از تهران 2- ماهرخ هوشنگی ماهر از همدان 3- عفت 

افخمی از كرمان 
مقام های كسب شده در رده تيمی: 

در تيمی زير 35 سال: 1- اصفهان الف )مهسا مردانی، مرجان سلحشوری، زهره سلحشوری( 2- البرز 
)نس��ترن ملكی، بهاره قادريان، نيلوفر آسياچی( 3- زنجان )كلثوم مددخانی، آذر خلجی، فرشته قشمی( 

4- تهران )زهرا جاهد، مريم بيات، عاطفه كرمی( 
در تيمی باالی 35 سال: اصفهان الف )مهناز مردانی، معصومه حيدريان، زهره سعيدی( 2- گيالن )ميترا 
حاذق رحيمی، فريبا يوسفی، فاطمه باقری نژاد( 3- تهران )بدری اسدی، فرشته زركوشيان، شهناز جوانمرد( 

4- البرز )مژگان كمندی، معصومه ميربزرگی، سهيال محمدحسينی( 
بهترين های اين دوره از رقابت ها:

بهترين مربی: مهناز مردانی از اصفهان، بهترين سرپرست: شكوه ثامری از خوزستان، فنی ترين بازيكن: مهسا 
مردانی از اصفهان الف، داور نمونه: افسانه معين شيرازی

اصفهان الف قهرمان پومسه آقايان
 در مسابقات قهرمان كشوری پومسه آقايان »انتخابی تيم ملی« كه در روز جمعه بيست و سوم ارديبهشت ماه

به ميزبانی خوب اصفهان و همكاری ارزنده سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان در سالن گل نرگس 
برگزار شد 207 پومسه رو از 24 استان و در قالب 26 تيم شركت داشتند كه در پايان تيم اصفهان الف با 

اقتدار تمام بر سكوی قهرمانی ايستاد. 
مقام های كسب شده در قسمت انفرادی

رده سنی زير 14 سال:
1- كوش��ا بهاری از تهران 2- سيدعلی موس��وی نيا از البرز 3- جواد عنايتی از مازندران 4- محمدرضا 

سلطانی از اصفهان ب 
 رده س��نی زير 14 تا 18 س��ال: 1- فرش��اد قيصری از اصفهان ب 2- محمدجواد خيری از اصفهان الف 

3- هوتن زارعيان از تهران توابع 4- پيام فروزنده از اردبيل 
رده سنی 19 تا 30 سال: 1- علی نادعلی از اصفهان ب 2- علی سلمانی از اصفهان الف 3- حميد نظری 

از تهران 4- ميثم جهانی پور از البرز 
رده سنی 31 تا 40 سال: 1- محمدتقی حاتمی از اصفهان الف 2- احمد اخالق از سمنان 3- سيدحسين 

موسوی نيا از البرز 4- هادی راسخی از فارس
رده سنی 41 تا 50 سال: 1- حسينعلی نظری از تهران 2- شهرام ا... آبادی از اصفهان الف 3- علی برزگری 

از البرز 4- ابراهيم خاوری دانشور از گيالن 
رده سنی 51 سال به باال: 1- هادی تركاشوند از اصفهان الف 2- قربان دلشاد همدان 3- مرتضی استكی از 

اصفهان ب 4- قربان دلشاد از همدان
مقام های كسب شده در رده تيمی:

تيمی زير 35 سال: 1- اصفهان الف )علی سلمانی، حسين بهشتی، ميالد يعقوبی( 2- تهران )حميد نظری، 
سينا قزل احمد، احمد سهرابی( 3- اصفهان ب )اسماعيل عرب، سيدمحمد محمدی، حبيب ا... رضوانی( 

4- توابع تهران )آرمين اكبری، هوتن زارعيان، هومن تقی پور( 
تيمی باالی 35 س��ال: 1- تهران )حسينعلی نظری، سيدحسن زاهدی، مهدی پشتواره( 2- اصفهان الف 
)محمدتقی حاتمی، شهرام ا... آبادی، هادی تركاشوند( 3- اصفهان ب )مرتضی استكی، رسول متين فر، 

سيدمرتضی رفيعی پور( 4- البرز )سيدحسين مدنی نيا، عليرضا پورمحرر، علی برزگری( 
در پايان رقابت ها: تيم اصفهان الف با كسب 3 طال و 4 نقره بر سكوی قهرمانی ايستاد، تيم تهران با كسب 
3 طال، يك نقره و يك برنز نايب قهرمان شد و تيم اصفهان ب با كسب 2 طال و 4 برنز بر سكوی سوم 

ايستاد و تيم البرز با كسب يك نقره و 4 برنز به مقام چهارم دست يافت.
بهترين های اين دوره از رقابت ها: بهترين مربی: محمدتقی حاتمی از اصفهان الف، بهترين سرپرست: 
محمد زمانی از مازندران، فنی ترين بازيكن: علی نادعلی از اصفهان ب، داور نمونه: احمد خدايی از تهران، 

تيم اخالق: تيم قم. 
در حاشيه:

 با قرار قبلی و موافقت معاونت ورزش��ی اداره كل تربيت بدنی اس��تان و تأييد مسئول برگزاری مسابقات 
می بايستی اين رقابت ها در سالن پيروزی انجام پذيرد كه 48 ساعت مانده به برگزاری مسابقات از سوی 
مس��ئوالن اداره كل تربيت بدنی اعالم ش��د كه به هيچ وجه امكان واگذاری سالن پيروزی مقدور نيست، 
اين تصميم در شرايطی گرفته شد كه از يك هفته قبل حسينی دبير سازمان ليگ و رئيس كميته برگزاری 
مسابقات پس از بازديد سالن پيروزی، مقدمات كار و چاپ پوستر و بنر را برای برگزاری مسابقات در سالن 

پيروزی فراهم و تدارك ديده بودند. 
حال اگر همكاری مسئوالن سازمان فرهنگی و تفريحی شهرداری به ويژه آقای مهنام نبود كه حيثيت و 
آبروی ورزش اصفهان بر باد رفته بود!! در مراسم افتتاحيه نه تنها مديركل و معاونان اداره تربيت بدنی استان 
و شهرستان حضور نداشتند كه جای رئيس اداره نظارت بر امور ورزش اين اداره كل هم خالی بود!! در امر 
برگزاری مسابقات بانوان سركار خانم رويا اشكبوس و مسابقات آقايان، آقای سعيد خانيان همكاری بسيار 
خوبی داشتند. نقش اعضای هيأت رئيسه و شخص مصطفی رئيسی »رئيس« يداله رضوانی»دبير« سركار 
خانم زهرا رفيعی نايب رئيس، سركار خانم امينی مسئول روابط عمومی و امور بين الملل و رحمت اله شاه 
سنايی مسئول تداركات بسيار چشمگير و قابل تحسين بود به ويژه خانم امينی كه همكاری فوق العاده ارزنده 

ای با خبرنگار روزنامه زاينده رود و ديگر رسانه های خبری داشتند.
رئيس هيأت گلستان اول شد

نخستين دوره مسابقات پومسه ويژه رؤسای هيأت های تكواندو سراسر كشور همزمان با مسابقات قهرمان 
كش��وری در س��الن گل نرگس اصفهان برگزار شد در اين رقابت ها كرامت رئيس هيأت تكواندو استان 

گلستان اول شد و گفت: نظم خوبی در مسابقات پومسه رؤسای هيأت ها حاكم بود.

اجتماع 400 پومسه رو ايران در نصف جهان

جام قهرمانی را تیم های الف بانوان و مردان اصفهان باالی سر بردند
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