
اس��تاندار چهارمحال و بختياري 
گفت: اعتب��ار يك ه��زار و 500 
ميليارد ريالي اس��تان جوابگوي 
تكمي��ل اين تعداد ط��رح ناتمام 
نيس��ت. علي اصغر عنابس��تاني 
سه شنبه شب در ديدار با اعضاي 

ش��وراي اسالمي شهر سفيددشت، مهم ترين وظيفه شوراهاي اسالمي را 
ايجاد درآمد براي  ...

مدي��ر کل اتب��اع و مهاج��ران 
اصفهان  اس��تانداری  خارج��ی 
گفت: ح��دود 180 ه��زار تبعه 
افغانی از اول تير تا 15مرداد سال 
جاری تعيين تكليف می شوند. 
قدرت ال��ه همت يار با بيان اين 

 که بيش از 6 درصد جمعيت اس��تان اصفهان را اتباع خارجی تش��كيل
می دهند،  اظهار داشت: در حال حاضر ...

در چهارمحال و بختياري؛
اعتبار 1500 ميليارد ريالي جوابگوي 

طرح هاي ناتمام نيست

از ابتداي تير تا 15 مرداد سال جاري؛
 180 هزار تبعه افغانی در اصفهان

تعيين تكليف مي شوند

صفـحهصفـحه
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رئیس سازمان حج و زیارت:
ثبت نام جديد عمره مفرده

از شهريور آغاز مي شود
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 شهرستان    صفحه 4

مدیرکل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان:

اصفهان در سال 90
صفحه2سه روز هوای پاک داشته است

همايش کس��ب و کار اينترنتی 
 در فرهنگس��رای مهر س��ازمان
ش��هرداری  تفريح��ی  رفاه��ی 
کاش��ان برگزار ش��د. کارشناس 
ارشد مديريت بازرگانی در اين 
همايش گفت: برای گذر از عصر 

صنعتی و رسيدن به عصر فراصنعتی، جوانان بايد به تكنولوژی اين عصر 
مجهز شوند.محمد عقيقی يكی از ...

 همايش کسب و کار اينترنتی
در کاشان برگزار شد 

شهرستان    صفحه 4

آیت ا... نوري همداني:
دستگاه هاي امنيتي با عوامل حمله به روحاني 

برخورد كنند 

شهرستان    صفحه 4

21 تيرماه جاري؛
شهرکرد ميزبان جشنواره 

عفاف و حجاب مي شود
مسئول بس��يج جامعه زنان س��پاه چهارمحال و 
بختياري از برگزاري جشنواره فرهنگي عفاف و 
حجاب در اين استان همزمان با 21 تيرماه جاري 
خبر داد. فرزانه احمدپور در جمع کارکنان س��پاه 
اين اس��تان اظهار داشت: نويسندگان و هنرمندان 
مي توانند آثار خود را در قالب کتاب، نش��ريات، 
مقاله و داستان، خوشنويسي، هنرهاي تجسمي، 
فيلم و تئاتر، وبالگ نويسي و عكس با موضوعات 
حجاب و عفاف به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند. 
وي افزود: اين مسابقه با موضوع آثار ادبي فضاي 
مجازي و آثار هنري در س��طح اين استان برگزار 
مي ش��ود. احمدپور در ادامه حج��اب و عفاف و 
ترويج مس��ائل ديني و معنوي را مهم ترين سالح 
زن��ان در مواجهه با تهاجم فرهنگي غرب عنوان 
کرد و گفت: برهمين اساس برنامه ريزي مناسب 
دستگاه هاي ذيربط در فرهنگسازي مسائل فرهنگي 
و ديني و معنويت افزايي اين قش��ر عظيم، بسيار 

الزم و ضروري است.
وي تصري��ح کرد: زنان انقالبي و مس��لمان ايران 
اس��المي در ط��ول عم��ر پربرکت اي��ن انقالب 
شكوهمند و در طول هشت سال دفاع مقدس و 
ساير عرصه و صحنه هاي انقالب، هميشه پيشتاز و 
تأثيرگذار بوده اند و در اين سال ها به نحوي شايسته 
از اه��داف و آرمان هاي انق��الب و نظام مقدس 
جمهوري اسالمي پاسداري کرده اند. مسئول بسيج 
جامعه زنان س��پاه چهارمحال و بختياري با بيان 
تفاوت نگاه اسالم و غرب نسبت به حقوق زنان، 
گفت: کرامت واقعي و منزلت بانوان و پيشرفت 
آنها در جامعه تنها در سايه تعاليم ارزشمند اسالم 
و حفظ ش��ئونات اسالمي مانند حجاب و عفاف 
در جامعه محقق و ميسر مي ش��ود. وي ادامه داد: 
کشورهاي غربي به زن به عنوان ابزار و وسيله اي 
براي دستيابي به خواسته هايش��ان مي نگرند، در 
صورتي که اسالم براي زنان، جايگاه و شأن وااليي 

قائل شده است. 

قابل توجه عرضه كنندگان و فروشندگان فرآورده های ساختمانی
کنندگان  عرضه  آگاهی  به  وزیران  محترم  هیأت  مصوبه  اجرای  راستای  در 
اجباری استانداردهای  مقررات  مشمول  ساختمانی  مصالح  فروشندگان   و 

می رساند:
براساس ماده 9 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران تمرکز، توزیع و فروش کاالها با کیفیت پایین تر از استاندارد 
کنندگان  عرضه  کلیه  به  لذا  باشد.  می  ممنوع  استاندارد  عالمت  بدون  یا  و 
نشان  بدون  ها  فرآورده  نوع  این  عرضه  از  گردد  می  تأکید  فروشندگان  و 
استاندارد خودداری نمایند در غیر این صورت ضمن توقیف کاالها، اقدامات 

قانونی بر علیه آنها بعمل خواهد آمد. 

قابل توجه توليدكنندگان و مديران محترم واحدهای صنعتی

تولید  کیفی  ارتقای  قانون   3 ماده  به  عنایت  با  رساند  می  اطالع  به 
خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب مجلس شورای اسالمی 
تمامی  صنعتی،  تولیدات  از  حمایت  منظور  به  و   1389 سال  مورخ 
استاندارد  با یک  از سال 1390 مطابق  بایستی  کاالهای صنعتی می 
قابل قبول تولید و عرضه گردند لذا تأکید می گردد واحدهای صنعتی 
استان نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام و پیگیری الزم را بعمل 

آورند.

معابر  آسفالت  روکش  عملیات  دارد  درنظر  خوراسگان  شهرداری 
اصلی محله ستار را با اعتباری بالغ بر 3/000/000/000 ریال از 
طریق مناقصه واگذار نماید. متقاضیان می توانند همه روزه به جز 
ایام تعطیل تا پایان وقت اداری جهت دریافت اسناد به شهرداری 
مراجعه و حداکثر تا روز شنبه مورخ 90/4/4 جهت تسلیم مدارک 

اقدام نمایند.
 www.Khorasgan.ir:سایت اینترنتی شهرداری خوراسگان

روابط عمومی اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان چهارمحال و بختياریروابط عمومی اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان چهارمحال و بختياری

شهردار خوراسگان

اطالعیهاطالعیه

آگهی مناقصه

امور  دارد  نظر  اصفهان در  استان  اداره کل حفاظت محیط زیست 
خدماتی و همچنین طرح های پشتیبانی خود شامل )حفاظت و قرق 
مناطق و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان – طرح حفاظت از یوز ایرانی( را 
از طریق مناقصه به شرکت های خدماتی واجد صالحیت واگذار نماید 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مربوطه به امور اداری حفاظت محیط 

زیست استان اصفهان واقع در میدان الله مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 

م الف: 3376اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 

سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

نوبت دوم

اداره کل استاندارد و تحقيقات 
صنعتی استان چهارمحال و بختياری

ين
نال

م آ
م ج

جا
س : 

عك

اداره کل استاندارد و تحقيقات 
صنعتی استان چهارمحال و بختياری
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  زاینده رود

احمدرضا الهيجان زاده در نشس��ت خبری که به مناسبت هفته محيط زيست 
تشكيل شده بود، در جمع خبرنگاران استان گفت: طبق آخرين بررسی ها اصفهان 
از ابتدای بهار 90 تاکنون تنها سه روز هوای پاک داشته، اين درحالی است که اين 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 14روز بوده است. وی افزود: در اين مدت 
تعداد روزهای دارای هوای آلوده 22 روز بوده، اين درحالی است که اين رقم در 
سال 89، 38روز بوده است. از طرفی از ابتدای سال تاکنون 53 روز هوای سالم 
داشته ايم که اين رقم در سال گذشته 41 روز بوده است. مديرکل حفاظت محيط 
زيست استان تصريح کرد: در سال گذشته در کل اصفهان 193 روز هوای آلوده، 

143 روز هوای سالم، 25 روز هوای پاک و دو روز هوای بسيار آلوده داشت.
الهيجان زاده در ادامه از افتتاح ادارات محيط زيس��ت س��ه شهرس��تان دهاقان، 
فريدونش��هر و چادگان طی روزهای آينده خبر داد و گفت: اداره محيط زيست 
شهرستان اصفهان نيز آماده افتتاح است، اما درصدد تأمين مكان آن هستيم. وی 
درباره خدمات ارائه ش��ده در سال گذش��ته، تصريح کرد: افتتاح ادارات محيط 
زيس��ت در شهرستان های فاقد اداره شامل مبارکه، آران و بيدگل، شاهين شهر، 
برخوار، ميمه، خوروبيابانك، فالورجان و تيران و کرون ازجمله اين خدمات بود. 
همچنين کسب تنديس سازمانی دستگاه برتر، تنديس و لوح، پوستر، عكس و خبر 
برتر توسط روابط عمومی، از افتخارات کسب شده اداره کل است. در ادامه اين 
 نشست خبری، عضو کميته مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی درباره علت

خشك شدن درختان کاج در استان، تصريح کرد: برای تشخيص علت خشكيدگی 
خاک، آلودگی هوا، آلودگی مواد نفتی چاه های زيرزمينی و ... بايد بررسی می شد 

تا نتيجه نهايی اعالم شود. 
تومانيان افزود: برای اعالم اين نتيجه نياز به اجرای يك طرح متشكل از چندين 
پروژه علمی است که يك سال طول می کشد، اما باتوجه به ضرورتی که بود و 
آناليزی که انجام شد، پی برديم که وجود يك سری مواد نفتی غليظ که روی سطح 
خاک است، عامل اصلی نبوده و حتی جاهايی که خشكيدگی اتفاق افتاده اين اليه 

سياه مشاهده نشد. 
وی خاطرنشان کرد: محدوديت های خاک، محدوديت های مديريت آبی، آثار 
آلودگی حاصل از فرآيندهای صنعتی، اقليم و روند رو به خشكی و ... می تواند در 
اين معضل نقش داشته باشد، اما عامل اصلی آب است؛ اگر در مسير مديريت آبی 
درختان خدشه وارد شده باشد، می تواند عامل تكميل کنندگی خشكيدگی باشد. 
عضو کميته تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی با اشاره به اين که باتوجه به سطح 
آبياری، نحوه توزيع آب، مكان خشكيدگی و ... نمی توان مواد نفتی را عامل اعالم 

کرد، گفت: در سه منطقه در بختياردشت اصالً درختی نخشكيده است؛
- مسيری که به پااليشگاه می رود

LMB نقطه پمپ شرکت -
- نقطه ای که حيطه مديريت نيروگاه است. 

تومانيان يكی ديگر از عوامل احتمالی اين مشكل را آاليندگی عنوان و خاطرنشان 
کرد: حتی با دکه آالينده ها را جابه جا می کند می تواند عامل باشد. وی افزود: آنچه 
که در منطقه ديده شده نفت نيست، بلكه پسماند است و نشت پسماندهای نفتی 
به صورت افقی در نيم رخ خاک، نمی تواند جذب آب از طريق ريشه را محدود 
کند. درست است که پسماند در منطقه وجود دارد، اما عامل اصلی خشكيدگی 

نيست .
عضو کميته مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی گفت: شهرداری می گويد 
زمستان گذشته مواد قير مانند از واگن های نفتی سرريز شده و از خاکريزها عبور 
کرده و به درختان رس��يده است، اما ديده می شود که در فضای نيروگاه و جاده 
درختان سبزند. در واقع مواد نفتی آنقدر سفت است که حتی با فشار پا حرکت 

نمی کند، چه برسد به اين که به خاک نفوذ کند.
تومانيان در خاتمه تصريح کرد: در مورد آبياری منطقه حتی يك تست اوليه انجام 
نش��ده بود و وقتی EC آب را محيط زيست اعالم کرد، برخی تعجب کردند و 
 معلوم ش��د که تست نشده اس��ت و در کل سئوال اينجاست که در چند روز با
قطره چكان آبياری انجام می شده است؟ حتی ديده شده که يك ماه در منطقه ای 

آب وارد نشده است!

عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي گفت: نمي توان به خاطر مالحظه 
حال بيمه ها حكم خدا را تعطيل کرد و قيمت ديه را افزايش نداد. فرهاد تجري 
در گفتگو با فارس، درباره تعويق اجراي ديه 90 ميليون توماني و همچنين داليل 
انتخاب اين ميزان ديه گفت: رياست قوه قضائيه براساس قانون، مكلف است تا 
براساس شرع مقدس اسالم ميزان ديه را مشخص کند. وي ادامه داد: تعيين ميزان 
ريالي ديه نبايد دستخوش هيچ مالحظه اي شود و فقط ولي فقيه زمان براساس 
شرايط و ضوابط موجود مي تواند دستوراتي خاص را در اين زمينه اتخاذ کند.  
عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي افزود: قطعاً معلق شدن اجراي 

ميزان ديه 90 ميليون توماني با تشخيص رئيس قوه قضائيه به جهت توجه به 
نرخ واقعي موضوع ديه بوده است. فرهاد تجري تأکيد کرد: دولت، مجلس و 
قوه قضائيه بايد بنشينند و هرچه سريع تر ميزان واقعي ديه را مشخص و ابالغ 
کنند، زيرا اين باعث مي شود تا هم حقوق مردم ضايع نشود و هم اين که باعث 
بازدارندگي از ارتكاب برخي جرايم خواهد شد. وي درباره برخي از ابهاماتي که 
شرکت ها بيمه گذار مطرح کرده اند، گفت: دولت و شرکت هاي بيمه گذار بايد 
مشكل خودشان را حل کنند و نمي شود به خاطر عدم پيش بيني بيمه ها براي 

افزايش نرخ ديه و همچنين به خاطر مالحظات آنها، حكم خدا تعطيل شود.

رئيس سازمان حج و زیارت:
ثبت نام جديد عمره مفرده

از شهريور آغاز مي شود
 رئيس سازمان حج و زيارت از آغاز ثبت نام جديد عمره مفرده از شهريور ماه
خب��ر داد. عل��ي ليالي با اش��اره به بررس��ي موضوع ثبت ن��ام جديد 
عم��ره مفرده در ش��وراي عالي حج، اظهار داش��ت: ب��ا هماهنگي ها 
 و برنامه ريزي ه��اي ص��ورت گرفت��ه، ثبت نام جديد عم��ره مفرده از

شهريور ماه آغاز مي شود. وي در خصوص هزينه ثبت نام در نظرگرفته 
 ش��ده براي متقاضيان عمره مفرده در اين دور، خاطرنش��ان کرد: مبلغ

800 هزار تومان به عنوان هزينه پيش پرداخت ثبت نام عمره مفرده در 
نظر گرفته شده و اين مبلغ به صورت علي الحساب از متقاضيان ثبت نام 
دريافت مي ش��ود. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در هفته گذشته و در 
 پايان جلس��ه هيأت دول��ت از افزايش هزينه ثبت ن��ام عمره مفرده از

500 هزار تومان به 800 هزار تومان خبر داده بود. 

مدیرکل سازمان حفاظت محيط زیست استان اصفهان:

اصفهان در سال 90 
سه روز هوای پاک داشته است

عضو کميسيون قضایي مجلس شوراي اسالمي :
نمي توان به خاطر مالحظه حال بيمه ها حكم خدا را تعطيل کرد

به دليل ارتكاب جنایات جنگي؛
عضو بزرگ ترين حزب سياسي سوئيس 

خواستار دستگيري کيسينجر شد
عضو برجسته بزرگ ترين حزب سياسي سوئيس از مقامات فدرال خواسته است 
که هنري کيس��ينجر را به عنوان جنايتكار جنگي دستگير کند. دومنيك باتيگ، 
عضو برجسته بزرگ ترين حزب سياسي سوئيس، خواستار دستگيري کيسينجر، 
سياس��تمدار و يكي از مهره هاي سازمان بيلدربرگ ش��د. وي از مقامات فدرال 
خواسته است که هنري کيسينجر را به عنوان جنايتكار جنگي دستگير کند. دليل اين 
درخواست بر اساس شرکت هنري کيسينجر در کنفرانس کارگزاران قدرت هاي 

جهاني که همان حضور وي در کنفرانس بيلدربرگ سال 2011 است.

آغاز عقب نشيني آل سعود مقابل خواسته هاي مردم
 زنان سعودي حق رأي خود را

از آل سعود گرفتند
مجلس شوراي عربستان سعودي با تأييد بر ضرورت اعطاي حق رأي به زنان 
س��عودي و تصويب آن، اعالم کرد که وزارت امور شهري و روستايي اقدامات 
الزم براي مشارکت زنان در انتخابات را فراهم خواهد کرد. به گزارش رسانه هاي 
سعودي، مجلس شوراي عربستان سعودي به ضرورت اعطاي حق رأي به زنان 
سعودي و شرکت آنان در انتخابات اذعان کرد. مجلس شوراي عربستان سعودي 
در بيانيه اي اعالم کرد که مش��ارکت زنان در انتخابات تصويب شده است و با 
اين که وزارت امور ش��هري و روس��تايي اقدامات الزم براي مشارکت زنان در 
انتخابات را فراهم کند، موافقت کرده است. سخنگوي اين مجلس )روز شش 
ژوئن( با اش��اره به انتخابات پيش رو در اين کش��ور، تصريح کرد که مشارکت 
زنان در انتخابات طبق قوانين اس��المي، ش��امل اين دوره انتخابات نمي شود و 
براي انتخابات بعدي است. موافقت آل سعود با مشارکت زنان در انتخابات در 
حالي صورت مي گيرد که زنان سعودي در روزهاي اخير اعتراضات گسترده اي 
در چند شهر عربستان از جمله مكه و مدينه به محروميت خود از مشارکت در 
انتخابات برگزار کردند. در آوريل گذشته، فعاالن زن سعودي مقابل شماري از 
مراکز انتخاباتي در منطقه ش��رقي عربس��تان، جده و رياض تجمع و تظاهرات 
کردند و خواستار حق رأي خود شدند. در همين ارتباط شماري از زنان سعودي 
در شبكه اجتماعي فيس بوک به محروميت خود از رانندگي اعتراض کردند و 
خواستار آزادي زنان در رانندگي شده اند؛ موضوعي که اخيراً جنجالي گسترده 

در عربستان بر پا کرد.

صهيونيست ها در جزيره اسرارآميز تونس
 رس��انه ها از جزي��ره ای مرموز در تون��س خبر داده اند ک��ه نيروهای مخفی
امنيتی – اطالعاتی رژيم اسرائيل در آن مستقر هستند. به گزارش آژانس خبری 
روز ) دی نا( و به نقل از خبرگزاری ها، شهر مرزی و راهبردی جربه در جنوب 
ش��رقی تونس به دليل س��كونت تعداد زيادی يهودی در زمان بن علی، مورد 
طمع و خواسته های صهيونيست ها برای به اجرا درآوردن اهداف و طرح های 
خود در شمال آفريقا قرار گرفته بود. دولت بن علی به بهانه توسعه اقتصادی، 
زمينه را برای حضور نيروهای امنيتی و اطالعاتی اسرائيلی با عنوان فعاليت های 
بازرگانی در جربه فراهم کرده بود. شهر يهودی نشين جربه که از جزاير تونس 

در دريای مديترانه است، در زمان دولت حبيب بورقيبه، فعاليت های اقتصادی 
و جهانگردی چندانی نداشت، اما بنا به گفته برخی کارشناسان سياسی تونس 
پس از روی کار آمدن بن علی و با حضور بازرگانان صهيونيستی در اين جزيره، 
موقعيت اقتصادی آن کامالً تغيير کرد. به گفته آنان يكی از داليل حمايت های 
يهوديان از بن علی اين بود که آزادی عمل در اين جزيره به رژيم صهيونيستی 
داده شده بود و اين جزيره عمالً در اختيار صهيونيست ها قرار داشت. مردم و 
سياستمداران تونسی بر اين عقيده هستند که از اين جزيره رژيم صهيونيستی نقشه 
ترور ابوجهاد از فرمانده هان سازمان آزادی بخش فلسطين در تونس را کشيده و 
تيم عملياتی اين رژيم از اين جزيره عازم پايتخت شده و ابوجهاد را ترور کردند. 
جربه، محل توطئه های ديگر عليه مردم تونس و برخی کشورهای شمال آفريقا 
نيز قلمداد می شد و رژيم صهيونيستی و يهوديان هم دست اين رژيم در جزيره 
جربه فعاليت های قابل توجهی داشته اند. انقالب مردمی در تونس وضعيت اين 
جزيره را کامالً برمال کرد و دولت و ارتش اين کشور را نگران اقدامی ناگهانی 
برعليه باقيمانده های صهيونيست ها در جربه کرده است. البته در اين ميان اغلب 
فرماندهان نظامی و سياس��تمداران کشور ليبی که درپی وقوع درگيری در بين 
انقالبيون و نيروهای وفادار به معمر قذافی از اين کشور فرار می کنند، در جزيره 

جربه ساکن شده اند که اين شرايط بر حساسيت اين منطقه افزوده است.

سخنگوي وزارت خارجه آمریكا:
همكاري با پاکستان به نفع امنيت 

آمريكاست
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا همكاري با پاکستان را در خدمت منافع بلند 
مدت امنيتي کشورش توصيف کرد. به گزارش روزنامه پاکستاني  نيوز، مارک تونر 
در مصاحبه اي مطبوعاتي خاطرنشان کرد که کشورش به حمايت از پاکستان در 
تقويت نهادهاي دمكراتيك، امنيت و مبارزه اين کشور با تروريسم ادامه مي دهد. 
اين مقام آمريكايي وجود پاکستاني قوي، امن و با ثبات را به نفع منطقه دانست و 
افزود: همكاري با پاکستان مثمر ثمر بوده، زيرا تعداد زيادي از تروريست ها در 

مقايسه با ساير مناطق جهان در پاکستان کشته و يا دستگير شده اند.

 اهانت صهيونيست ها
به حريم مسجد االقصي

گروه هايي از افراط گرايان صهيونيست ديروز با تعدي به حريم مسجد االقصي، 
به ش��رب خمر و شكستن بطري هاي آن در صحن مسجد مبادرت کردند. به 
گزارش پايگاه خبري و اطالع رس��اني فلسطين)وفا(، گروه هاي پرشماري از 
صهيونيس��ت ها در اقدامي موهن که تحت حمايت ش��ديد نظاميان اسرائيلي 
صورت گرفت، به مناس��بت فرارسيدن عيد »ش��اووت« يهوديان، وارد صحن 
مسجداالقصي در بخش قديمي شهر قدس شدند و با برپايي برنامه هاي رقص و 
 آواز در محوطه مسجد، شرب خمر کردند. براساس اين گزارش، اقدام اهانت بار
اين صهيونيست ها احساسات مسلمانان نمازگزار در مسجد را جريحه دار کرد و 
اعتراض آنان را به دنبال داشت. صهيونيست ها که مدعي قرار داشتن معبد خود 
در محل مسجد االقصي و قبه الصخره هستند، براي تجمع هم کيشان خود در 

مسجد االقصي، فراخوان داده بودند.

ميل مردم به دموکراسي؛ 
چالش بزرگ پيش روي حكام مستبد عربي

مظفر عدالت نسب

ميل ب��ه دموکراس��ي و آزادي خواهي 
جن��گ ن��رم و در عي��ن ح��ال چالش 
بزرگ��ي را در مقاب��ل حكوم��ت هاي 
پادشاهي و حكام مس��تبد عربي ايجاد 
کرده اس��ت. دموکراسي از واژه يوناني 
دم��وس )يعني خلق، مردم( و کراتوس 
)يعني حاکميت، قدرت( مش��تق است. 
دموکراسي يكي از انواع حاکميت بوده 
و وجه مشخص آن اعالم رسمي اصل 
تبعيت اقليت از اکثريت و به رس��ميت 
ش��ناختن آزادي و حقوق مساوي افراد 

و شهروندان است.
پريكلس، سياس��تمدار ب��زرگ آتني از 
دموکراسي به عنوان حكومت مردم ياد 
کرده است. موج بيداري مردمي با مشي 
اس��المي و استقالل طلبانه با رويكردي 
فراگير، حلقه امن مديريت هاي چاکري 
و نوکري غ��رب درخاورميانه را هدف 
گرفت��ه و مي رود ک��ه اين موج به يك 

تير و دونشان تبديل شود.
 اينك بيش از آنكه سران حكومت هاي
و بي��داري  م��وج  نگ��ران   پادش��اهي 
اس��الم خواهي قاطبه ملت ها باش��ند، 
آمري��كا از اي��ن وضعيت ناخوش��ايند 
نگران تر اس��ت، چون پيروزي جنبش 
هاي مردمي و حذف حكام سرس��پرده 
غربي شكس��ت تم��ام سياس��ت هاي 
آمريكا را درب��ردارد. انقالب نرم مردم 
مص��ر، يك��ي از نمادهاي پاي��ان عمر 
حكومت هاي پادش��اهي اس��ت، زيرا 
چتر امن حكومت مب��ارک، نقطه ثقلي 
براي تحقق اهداف آمريكا و اس��رائيل 
بود،ام��ا موج بي��داري مردمي آن را در 

کمترين زمان ممكن محو کرد.
 شكس��ت مبارک در برابر موج بيداري 
م��ردم پديده مبارکي براي قوت گرفتن 
اميد ديگر جنبش هاي مردمي ش��ده و 
جش��ن پيروزي مردم يم��ن نيز مكمل 
اين تحوالت مبارک اس��ت. اينك يمن 
الگوي ديگري از پيروزي هاي مردمي 
در تح��والت آزادي خواهان��ه در برابر 
قدرت هاي خشونت طلب است و اين 
وضعيت به موجي فراگير و تهديدکننده 
ب��راي ديگر دولت ها قاب��ل پيش بيني 

است.
رهس��پاري عل��ي عبدال��ه صال��ح ب��ه 
عربس��تان در ش��رايطي که وعده هاي 

کمك مادي آن به مردم و نيز توسل به 
زور و سرکوب و کشتار وحشيانه عليه 
م��ردم که منجر به شكس��ت مفتضحانه 
خ��ود صالح ش��د، نش��ان از اثرگذاري 
موج دموکراس��ي خواهي و شكس��ت 
ديكتارتوره��ا يك��ي پ��س از ديگري 
دارد. آنچ��ه هم اينك در يمن به وجود 
آمده و ش��ادي زايدالوصف مردم را نيز 
دربرداشته، حكايت ازاين دارد که ديگر 
با زور نمي توان برافكار مردم حكومت 

کرد.
»مقبوليت« و »مش��روعت« به دو عنصر 
و مؤلف��ه مهم و کلي��دي براي مردم در 
تعيي��ن حكومت ها تبديل ش��ده و اين 
چيزي اس��ت که برخي حكام مس��تبد 
عربي سال هاي سال براي غفلت مردم 

از آن و نفي آن کوشيده اند.
اين��ك »صال��ح« ديگر براي برگش��ت 
به يم��ن »صالح« نيس��ت، زيرا انقالب 
جنبش مردم��ي يمن هيچ روزنه اميدي 
را براي يك حكومت خشن غيرمقبول 
باق��ي نگ��ذارده اس��ت و عبداله صالح 
ديگ��ر نه هيمنه سياس��ي صالح را دارد 
و نه مقبوليت و مش��روعيت مردمي را. 
اکنون باي��د خاورميانه جدي��دي را به 
انتظار نشس��ت که چيدمان حكام آن را 
جنبش هاي مردمي خلق خواهند کرد و 
م��وج بيداري آرام و اما براندازانه تار و 
پود آمال عمر حكومت هاي پادش��اهي 
را يكي از پس از ديگري رشته خواهد 

کرد.
اصرار جنب��ش پيروز مردم��ي به ويژه 
جوانان يمني بر تشكيل شوراي رئيس 
جمهوري و تش��كيل حكومت مردمي، 
وجه اش��تراکي اس��ت با آنچه در مصر 
ايجاد ش��ده و اين همان چيزي اس��ت 
که 30سال پيش ملت ايران با شكست 
حكومت استبدادي و ستم شاهي به آن 

رسيدند.
اينك توسل به سرکوب مردم نظير آنچه 
در ليبي و يمن با اقدامات مذبوحانه نظير 
کشتار مردم که نوعي جنايت ضدبشري 
و از مصادي��ق جراي��م در صالحي��ت 
رسيدگي دادگاه کيفري بين المللي رخ 
داده است، ديگر نسخه شفابخشي براي 
حكومت هاي پادش��اهي نيست، بلكه 
حكام مس��تبد عربي بايد خود را براي 
تمرين دموکراسي و قائل شدن به حق 

انتخاب مردم آماده کنند.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

استاندار تهران:
با عامالن حمله به فروزش برخورد قاطع مي شود

اس��تاندار ته��ران در جري��ان عي��ادت از 
 مجروح ام��ر به معروف و نه��ي از منكر
حجت االس��الم فروزش در بيمارس��تان 
حضرت رسول اکرم )ص( که به همراه وزير 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انجام 
شد، گفت: با متجاوزان به حقوق عمومي و 
حريم شخصي افراد به خصوص عامالن 
 اين اقدام شرورانه، برخورد قاطع و قانوني

خواهد شد.
مرتض��ي تمدن افزود: هيچ ف��رد هتاک و 
متجاوز به حريم عمومي و خصوصي مردم، 

از مجازات قانوني برحذر نخواهد بود.
تمدن با ذکر اين که برخي افراد به صورت 
س��ازمان يافته و برخي نيز جاهالنه سعي 
 در تخريب عواطف و  جريحه دار نمودن
پايه هاي اخالقي جامعه دارند، خاطرنشان 
کرد: اينگونه اقدامات به طور حتم با واکنش 
مردم و در ادامه براساس قانون و با نهايت 

قاطعيت برخورد مي شود.
وي تصريح کرد: افرادي که اقدام شرورانه 
اخير را مرتكب شده اند ، خوشبختانه در 
کوتاه ترين زمان ممكن شناسايي و با آنان با 

اشد مجازات رفتار خواهد شد.
اس��تاندار تهران گفت: اقدام حجت اسالم 
ف��روزش، نم��اد يك مجاه��دت و امر به 
مع��روف از جانب م��ردم مؤمن و متعهد 
پايتخت بود که با تحسين همگان مواجه 

شده است.
تمدن يادآورش��د: برنام��ه جامع عفاف و 
حجاب که در ش��وراي اجتماعي کش��ور 
تصويب ش��ده اس��ت به اج��را درآمده و 
براس��اس آن با بهره گيري از ظرفيت هاي 
قانوني اعم از اقدامات بازدارنده و اقدامات 
فرهنگي، براي بهبود فضاي عمومي شهر و 

استان استفاده خواهد شد.

پایتخت

 مع��اون توس��عه مديري��ت و س��رمايه انس��اني
رئيس جمهور با اشاره به تالش براي راه اندازي اينترنت 
ملي تا پايان س��ال جاري گفت: راه اندازي اينترنت 
ملي سبب جهش دولت الكترونيك مي شود. لطف اله 
فروزنده سه شنبه شب در مراسم افتتاحيه چهارمين 
 نمايش��گاه فناوري اطالعات و ش��هر الكترونيكي
)اله سيت(، اظهار داشت: تحقق دولت الكترونيك 
يك ضرورت است و دولت به طور جدي، تحقق 
اين مسأله را دنبال مي کند. معاون توسعه مديريت 
و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه داد: در تحقق 

دولت الكترونيك بايد نگرش سيس��تمي داشته و 
تمام اجزاي دستگاه ها در خدمت تحقق اين هدف 
قرار داشته باش��د. وي تصريح کرد:  تحقق دولت 
الكترونيك س��بب تكريم ارب��اب رجوع با حفظ 
سرعت، دقت و کرامت انساني در کارها به عنوان 
يكي از مهم ترين شاخص هاي ارائه خدمات است. 
فروزنده ادامه داد: انعطاف پذيري خدمات، افزايش 
اعتم��اد ميان دولت و مردم و باال رفتن کيفيت کار 
کارمندان، از ديگر مزاياي تحقق دولت الكترونيك 
اس��ت. وي تأکيد کرد: از ديگر مزاياي حرکت به 

سمت دولت الكترونيك حذف بروکراسي اداري 
موجود در کشور است که سبب ذهنيت منفي مردم 
شده است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني 
رئيس جمهور، خاطر نش��ان کرد: با تحقق دولت 
الكترونيك، دورکاري نيز به عنوان يكي از اهداف 
دولت گس��ترش مي يابد که خود سبب باال رفتن 
کيفيت خدمات دولت مي ش��ود. فروزنده با اشاره 
به تالش براي راه اندازي اينترنت ملي تا پايان سال 
جاري گفت: راه اندازي اينترنت ملي سبب جهش 

دولت الكترونيك مي شود.

معاون رئيس جمهور خبر داد؛

راه اندازي اينترنت ملي تا پايان سال جاري

آیت ا... نوري همداني:
دستگاه هاي امنيتي با عوامل حمله 

به روحاني برخورد کنند 
يك��ي از مراجع تقليد قم بر برخورد دس��تگاه هاي امنيتي و قضايي با 

عامالن حمله به روحاني آمر به معروف تأکيد کرد.
ب��ه گزارش دفتر آي��ت ا... نوري همداني، اين مرجع تقليد خواس��تار 
برخورد س��ريع نهادهاي امنيتي و قضايي با عوامل حمله به روحاني 

آمر به معروف و ناهي از منكر شد
آي��ت ا... نوري همدان��ي ضمن ابراز تأس��ف از تعرض ب��ه روحاني 
آم��ر ب��ه معروف و ناه��ي از منكر، بيان داش��ت: مس��ئوالن امنيتي و 
انتظامي و مس��ئوالن قضايي بايد هرچه س��ريع تر با عوامل اين اقدام 
برخ��ورد کرده و با اطالع رس��اني به موق��ع و برنامه ريزي صحيح، از 
 وق��وع مجدد چنين حوادثي ب��راي آمران به معروف و ناهيان از منكر

جلوگيري کنند.

 اعالم اولويت
تسهيالت دهی به تعاونی ها

وزير تعاون از تالش براي جذب نخبگان در توسعه 
بخش تعاون خبر داد و گفت: تعاوني هاي نس��ل 
جديد دانش بنيان، در اولويت دريافت تسهيالت 
ق��رار دارند. محمد عباس��ي در همايش علمي و 
اجراي��ي تعاون و فناوري هاي نوين در راس��تاي 
به کارگيري ظرفيت هاي مردم��ي در تعاوني هاي 

دانش بنيان، گفت: در ش��رايط فعلي، کش��ورمان 
توانسته است در جريان دستيابي به انرژي هسته اي 
و فناوري هاي نوين، از موقعيت خوبي برخوردار 
شود. وزير تعاون اظهار داشت: پيشرفت هاي علمي 
کشور به حدي است که دنيا گمان نمي کرد ايران 
بتواند وارد حيات خلوت علمي آنها شود، اما حاال 
شرايط به گونه اي ش��ده است که 10 تا 20 برابر 
رشد علمي جهان پيشرفت داريم. عباسي هم افزايي 
و افزايش سرعت در پيشرفته هاي علمي را عالوه 
بر تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، حرکت 
به سمت رشد توأم با عدالت دانست و افزود: براي 

اين که اقتصاد بتواند مردم را به سمت توانمند شدن 
پي��ش ببرد، بايد از ظرفيت بخش تعاون اس��تفاده 
کند. وي تلفيق شيوه هاي نو و جديد در همكاري 
وزارت تع��اون و بنياد ملي نخب��گان براي جذب 
نخبگان در توس��عه بخش تعاون را يك دستاورد 
مهم خواند و بيان داش��ت: براي توسعه و سرعت 
بخش��ي به اقدامات علمي، نيازمند تجاري سازي 
پژوهش در کشور هس��تيم. به گفته وزير تعاون، 
در راستاي تقويت و توسعه طرح هاي دانش بنيان 
تسهيالت دهي به اينگونه طرح ها در اولويت قرار 

گرفته است. 

کميته هاي تخصصي ستاد تنظيم بازار استان تهران 
تشكيل شد

مع��اون برنامه ريزي اس��تانداري تهران از 
تشكيل کميته هاي تخصصي ستاد تنظيم 

بازار استان تهران خبر داد.
نعمت اله ترکي تش��كيل اين کميته هاي 
تخصص��ي را با ه��دف تعيين س��اختار 
مش��خص ، جلوگيري از نوسانات بازار و 
پيش بيني تح��والت و تغييرات اليه هاي 
مختلف تأمين و توزيع محصوالت دانست 
و گف��ت: س��ه کميته تخصص��ي در ذيل 
مجموعه ستاد تنظيم بازار استان تصويب 

شده است.
ترک��ي افزود: کميته تخصصي تأمين مواد 
اوليه و محصوالت يكي از کميته هاي مهم 
ستاد تنظيم بازار به مسئوليت سازمان جهاد 

کشاورزي استان است. 
وي کميته تخصصي توزيع کاال به مسئوليت 
سازمان بازرگاني اس��تان را دومين کميته 
تخصصي س��تاد اعالم کرد و خاطرنشان 

نمود: کميته ارزيابي و نظارت نيز به دبيري 
سازمان بازرگاني استان از کميته هاي مهم 

سه گانه اين ستاد است.
معاون اس��تاندار تهران يادآورش��د: کميته 
تخصصي تأمين مواد اوليه و محصوالت 
ش��امل س��ازمان هاي بازرگاني، صنايع و 
معادن ، شرکت پشتيباني امور دام استان و 
مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني 

تهران است.
ترک��ي با ذک��ر اين که س��ازمان تعزيرات 
حكومت��ي ، اداره کل اس��تاندارد ، بان��ك 
مرکزي و معاونت برنامه ريزي استانداري 
در کميته ارزيابي و نظارت ستاد عضويت 
دارن��د ، گفت: در کميت��ه توزيع کاال نيز 
س��ازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران ، س��ازمان تعاون روس��تايي استان ، 
مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران 

عضويت دارند.
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بزهكاری يك آس��يب اجتماعی است که به 
ش��كل های گوناگون در اجتم��اع بروز پيدا 
می کند. افزاي��ش فاصله طبقات��ی، بيكاری، 
فق��ر و اعتياد به مواد مخدر، موجب افزايش 
بزهكاری های خيابانی می ش��ود. هرچه اين 
نوع بزه��كاری افزايش پيدا کند، س��المت 
ي��ك جامعه در معرض خطر بيش��تری قرار 
می گيرد. گرچه ني��روی انتظامی تالش های 
بسياری برای کاهش جرائم اجتماعی انجام 
داده اس��ت اما باز هم هر روز شاهد افزايش 
اينگونه اعمال خالفكارانه در س��طح ش��هر 
هستيم. يكی از انواع اين بزهكاری ها، کيف 
قاپی توسط موتورسيكلت  سوارهاست. شايد 
برای ش��ما هم اتفاق افتاده باشد که مدارک 
و پول زي��ادی را در کيف خود حمل کرده 
باش��يد و همواره اين ترس در ش��ما وجود 
داشته باشد که خدای نكرده داراييتان توسط 

برخی افراد سودجو ربوده شود.
 البت��ه اي��ن ترس منجر به حف��ظ و مراقبت 
بيش��تر از اموال افراد خواهد شد که به نوبه 
خ��ود ترس مفيدی اس��ت؛ ام��ا گاه به دليل 
توجه به محي��ط پيرامون ب��رای انجام امور 
ش��خصی ي��ا کاری، از توجه ب��ه نگهداری 
کي��ف خود غاف��ل می ش��ويم و اين غفلت 
موجب می ش��ود تا کس��انی ک��ه در کمين 
چنين فرصتی هس��تند، دست به کار شده و 
اق��دام به دزدی کنند.  آمارها نش��ان می دهد 
سرقت کيف از زنان توسط موتورسيكلت ها 

بيش��تر از مردان اس��ت. ش��ايد کمتر روزی 
باش��د که کس��ی ب��ا مراجعه ب��ه کالنتری 
 ب��رای دزديده ش��دن کيف خود، ش��كايت

نكرده باشد.
 از جمله علل باالتر بودن آمار کيف قاپی از 
زنان، آن است که زنان نسبت به مردان اموال 
و اقالم بيش��تری در کيف خ��ود نگهداری 
می کنند و همچنين کيف های خود را بر روی 
دوش حم��ل می کنند که به راحتی توس��ط 
دزدان قابل س��رقت اس��ت. از عل��ل ديگر، 
برخورداری از قدرت بدنی کمتر زنان نسبت 
به مردان برای دفاع از خود اس��ت. س��ارقان 
در اين حرکت زش��ت، خش��ونت را گاه به 
حدی رس��انده اند که زمانی ک��ه با مقاومت 
صاحب��ان کيف مواجه می ش��وند، با ضرب 
و جرح وی و يا کش��اندن او بر روی زمين 
اقدام به س��رقت می کنند؛ که بعضاً منجر به 
مرگ برخی افراد نيز شده است.زنان نسبت 
به مردان اموال و اقالم بيشتری در کيف خود 
نگهداری می کنند و همچنين کيف های خود 
را بر روی دوش حمل می کنند که به راحتی 

توسط دزدان قابل سرقت است.
 از علل ديگر، برخ��ورداری از قدرت بدنی 
کمتر زنان نسبت به مردان برای دفاع از خود 
اس��ت.  اين عمل عالوه بر ايراد خس��ارت 
مالی به مالباختگان موجب بروز ناراحتی های 
روحی و روانی برای افراد نيز می  شود. لطمات 
روحی وارد شده شامل مفقود شدن بسياری 

از اس��ناد و مدارک و يا اموالی است که گاه 
دس��ت يافتن دوباره به آنها بس��يار دشوار و 
حتی غيرممكن است. افزون بر آن، اين نوع 
سرقت ها اغلب با موتورسيكلت های مسروقه 
انجام می شود؛ بنابراين سارقان نگرانی برای 
شناسايی وس��يله ای که با آن دزدی کرده اند، 
ندارند. الزم به ذکر است احتمال کيف قاپی 
با موتورسيكلت در خيابان ها و اماکن خلوت 
و مكان هايی ک��ه راه فرار راحت تری دارند، 
بس��يار بيش��تر از اماکن شلوغ ش��هر است. 
پيش��گيری همواره بهتر از درمان است و به 
عبارتی ديگر، پيش��گيری بهتر از پش��يمانی 

است.
بنابراين بهتر اس��ت خانمها با دقت بيشتری 
مراقب کيف و محيط اطراف خود باش��ند تا 
عالوه بر حفظ اموال خود، کمتر در معرض 
چنين اتفاقاتی قرار گيرند، و به تبع آن دست 
سارقان و دزدان در کمين نشسته را از جامعه 
کوتاه کنند. برخی از راهكارهايی که می تواند 
اين نوع سرقت را کاهش دهد، عبارت است 

از: 
- از حمل و جابه جايی پول نقد به مقدار زياد 
جداَ خ��ودداری و تا حد امكان از چك های 

تضمينی و مسافرتی استفاده نمائيد.
- ب��ه طور معم��ول اف��راد کيف ق��اپ در 
اط��راف بانك ها، دفترخانه ها، بنگاه ها، مراکز 
خري��د و يا ب��ازار بدنبال فرصت مناس��ب 
هس��تند. بنابراين هنگام دريافت پول از اين 

اماک��ن، مراق��ب اطراف خ��ود به خصوص 
موتورسواران باشيد.

- چنانچه به عللی مجبور هستيد پول نقد را 
در کيف يا ساک دستی و غيره حمل نماييد 
س��عی کنيد از اقوام و دوستان خود به عنوان 

همراه و مراقب کمك بگيريد.
- هنگام حمل پول نقد از اتومبيل اس��تفاده 

کنيد و از پياده روی بپرهيزيد.
- از ب��ه نماي��ش گذاردن پ��ول همراه خود 

خودداری نماييد.
- کيف دستی را با دستی که مجاور ديوار يا 
جوی آب اس��ت حمل کنيد و از حرکت در 

سطح سواره رو در خيابان بپرهيزيد.
- هنگامی که قصد بازکردن در اتومبيلتان را 
داريد کيف دستی خودتان را زمين نگذاريد.
- هن��گام حمل پ��ول از خيابان های خلوت 

تردد نكنيد.
- کي��ف قاپی با موتور س��يكلت های تندرو 
و يكنفر ترک نش��ين با کاله انجام می شود. 
بنابراي��ن مواظ��ب اين قبيل موتورس��واران 

باشيد.
- اگ��ر قصد معامله ای داريد که الزم اس��ت 
پ��ول نقد حم��ل نماييد موض��وع را با افراد 

غيرمطمئن بازگو نكنيد.
- هنگام خروج از بانك از قرار دادن پول در 

کيسه های نايلونی خودداری کنيد.
- ممك��ن اس��ت پ��س از خ��روج از بانك 
اتومبيلتان توسط س��ارقين پنچر شده باشد. 

بنابراي��ن ابت��دا وج��وه هم��راه را در داخل 
اتومبيل ق��رار داده و درهای اتومبيل را قفل 
و از باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نموده 

سپس مبادرت به تعويض چرخ نماييد.
در صورت��ی که خ��دای نكرده ش��ما نيز در 
معرض چنين س��رقتی قرار گرفتيد، شايد با 
دانستن و به کارگيری روش های پيگيرانه زير 

بتوانيد به آنچه که از دست داده ايد برسيد:
- مش��خصات موت��ور س��يكلت و راکب و 
سرنشين آن را به ويژه نوع و رنگ پوشاک و 
همچنين چهره و مو و غيره و جهت حرکت 

آنان را به خاطر بسپاريد.
- جزئيات س��رقت )محل و نحوه سرقت( 

رابه خاطر بسپاريد.
- به سرعت به نزديكترين کالنتری مراجعه 
کرده و هرگونه اطالعات به دس��ت آمده و 
محتويات کي��ف خود را در اختيار مأمورين 

بگذاريد.
- در صورت امكان توسط موتورسوارانی که 
در خيابان در حال تردد می باشند سارقين را 

تعقيب نماييد. 
بس��يار اتفاق افتاده که پس از س��رقت کيف 
توس��ط دزدان، ب��ا دادن اطالع��ات صحيح 
مالباخت��گان به مام��وران ني��روی انتظامی، 
ساعاتی پس از سرقت، مجرمان شناسايی و 
دستگير شده اند. گاهی اوقات نيز در جريان 
اين دستگيری ها س��ارقان به کيف قاپی های 
ديگر نيز اعتراف کرده اند و تعدادی ديگر از 
شهروندان به اموال دزديده شده خود دست 
يافته ان��د. بنابراين دقت در چهره کيف  قاپان 
و همكاری با ماموران نيروی انتظامی ش��ما 
را س��ريع تر به اموال مس��روقه خود خواهد 
رس��اند. بنابر آنچه گفته ش��د، شهروندان با 
انجام اقدامات پيشگيرانه و عملكرد آگاهانه 
خود می توانند به نحو چش��مگيری آمار اين 
ن��وع بزه اجتماعی را کاه��ش داده و در اين 

زمينه نيروی انتظامی را ياری دهند.
ني��روی انتظامی هم به نوبه خود بايد تالش 
کند ت��ا با اس��تقرار ني��رو در محل هايی که 
احتمال بيش��تری برای اين عمل خالفكارانه 
وجود دارد و با اتخاذ اقدامات امنيتی عالوه 
بر کاهش آمار کيف قاپی، محيطی س��الم و 
امن برای شهروندان فراهم کند. گفتنی است 
آموزش ب��ه افراد در زمينه نحوه حفظ اموال 
و باال بردن س��طح آگاهی آن��ان و همچنين 
اقداماتی که بعد از س��رقت کيف بايد انجام 
دهند، از ديگر وظايف نيروی انتظامی است.
قوه قضاييه نيز می تواند با تش��ديد مجازات 
کي��ف قاپ��ان و قوت بخش��يدن ب��ه مراکز 
بازپ��روری برای اصالح و تربيت ريش��ه ای 
 مجرمان، در کاهش اينگونه جرائم تاثير بسزايی 

داشته باشد. 

آژیر

محقق��ان معتقدند که عوامل بس��ياری 
مانن��د عوامل ژنتيك��ی، تغذيه، محيط 
پ��رورش و نظاي��ر آن در ميزان هوش 
اف��راد موثر اس��ت ولی م��وارد زير در 

افزايش هوش تاثير بسزايی دارد: 
 کاهش میزان تماش��ای تلویزیون: 
ميزان تماش��ای تلويزيون را به حداقل 
کاهش دهيد. تماش��ای تلويزيون برای 
بعض��ی از افراد يك س��رگرمی بزرگ 
محسوب می شود و برای آنها به نوعی 
اعتياد تبديل شده اس��ت. ولی مشكل 
بزرگ اين است که تماشای تلويزيون 
امكان اس��تفاده از توانايی های ذهنی را 
در اختيار فرد قرار نمی دهد و به قولی 
ذهن را به تكاپو نمی کش��اند. اين حال 
درست مانند زمانی است که فرد انرژی 
کافی ب��رای فعاليت های ورزش��ی را 
داشته باشد ولی ماهيچه های او ضعيف 
 باش��د و او را در انج��ام فعالي��ت ه��ا
ب��ا وجود داش��تن انرژی کاف��ی ياری 
نكنند. ت��ا به حال دقت ک��رده ايد که 
پس از تماشای طوالنی مدت تلويزيون 
احس��اس می کنيد بدنتان خشك شده 
و چش��مانتان می سوزد؟ اکنون تصور 
 کني��د که ب��رای ذهنت��ان چ��ه اتفاقی
می افتد! محقق��ان توصيه می کنند که 
در اوقات فراغت مطالعه کتاب، گفتگو 
ب��ا دوس��تان، گوش دادن به موس��يقی 
مورد عالقه و گردش به مراتب بهتر از 

تماشای تلويزيون است. 
 ورزش ب��ه ط��ور منظ��م: محققان 
تا ام��روز فكر می کردند که بيش��ترين 
عام��ل در تقويت توانايی ذهنی مطالعه 
و يادگي��ری عل��وم جديد اس��ت ولی 
تحقيقات اخير نش��ان می دهد که پس 
از انج��ام فعاليت منظم ورزش��ی يك 
م��وج ان��رژی در بدن توليد می ش��ود 
که مهم ترين عام��ل در افزايش تمرکز 

است. 
 مطالع��ه کتابه��ای چال��ش انگیز: 
 بيش��تر افراد به مطالعه کتاب های رمان
عالق��ه مندند ولی محققان نش��ان داده 
اند که مطالعه کتاب هايی که ذهن افراد 
را درگير کند و پس از آن س��وال های 
زيادی برای افراد ايجاد شود به تقويت 

سلول های خاکستری کمك می کند. 
 خواب کاف��ی:  هيچ چيز نمی تواند 
به اندازه کمبود خواب ميزان حافظه را 
کاهش دهد. بهترين روش برای دستيابی 
به خواب کافی زود خوابيدن در شب و 

زود برخاستن در صبح است. 
 فرص��ت دادن ب��رای واکن��ش به 
مسایل: ممكن است پس از شنيدن يك 
اتفاق هيجان زده شويد، اين هيجانات 
می توان��د در قالب ش��ادی، خش��م، 
ناراحت��ی، ترس ي��ا اضطراب باش��د. 
بنابراين الزم است که پس از برخورد با 
يك مساله به عنوان اولين قدم به خود 
يك فرصت کوتاه دهيد تا تمام جوانب 
موضوع را بررس��ی کنيد. ش��ايد اگر با 
آرامش موضوعی را تحليل کنيد ببينيد 
آنق��در که فكر می کردي��د گيج کننده 
نبوده و ارزش خراب کردن اوقات شما 

را نداشته است. 
 معاش��رت ب��ا افرادی ب��ا تفکرات 
متفاوت: اين کار به شما امكان می دهد 
که تمام جنبه های ذهنتان فعال ش��ود. 
يعنی الزم نيس��ت که تمام دوس��تانتان 
از قش��ر خاصی از اجتماع باشند. شما 
می توانيد با يك پزشك، مهندس، نقاش 

و نويسنده رمان معاشرت کنيد. 
 مسافرت به نقاط مختلف دنیا: اگر 
اين امكان برايت��ان وجود دارد به نقاط 
مختلف دنيا سفر کنيد و با فرهنگ های 
متف��اوت آش��نا ش��ويد. اي��ن فرآيند 
باعث می ش��ود افق وسيعی از ذهنتان 
فعال ش��ود که از قب��ل از آن بی اطالع 

بوده ايد. 
 در س��اعاتی از روز تلف��ن همراه 
 خود را خاموش کنید و به ایمیل های
کاری خ��ود پاس��خ ندهی��د: اگر در 
ساعاتی از روز زمانی را به طور کامل به 
خود اختصاص دهيد و با خود به دور 
 از تمام مشكالت خلوت کنيد می بينيد
که ميزان حافظه و يادگری شما به ميزان 

قابل توجهی افزايش می يابد. 
 ن��ه گفت��ن را تمرین کنی��د: گاهی 
اوقات به مس��ايل پيش رو نه بگوييد. 
مطمئن باشيد که هميشه زمان و فرصت 
کافی برای پيشرفت وجود دارد. عجله 
در انجام کارهای مفيد هميشه هم مفيد 
به فايده نيست چرا که استرس پاک کن 
حافظه اس��ت و اضط��راب دايم برای 
کارهای مفيد و موفقيت آميز هميش��ه 

هم سودمند نيست. 
 رعایت تعادل: در همه موارد تعادل 
را رعايت کنيد، نيازی نيست در انجام 
عوامل مذکور زياده روی کنيد. به خاطر 
داشته باشيد که رعايت اعتدال همواره 

مناسب ترين روش است.

جامعه

اگر مي خواهيد هوش شما زياد شود...

پنجره

زندگی در جريان است. چه بخواهيم و چه نخواهيم تا زنده هستيم بايد 
زندگی کنيم. زندگی جزئی جدا نشدنی از وجود ماست و نمی توانيم از 

اين واقعيت بگريزيم.
پس بی ترديد بايد زندگی کرد. اما انچه مهم است چگونه زندگی کردن 
اس��ت. مس��أله ای که به نظر می رس��د دغدغه ای مهم در جامعه امروز 

محسوب می شود.
مس��أله ای ک��ه گويا برای بس��ياری از اف��راد در هال��ه ای از ابهام فرو 
رفت��ه، ب��ه گونه ای ک��ه عده بس��ياری در جس��تجوی زندگی ت��وام با 
 ل��ذت و کامياب��ی هس��تند و به ط��ور دائم ب��ه دنبال گمش��ده خويش

می گردند.
اما نكته مهم اينجاس��ت که به واقع زندگی گوارا، س��عادتمندانه و لذت 

بخش کدام است؟
اين طبع بش��ريت اس��ت که در جس��تجوی س��عادت باش��د و به دنبال 
دس��تيابی به زندگی رضايتمندانه و هدفمند... به نظر می رسد که داشتن 
احس��اس رضايتمندی در زندگی،خواس��ته هر انس��ان اس��ت و کس��ی 
نيس��ت که نس��بت به چنين احساس��ی گرايش نداش��ته باشد. رضايت 
خواه��ی، ويژگی فراگير تمامی انسانهاس��ت و گويا احس��اس رضايت 
و خوش��بختی همچون گمش��ده ای اس��ت ک��ه در وجود هر انس��انی 
 موجود اس��ت. اما س��ئوال اينجاس��ت که دليل وجود اين نوع احساس

چيست؟
اولين پاس��خی که می توان نس��بت به اين س��وال ارائه داد اين است که 
احس��اس رضايت در درجه اول می تواند بس��تری مناسب برای کسب 
موفقيت و کاميابی برای انس��ان باشد. بعيد است که فرد موفقی باشد که 

از هنر رضايت از زندگی برخوردار نباشد.
ب��دون ح��س رضاي��ت نمی ت��وان امكان��ی برای پيش��رفت داش��ت. 
در طی تاريخ هميش��ه مش��اهده ش��ده که اف��راد موفق همان کس��انی 
ب��وده اند که ب��ا زندگی خويش مش��كلی نداش��ته اند. اين ب��دان معنا 
نيس��ت ک��ه چني��ن اف��رادی دارای زندگان��ی بدون مش��كل ب��وده اند 
بلك��ه نكته مهم اين اس��ت که اين اف��راد با زندگی خوي��ش کنار آمده 
و آن را ب��ا وجود برخی مش��كالت و ش��رايط خ��اص، پذيرفته بودند 
 و در س��ايه اي��ن احس��اس رضايتمندی ب��ه موفقيت هايی دس��ت پيدا

کرده بودند.
س��عی کنيم بين اين دو موضوع تفكيك و تمايز جدی قائل باش��يم که 
داش��تن مشكالت در زندگی يك چيز اس��ت و مشكل داشتن با زندگی 

بحثی ديگر است.
جالب اينجاس��ت که افراد موفق هميش��ه دارای زندگ��ی هايی بوده اند 
که سرش��ار از مش��كالت متعدد بوده اس��ت اما هنرمندی اين افراد در 
چگونگ��ی توانايی آنها ب��رای مقابله با اين مش��كالت و به نوعی نحوه 

کنارآمدن آنها با مشكالت بوده است.

آنچه مهم است اين که احس��اس نارضايتی وجود نداشته باشد. به بيانی 
م��ی توان گفت که رضايتمن��دی از زندگی، يكی از رازهای ناش��ناخته 

زندگی انسان های موفق است.
ب��ا اندکی توجه و دقت به زندگی پيامبران و ائمه اطهار می توان به اين 
 موضوع پی برد که اين بندگان مقرب خدا، متحمل بيش��ترين سختی ها
و ابتالئ��ات بوده ان��د و در عين ح��ال هرگز نااميد، ناراض��ی و ناتوان 
نبوده اند و همين امر اس��ت که موجب ش��ده تا اينان موفق ترين افراد 
بش��ر باش��ند و پس از گذش��ت س��ال های طوالن��ی از دوران زندگانی 
 آنه��ا، ابع��اد مختلف زندگانی ش��ان، الگ��وی غنی و شايس��ته ای برای

 افراد است.
هن��ر رضايت از زندگی بس��تری آرام برای پيش��رفت و تكامل اس��ت 
 و زمين��ه ای مطمئ��ن ب��رای بن��ای کاخ موفقي��ت در انس��ان فراه��م

می آورد.
پس فراموش نكنيم که احس��اس رضايت زمينه ساز موفقيت و کاميابی 
اس��ت و بدون آن نمی توان به خوشبختی و شادکامی رسيد افراد موفق 
کسانی هستند که در اوهام و خياالت سير نمی کنند و با جستجوی دقيق 
و موش��كافانه در عالم واقعيت، به دنبال کشف قوانين زندگی هستند تا 
مس��ير موفقيت را بيابند... اما در واقع رضايت چيست و به چه معناست 

و از کجا می توان آن را پيدا کرد؟
آيا تاکنون اين را تجربه کرده ايد که از خود بپرس��يد واقعيت و حقيقت 
ح��س رضايتمندی چيس��ت؟ گويا هميش��ه اين طور بوده که انس��ان به 
دنبال احس��اس رضايت بوده اما به اين موضوع انديش��يده که رضايت 

چيست؟
به نظر می رس��د جس��تجوی انس��ان به دنب��ال يافتن ماهيت احس��اس 
رضاي��ت همچون گم ش��ده ای اس��ت که در وجود هر انس��انی وجود 
 دارد و رمز موفقيت در يافتن يك گمش��ده اين است که بدانيم گم شده

چيست.
کس��ی که نس��بت به حس رضايت آگاهی نداش��ته باشد همچون کسی 
اس��ت که در بيابانی گس��ترده و پهناور در تكاپوس��ت ولی نمی داند در 

جستجوی چيست... آيا چنين فردی موفق می شود؟
احس��اس ناکامی يكی از نتايج وضعيتی اس��ت که يك انسان نسبت به 

آنچه می خواهد، آگاهی نداشته باشد.
کس��ی که نمی داند به طور اساس��ی بايد به دنبال چه چيز باشد، ممكن 
اس��ت گمش��ده خويش را بارها ببين��د و از کنارش بگذرد اما نش��ان و 

تصوری از او ندارد.
اي��ن ي��ك اص��ل مهم اس��ت ک��ه يافتن،غي��ر از ديدن اس��ت. ش��رط 
يافت��ن و پيدا کردن، ش��ناختن اس��ت. آن کس که به دنبال خوش��بختی 
 و ح��س رضايتمن��دی اس��ت، باي��د بدان��د ک��ه ب��ه دنب��ال چ��ه چيز

می گردد.
باي��د ح��س رضاي��ت را ش��ناخت و نش��انه های آن��را ياف��ت که در 
غي��ر اي��ن ص��ورت هر چه ت��الش کن��د کمتر م��ی يابد و اي��ن يعنی 
 ح��س ناکام��ی و شكس��ت ک��ه موج��ب تش��ديد ح��س نارضايت��ی

می شود.
به غير از ناکامی، حيرت و س��رگردانی هم از پيامدهای عدم ش��ناخت 
ماهيت رضايت است. قدرت انتخاب و گزينش را از دست خواهد داد، 
و گم شده خويش را نخواهد يافت و به اين ترتيب بر عدم رضايتمندی 

او افزوده می شود.
کاوش��گر ناکام و س��رگردان، نااميد، خس��ته و رنجور می ش��ود. چنين 
ف��ردی نمی توان��د اينده روش��ن و زيبايی را برای خ��ود تصور کند و 
 ب��ه تدري��ج ت��وان و انگي��زه خ��ود را برای حرک��ت کردن از دس��ت

می دهد.
به اين ترتيب چنين فردی با کوله باری از خستگی و رنجش خاطر، در 
گوشه ای از کوچه پس کوچه های زندگی بر زمين خواهد افتاد و هيچ 

نيرويی نمی تواند او را دوباره به زندگی برگرداند.
شما چطور فكر می کنيد؟ آيا می  دانيد ماهيت احساس رضايت چيست؟ 
 آيا نش��انه های آن را می شناس��يد؟ آيا راه خوش��بختی و ش��ادکامی را
می شناس��يد؟اگر به دنبال موفقيت هس��تيد بهتر اس��ت ابت��دا به دنبال 
شناخت احساس رضايت واقعی باشيد و سپس به اين موضوع بينديشيد 
که بر اين اس��اس به دنبال چه چيزی هس��تيد و همه تالش هايی که در 
 زندگی روزمره خويش انجام می دهيد در راستای رسيدن به کدام نقطه

است؟

دث
حوا

بايد زندگي کنيم...

س��اعت 4:40 بامداد روز دوش��نبه 16 خردادماه سال جاری، بر اثر واژگونی خودروی سواری پژو آردی در 
جاده اردستان- نايين، چهار نفر مصدوم شدند. پس از اعالم حادثه به اتاق فرمان فوريت های پزشكی 115، 
دو واحد امدادی از پايگاه های اورژانس پيش بيمارس��تانی اردس��تان و ظفرقند، به صحنه حادثه اعزام شدند 
و مصدومان را پس از انجام اقدامات فوريت های پزشكی، به بيمارستان شهيد بهشتی اصفهان منتقل کردند. 

علت اين حادثه عدم توانايی راننده در کنترل خودرو به علت خواب آلودگی گزارش شده است.

چهار مصدوم بر اثر واژگونی خودرو
در جاده اردستان- نايين 

ي��ك مدرس دانش��گاه گفت: متاس��فانه 
در حال حاضر ش��يوع اعتي��اد جوانان به 
روان گردان ه��ا را ش��اهد هس��تيم و بايد 
گفت مهم ترين عامل در اين زمينه کوتاهي 
والدين در تربيت صحيح و عدم ارتباط با 

جوانان است.
 مه��دي راثي ب��ا بي��ان اين که اعتي��اد به
م��واد مخدر و رونگردان مش��كل اصلي 
جامع��ه اس��ت و توجه ج��دي اولياء و 
مربيان و متوليان فرهنگ اجتماعي جامعه 
را مي طلبد افزود: والدين با رفتار صحيح 
خ��ود مي توانند از افت��ادن فرزندان خود 
در دام هاي خانمان سوز اعتياد جلوگيري 
 کنند. راثي اعتياد را وابس��تگي به مصرف
م��واد مخ��در و قرص ه��اي روانگردان 
دانست و اظهار داشت: مصرف مواد اعتياد 
آور عالوه بر وابس��تگي جسماني در فرد 
معتاد، وابستگي رواني نيز ايجاد مي کنند 
که اين وابستگي ش��خص را براي انجام 
اعمال غير انس��اني و غي��ر عقالني وادار 
مي کند و اختالفات خطرناک جس��مي و 
آسيب هاي ش��ديد رواني را در فرد معتاد 
ايج��اد مي کند. والدين به عنوان الگوهاي 
رفتاري فرزندان مي توانند شيوه هاي سالم 
زندگي هوشمندانه را نشان داده و با ايجاد 
مهارت هاي اجتماعي در کودکان آنها را در 

مقابل آسيب هاي اجتماعي مقاوم کنند.
تقوي��ت احس��اس ارزش��مندي، اعتماد 
به نف��س، احس��اس کارآم��دي، جرات 
ابراز وجود در مقابل خواس��ت نامعقول 
دوس��تان و همس��االن مي تواند فرزندان 
را در مقاب��ل ناهنجاري هاي اجتماعي از 
جمله رونگردان ها بيمه و مقاوم کنند. راثي 
پذيرش جوانان و نوجوانان توسط والدين 
و مربيان، گوش دادن به سخنان و عاليق 
آن��ان، برقراري ارتباط صحيح و صميمي 
ب��ا فرزندان، بي��ان ع��وارض و مضرات 
اس��تفاده از مواد مخ��در و روانگردان ها 
را از ديگر عوام��ل موثر در جلوگيري از 
س��قوط فرزندان در دام اعتياد عنوان کرد 
و از والدين خواس��ت با پذيرش جوانان 
و با برق��راي پيوندهاي دوس��تي مانع از 
 نف��وذ بيگانگان و عناص��ر فرصت طلب 

در جوانان شوند.
 وي خ��واب آلودگي، اخت��الل در برنامه 
خواب، گوش��ه گيري، ارتباط مشكوک، 

بي ثباتي خلقي، کاهش وزن، تغيير رنگ 
چهره، نامرتب بودن، نداشتن تعادل فكري، 
مشكالت تحصيلي، ضعف اعتماد به نفس 
و ابتال به ناهنجاري هاي رفتاري از جمله 
نشانه هاي اعتياد عنوان کرد و گفت: والدين 
بايد با مشاهده اين ويژگي ها يا برخي از 
آنها حساسيت نشان داده و مانع از غوطه ور 
شدن فرزندان در دام اعتياد باشند. والدين 
با ديدن نشانه هاي هشداردهنده به شكل 
مناسب بايد با فرزندان برخورد کنند و از 
برخوردهاي نسنجيده که اوضاع را بدتر 
مي کند اجتناب و از مشاوران روانپزشكي 
اس��تفاده کنند. اين مشاور تربيتي به نقش 
موث��ر همس��االن در رش��د ش��خصيت 
نوجوانان و جوانان اش��اره کرد و افزود: با 
توجه به اين که در گروه هاي سني مختلف 
همس��االن اثرات مختلف��ي دارند والدين 
بايد در معاشرت هاي فرزندان و انتخاب 
دوس��تان دقت کنند تا آس��يبي از طريق 

دوستان ناباب متوجه آنها نشود.
راث��ي افزايش آگاهي فرزن��دان، آموزش 
مهارت ه��اي زندگ��ي و ت��وان اتخ��اذ 
تصميم��ات درس��ت را از راهكاره��اي 
مناس��ب در پيش��گيري از اعتياد جوانان 
عنوان کرد و بر نقش موثر نظام هاي تربيتي 
والدين و رسانه ها به خصوص تلويزيون 
در پيش��گيري از اعتياد تاکيد کرد. وي با 
بيان اين که مس��ئوليت مب��ارزه با اعتياد و 
ناهنجاري هاي اجتماعي تنها برعهده يك 
فرد يا س��ازمان نيست اظهار داشت: همه 
افراد جامعه بايد با اين مقوله خانمان سوز 

مقابله کنند.
وي به نقش دين مداري در صيانت از ابتال 
ب��ه ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي به 
خصوص اعتياد به قرص هاي روانگردان 
اش��اره کرد و تقوي��ت آموزه هاي ديني و 
باورهاي اسالمي و شناخت و رفتار منطبق 
با ارزش هاي اسالمي را در جامعه خواستار 

شد.
وي خاطر نش��ان کرد: ريش��ه بس��ياري 
از رفتاره��اي نامطل��وب در جامع��ه در 
فاصله از آموزه هاي نجات بخش اس��الم 
بوده و اگ��ر والدين در تربي��ت فرزندان 
خود اي��ن نكت��ه را مد نظر ق��رار دهند 
 بسياري از مش��كالت احتمالي فرزندان 

از بين خواهد رفت.

مهم ترين عامل اعتياد فرزندان کوتاهي 
والدين در تربيت آنهاست

اين يك فاجعه است...

بر اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری بين شهری در اتوبان ذوب آهن اصفهان، مقابل زندان دستگرد، 
12 نفر مصدوم ش��دند. براس��اس اين گزارش، پس از اعالم حادثه به اتاق فرمان فوريت های پزشكی 115، 
چهار واحد امدادی از پايگاه های اورژانس پيش بيمارس��تانی اصفهان، خمينی ش��هر و فالورجان به صحنه 
حادثه اعزام ش��دند و س��ه نفر از مصدومان را به صورت سرپايی معالجه و 9 نفر ديگر را به بيمارستان های 

امام )ره( فالورجان، شريعتی و الزهرا )س( اصفهان منتقل کردند.

 12مصدوم بر اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری
بين شهری در اتوبان ذوب آهن اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 9 JUNE 2011

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص رئيس سازمان بازرگانی استان اصفهان خبر داد:

ادامه توزيع شیر يارانه ای تا اول تیر سال جاری

رئيس سازمان بازرگانی استان اصفهان گفت: در آخرين جلسه ستاد هدفمندی يارانه ها، 
قرار شد تا اول تير سال جاری مانند سال گذشته از طريق صنايع لبنی پرداخت يارانه 
ش��ير صورت گيرد.  مظفر انصاری با بيان اين که هنوز تصميمی برای تمديد توزيع 
ش��ير يارانه ای تا پايان سال 90 اتخاذ نشده است، اظهار داشت: براساس تصميم ستاد 
هدفمن��دی يارانه ها، فعال تا پايان خرداد و اول تير س��ال جاری ش��ير يارانه ای توزيع 
می ش��ود. وی افزود: وضعيت و تكليف نهايی برای ش��ير يارانه ای کشور از اين پس 
توسط ستاد هدفمندی يارانه ها تعيين می شود و ممكن است از پايان خر داد سال جاری 
مبحث حلقه های سه گانه توليد، فرآوری توزيع و مصرف در شير يارانه ای لحاظ شود. 
رئيس س��ازمان بازرگانی استان اصفهان با اشاره به موضوع حلقه های سه گانه توليد، 
ف��رآوری توزيع و مصرف تصريح کرد: تاکنون بيش��تر اقدامات و فعاليت ها به حلقه 
س��وم اختصاص داشته و ممكن اس��ت که با تصميمات ستاد هدفمندی يارانه ها و با 
وجود افراد موافق و مخالف، به حلقه نخست اين مبحث توجه شود. وی تاکيد کرد: 
در حال حاضر صحبت ها و بحث های در ارتباط با حلقه نخست يعنی)توليد( با وجود 
افراد مخالف و موافق وجود دارد، اما با اجرای آن ممكن اس��ت به قيمت تك نرخی 

دسترسی پيدا کنيم.
زنگ هشدار برای تولیدکنندگان لبنی در اصفهان

انصاری با اشاره به دومين حلقه سه گانه)فرآوری و توزيع( گفت: برنامه ريزی و توجه 
به اين مرحله به دليل کيفيت شير، مارک ها، برندها و محصوالت تبديلی متفاوت به 
صورت چند نرخی است و بايد در اين زمينه استراتژی واحدی مورد توجه قرار گيرد. 
وی با اظهار تاس��ف از فعاليت و وجود بخش بزرگی از کارخانه فرآوری در اس��تان 
اصفهان بيان داشت: اکنون با وجود کارخانه عظيم و فعاليت 50 واحد توليدی فرآوری 
در سطح استان اصفهان، بازار لبنيات استان را کارخانه های خارج از اصفهان به خود 
اختصاص دادند و اين زنگ هش��داری برای توليدکنندگان داخلی اس��تان اس��ت که 
بايد برابر با ذايقه مصرف کنندگان باشد. رئيس سازمان بازرگانی استان اصفهان تعداد 
واحدی توليدی فرآورده های لبنياتی را در سطح اصفهان 50 واحد عنوان کرد و افزود: 

هم اکنون از اين تعداد 45 واحد توليدی فعال هستند و پنج واحد ديگر نيز در دست 
احداث است. وی در پاسخ به اين سوال که آيا اين تعداد واحد توليدی فرآورده های 
لبنی جوابگوی استان اصفهان هست يا خير، گفت: هيچ گاه نيابد اين معادله را از ياد 
برد که عرضه و تقاضا باالترين رکن مبادالت بازرگانی اس��ت و وقتی از اس��تان های 
ش��مالی و جنوبی بازار اصفهان را در دس��ت می گيرند اين موضوع پيامی جز کسب 
رضايت مصرف کننده و متنوع کردن محصوالت را در داخل استان ندارد. انصاری در 
زمينه توزيع ش��ير يارانه ای اظهار داشت: در حال حاضر زيرساخت های توزيع آماده 
است و در صورتی که دوباره مصوب شود آمادگی توزيع شير حتی بيشتر از ظرفيت 
فعالی را داريم. وی با تأکيد اين که در حال حاضر بر اساس تصميمات ستاد هدفمند 
کردن يارانه ها توزيه شير يارانه ای تا پايان خرداد سال جاری ادامه دارد، افزود: پس از 
اين تاريخ تابع دس��تورات ستاد هدفمندی هستيم و ممكن است که طبق روند فعلی 
ادامه يابد و يا حلقه های س��ه گانه توليد، فرآوری توزيع و مصرف مطابق تصميمات 

جديد ستاد لحاظ شود.

تمامی دستگاه های اجرايی مكلف به خريد 
کاالها و خدمات استاندارد می باشند

مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان گفت: براساس ماده 
155 قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، تمام دستگاه های اجرايی مكلف 

به خريد کاالها و محصوالت با کيفيت و استاندارد می باشند .
صالح زاده اظهارکرد: بر اساس اين قانون تمام دستگاه های اجرايی مكلفند 
در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معيار های فنی 

و استاندارد های ملی را رعايت نمايند .
وی افزود: خريد هر گونه کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد 
عالمت استاندارد ملی ايران باشد توسط دستگاه های اجرايی موضوع اين 

قانون، ممنوع و غير قانونی می باشد .
صالح زاده با اشاره به » قانون ارتقاء کيفيت خودرو و ساير کاالهای صنعتی« 
گفت: بر اس��اس اين قانون تمام کاالهای صنعتی که در گذش��ته مشمول 
استاندارد اجباری نبوده و توليد کنندگان آن خود را ملزم به دريافت نشان 
استاندارد نمی دانستند، از تاريخ 10 خرداد ماه سال جاری ، ملزم به تشكيل 
پرونده جهت دريافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد بوده و بايد با مراجعه 
به اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان در اين خصوص 

اقدام نمايند .

معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان:
ساماندهي باغات اصفهان در دستور کار 

جدي قرار گرفت 
مع��اون سياس��ي امنيتي اس��تاندار اصفهان گفت: ب��راي جلوگيري از 
وج��ود تكرار تج��اوز به حريم باغات ش��خصي، س��اماندهي باغات 
 اصفه��ان در دس��تور کار جدي ش��وراي تأمين اس��تان ق��رار گرفته

است.
محمد مهدي اس��ماعيلي در مورد حادثه اتفاق افتاده در خميني ش��هر 
اصفهان و تدابير امنيتي استان اظهار داشت: پس از گزارش چنين حادثه 
ناگواري در خميني ش��هر اصفهان، جلسه ش��وراي تأمين استان براي 
رسيدگي اين پرونده تشكيل شد. وي با بيان اين که اين موضوع بسيار 
نگران کننده براي اس��تان بود، افزود: تمهيدات و پيگيري به سرعت از 
طريق بسيج نيروها صورت گرفت. معاون سياسي امنيتي استاندار با تأکيد 
به اين که علت وقوع اين حادثه خود افراد و نوع پوشش نامناسب بوده 
است، افزود: يكي از داليل اين حادثه نداشتن حصار و حريم باغ و ديوار 
کوتاه بوده است. وي با اشاره به اين که محرکان اوليه اين عمل وحشيانه 
خود افراد شرکت کننده در مهماني بوده اند، تصريح کرد: مردم خميني 
 شهر مردم مذهبي هستند و سابقه چنين اتفاقي تاکنون در خميني شهر
سابقه نداشته است. معاون سياسي امنيتي استاندار مردم خميني شهر را 
مردمي مذهبي و اين واکنش مردمي را به خاطر قليان مذهبي برشمرد 
و گفت: پليس هش��ت دقيقه بعد از وقوع در صحنه حضور داش��ته و 

تعدادي را دستگير کردند. 
وي با بيان اين که تعدادي از عوامل در اين قضيه دس��تگير ش��ده اند، 
تأکيد کرد: دستگاه قضا بايد به اين پرونده به طور ويژه رسيدگي و در 
اسرع وقت عامالن اين تجاوز را به اشد مجازات برساند. اسماعيلي به 
رسيدگي دس��تگاه قضا تأکيد کرد و افزود: بايد به اين پرونده به طور 
ويژه رس��يدگي و در اسرع وقت مجازات عامالن مشخص شود. وي 
تأکيد کرد: يك تيم مشترک از افراد انتظامي و قضايي در حال بررسي 
قضيه هس��تند، زيرا تعدادي از افراد مته��م متواري و نيز تعدادي افراد 
نيز دس��تگير ش��ده اند که هر کدام در نقطه اي از کشور در کمتر از 48 
س��اعت به دام افتادند. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان همچنين 
از ساماندهي باغات اطراف اصفهان خبرداد و گفت: پس از وقوع اين 
حادثه و تش��كيل شوراي تأمين اس��تان بحث ساماندهي باغات بدون 
حص��ار به طور جدي طرح ش��د.  وي با بيان اينك��ه در حوزه امنيتي 
قصد عدم تكرار چنين وقايعي را در باغات اصفهان داريم، گفت: براي 
جلوگيري از اين اتفاقات تدابيري اتخاذ ش��ده که باغات ساماندهي و 
حصاربندي مطمئني داش��ته باشند. اسماعيلي با تأکيد به اين که برخي 
س��هل انگاري ها باعث تجاوز به حريم خصوصي افراد و وقوع چين 
جرائمي مي ش��ود، افزود: به تمام مردم اس��تان اين اطمينان را مي دهم 
که امنيت در اس��تان برقرار اس��ت و اين حوادث در حد محدود اتفاق 
مي افتد. جمعه گذش��ته تع��دادي از اراذل و اوباش با ورود به باغ يك 
خان��واده در اطراف خميني ش��هر اصفهان که مهمان��ي مختلط در آن 
برگزار کرده بودند زنان شرکت کننده در مهماني را مورد آزار و اذيت 
جنس��ي قرار دادند که غرور مردم خميني ش��هر را جريحه دار کرد و 

واکنش هايي در پي داشت. 

فرمانده نيروي انتظامي گلپایگان:
گلپايگان آمادگي تأسيس 
مرکز ترك اعتياد را دارد

فرمانده نيروي انتظامي گلپايگان گفت: زنگ هاي خطر در زمينه اعتياد به صدا 
در آمده است و به همين منظور آمادگي الزم براي تأسيس مرکز اقامتي ترک 
اعتياد را داريم. محمد حسين دانشور  اظهار داشت: وجود مراکز درماني به 
صورت قانوني و ضابطه مند در شهرستان ضروري است و برخورد انتظامي 
و پليسي با معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر به غير از توزيع کنندگان 

خروجي مناسب و نتيجه مطلوب را به دنبال ندارد. 
وي بيان داشت: اگر زيرساخت هاي فرهنگي و بنيه اعتقادي افراد تقويت 
نشود و تا زماني که به وسيله آموزش و آگاه سازي جرات نه گفتن در برابر 
هجمه هاي دشمنان، در جوانان و نوجوانان به باور و اعتقاد قلبي تبديل نشود، 
نمي توان به نتيجه مورد نظر در امر مبارزه با مواد مخدر دست يافت.  وي 
خاطرنشان کرد: با توجه به رصد فضاي شهرستان و اخبار و اطالعاتي که 
در اختيار داريم، الزم است به موضوع اعتياد در اين شهرستان در حد بحران 
توجه کنيم چراکه زنگ خطرها به صدا درآمده و اگر از مقابله و درمان غافل 
بمانيم در آينده نزديك آسيب ها و صدمات غيرقابل جبراني متوجه ساير 

افراد و خانواده ها مي شود. 

در چهارمحال و بختياري؛
اعتبار 1500 ميليارد ريالي جوابگوي 

طرح هاي ناتمام نيست
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: اعتبار يك هزار و 500 ميليارد ريالي 

استان جوابگوي تكميل اين تعداد طرح ناتمام نيست. 
علي اصغر عنابستاني در ديدار با اعضاي شوراي اسالمي شهر سفيددشت، 
مهم ترين وظيفه شوراهاي اسالمي را ايجاد درآمد براي شهرداري ها دانست 

و گفت: شوراهاي اسالمي بايد براي شهرداري ها درآمد پايدار ايجاد کنند.
 وي به وجود مشكالت اعتباري فراوان در برخي شهرداري ها اشاره و تأکيد 
کرد: راه هاي بسياري براي ايجاد درآمدهاي پايدار ويژه شهرداري ها وجود دارد 
که براي رسيدن به اين هدف شوراهاي اسالمي نقش مهمي را برعهده دارند. 
عنابستاني در ادامه از وجود يك هزار و 914 پروژه نيمه تمام در چهارمحال و 
بختياري خبر داد و افزود: اعتبار يك هزار و 500 ميليارد ريالي استان جوابگوي 
تكميل اين تعداد طرح ناتمام نيس��ت. استاندار چهارمحال و بختياري به 
وجود تقاضاهاي متعدد براي آغاز عمليات اجرايي طرح هاي گوناگون در 
اين استان اشاره و تصريح کرد: با وضعيت اعتباري موجود، آغاز عمليات 
اجرايي هرگونه طرح جديد ممنوع است. وي تأکيد کرد: برنامه ريزي براي 
 تكميل و بهره برداري سريع تر از پروژه هاي ياد شده ضرورت دارد. عنابستاني
 تصريح کرد: تمام اعتبارات سال جاري با رعايت سهم شهرستاني براساس 
ش��اخص ها تكميل و بهره برداري به طرح هاي باالي 70 درصد پيشرفت 
فيزيك��ي اختص��اص دارد. وي در ادام��ه بر ض��رورت حرکت قانونمند 
توسط ش��وراها تاکيد کرد و گفت: شوراهاي اسالمي با توجه به ظرفيت 
و جايگاه قانوني مي تواند در راستاي اهداف توسعه نظام اسالمي گام هاي 
بزرگي بردارد. عنابستاني هدف از تشكيل شوراها را سرعت بخشيدن به 
فعاليت هاي اقتصادي، احتماعي، عمراني و فرهنگي در جامعه دانس��ت و 
گفت: در واقع مشارکت مردم در انتخاب اعضاي شوراي اسالمي شهر و 
روستا عين دموکراسي و حاکميت مردم بر مردم است که موجب عمران 
و آباداني شهرها و روستاها مي شود. وي همچنين بر ضرورت به کارگيري 
نيروي مجرب و متخصص در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي شوراها تاکيد 
کرد و گفت: استفاده از کارشناسان از هدر رفتن وقت، منابع و دوباره کاري  ها 
جلوگيري خواهد کرد. عنابستاني با بيان اين که پيشرفت و آباداني در سايه 
همدلي ايجاد مي شود، گفت: بايد از تمام ظرفيت هاي شهرستاني و استاني 

براي تحقق اهداف توسعه اي اين استان استفاده شود.

نشست علمي و تخصصي هدفمندکردن 
يارانه ها  در شهرکرد

نشست علمي و تخصصي هدفمندکردن يارانه ها از تئوري تا عمل درواحد 
ش��هرکرد برگزار شد. رئيس س��ازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و 
بختياري در نشست علمي و تخصصي هدفمند کردن يارانه ها از تئوري تا 
عمل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد گفت: پس از پيروزي انقالب 
اس��المي، اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دولتي رفت و تمامي کارخانه ها 

ملي و دولتي شدند. 
تيمور فتاحي افزود: ضرورت هدفمند کردن يارانه ها وبه ويژه يارانه هاي 
سوخت براي نخستين بار در بهمن ماه سال 85 از سوي محمود احمدي 
نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران به عنوان بزرگترين طرح اقتصادي دولت 

مطرح شد. 
رئيس س��ازمان امور اقتصاد و دارايي چهارمحال و بختياري و دبير س��تاد 
هدفمن��د کردن يارانه ها گفت: مهم ترين نتيجه تحول اقتصادي و اجراي 
کامل قانون هدفمند کردن يارانه ها، افزايش بهره وري اقتصاد در کش��ور 
است.فتاحي افزود: طرح تحول اقتصادي که قانون هدفمند کردن يارانه ها، 
يكي از طر ح هاي آن است در هفت مرحله اجرا مي شود که اصالح سيستم 
مالياتي، گمرکي، بانكداري، ارزش مالي، توزيع کاالها و اصالح نظام هدفمند 
کردن يارانه ها براي دس��تيابي به محور اصلي افزايش بهره وري اقتصادي 

کشور را شامل مي شود. 
وي تصري��ح کرد: در محور هدفمن��د کردن يارانه ها به طور تقريبي همه 
قسمت هاي طرح، اجرا، حساب هاي بانكي و مبلغ يارانه ها مشخص و به 
حس��اب اکثر افراد واريز شده است. فتاحي اظهار داشت: در گذشته يارانه 
به کسي که درآمد و مصرف بيشتري داشت، بيشتر تعلق مي گرفت و افراد 
کم درآمد و کم مصرف يارانه کمتري دريافت مي کردند که با اجراي طرح 
تحول اقتصادي اين درآمد بين همه اقشار جامعه توزيع و کسي که بيشتر 

مصرف کند، پول بيشتري نيز خواهد داد. 
بنابراين اين طرح به نفع اقشار کم درآمد جامعه است. محمود بخشي نژاد 
اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحدشهرکرد نيز در 
اين نشست گفت: با اصل موضوع هدفمند کردن يارانه ها که بايد از مدت ها 

قبل انجام مي شد، کسي مخالف نيست، ولي روش اجراي آن مهم است.

با حضور جمعي از مدیران دستگاه هاي اجرایي؛
کلنگ سه پروژه کوهدشت به زمين زده شد
ب��ا حض��ور فرمان��دار و جمع��ي از مدي��ران دس��تگاه هاي اجرايي 
کوهدش��ت، کلنگ س��ه پروژه محصور کردن منابع آبي کوهدش��ت 
به زمين زده ش��د. به گزارش روابط عمومي فرمانداري کوهدش��ت، 
فرماندار کوهدش��ت در اين مراس��م اظهار داش��ت: اين سه پروژه با 
اعتب��اري بالغ بر چهار ميليارد ريال و در زميني به مس��احت 9 هزار 
مترمربع به منظور حصار کش��ي منابع تامين آب ش��هر کوهدش��ت 
انجام مي ش��ود. س��يروس ابراهيمي در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار 
م��ي رود اجراي اين پروژه ه��ا با دقت و س��رعت و در مدت زمان 
40 روز به بهره برداري برس��د. وي با اش��اره به خدمات انجام گرفته در 
زمينه تامين آب ش��رب شهر کوهدش��ت عنوان کرد: با اختصاص مبلغ 
هش��ت ميليارد تومان و حفر 13 حلقه چاه آبرفت��ي و آهكي ميزان آب 
آش��اميدني ش��هر کوهدش��ت از 250 ليتر در ثانيه به 550 ليتر افزايش 
 يافته و آب آش��اميدني شهرس��تان براي حداقل 20 سال تامين مي شود. 
 اي��ن مس��ئول در پاي��ان اذع��ان داش��ت: ب��ا اقدام��ات انج��ام گرفته 
آب آشاميدني تمام شهرهاي تابعه تامين و در حال حاضر مشكلي در اين 

زمينه وجود ندارد.

خانه تاریخي معزي بادرود در آستانه تخریب

مال��ك خانه تاريخي معزي بادرود گفت: ورود عمدي آب توس��ط يكي از 
اهالي محل اين خانه تاريخي را در آس��تانه تخريب کامل قرار داده اس��ت. 
ه��ادي معزي با بيان اينكه ورود آب توس��ط يك��ي از اهالي محل به خانه 
تاريخي معزي اين بناي ارزشمند را در آستانه تخريب کامل قرار داده است، 
اظهارکرد: به دليل عدم سكونت در خانه نشت آب به داخل زيرزمين سبب 
وارد آمدن خس��ارات فراواني به خانه ش��ده اس��ت. اوی که يكی از وراث 
مرحوم معزی و مالك خانه نيز مي باش��د، معتقد اس��ت ورود آب به داخل 
زيرزمين عمدی و توس��ط يك��ی از اهالی محل به منظ��ور تخريب اين بنا 
صورت گرفته اس��ت. معزی بيان کرد: سال گذشته با هزينه ای بالغ بر350 

ميليون ريال اقدام به بازسازی و مرمت اين بنای تاريخی نموده ايم.
 خانه تاريخي معزي از آثار دوران قاجاراس��ت که دارای دو بادگير بزرگ، 
س��ردابه و چندين اتاق بزرگ و تودرتو و ايوان تابس��تانه و بهاره می باشد.  

اين اثر تاريخي با خشت خام احداث و با آجر وگچ تزئين يافته است.

مقام نخست گروه تئاتر معلوالن شهرضا 
در جشنواره بين المللی اکراین

با خبر شديم گروه تئاتر معلوالن کم توان ذهنی مرکز شهيد مدرس شهرضا با شرکت 
در جشنواره تئاتر معلوالن  در بين 35 گروه نمايش و موسيقی مقام نخست جشنواره 
بين المللی اکراين را به خود اختصاص داد. اين گروه تئاتر ابتدا در اولين جشنواره 
منطقه ای آفتاب که به ميزبانی بهزيستی استان اصفهان در تابستان 1388 به مدت 
چهار روز در اصفهان برگزار گرديد.  وبه عنوان نماينده استان اصفهان در جشنواره 
کشوری تهران شرکت داده شد،سپس در ابتدای سال جاری به عنوان نماينده ايران در 
جشنواره بين المللی اکران معرفی گرديد که پس از تالش فراوان از سوی مسئوالن 
به اکران اعزام گرديد و  در بين پنج کشور )روسيه، روسيه سفيد)بالروس(، لهستان، 
اکراين و ايران( در بين  35 گروه نمايش و موسيقی مقام نخست جشنواره بين المللی 
اکراين را دريافت نمود. اين گروه تئاتر در اکراين، از س��وی سفير ايران در کشور 

اکراين مورد تقدير قرار گرفته و تمامي اعضاي گروه تقدير نامه دريافت نمودند.

واگذاري86 قطعه زمين  به  متقاضيان  واحدهاي 
صنفي آالینده و نيمه  مزاحم

نماينده بازاريان چهارمحال وبختياري در ش��وراي اصناف کشور از واگذاري 86 
قطعه زمين به متقاضيان واحدهاي صنفي آالينده ونيمه مزاحم خبرداد. به گزارش 
موج، غفاري بابيان اين که مجتمع جديدصنفي شهرستان فارسان براي ساماندهي 
واحدهاي صنفي نيمه آالينده ومزاحم درخارج ازمحدوده شهري ايجاد مي شود، 
گفت: هم اکنون شهرداري فارسان هفت هكتار زمين براي ايجاد اين مجتمع صنفي 
اختصاص داده است که از مجموع تاکنون 86 قطعه زمين تفكيك و به متقاضيان 
واحدهاي صنفي آالينده و نيمه مزاحم واگذار ش��ده اس��ت. وي اعتبار مورد نياز 
براي س��اخت و تكميل واحدهاي صنفي جديد در شهرستان فارسان را بيش از 
186ميليارد ريال پيش بيني کرد. غفاري خاطر نش��ان کرد: هم اکنون زيرسازي، 
محوطه سازي و انشعاب گاز، آب و برق اين شهرک صنفي به همت شهرداري و 

شوراي شهر فارسان فراهم شده است.

برگزار ی همایش کسب و کار اینترنتی در کاشان 

همايش کسب و کار اينترنتی در فرهنگسرای مهر سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
کاشان برگزار شد. کارشناس ارشد مديريت بازرگانی در اين همايش گفت: برای گذر 
از عصر صنعتی و رسيدن به عصر فراصنعتی جوانان بايد به تكنولوژی اين عصر مجهز 
شوند.محمد عقيقی يكی از مشكالت جامعه امروز را غرق شدن در عصر ارتباطات 
دانست و اظهار داشت: امروزه دسترسی به اطالعات بيش از دانش کاربرد دارد. وی 
فضای اينترنتی را فضايی گسترده و وسيع خواند و افزود: از هر 200 نفری که وارد 
اينترنت می شوند يك نفر به دنبال فعاليت های علمی است و از هر 200 نفر يك 
نفر به دنبال بازاريابی, دريافت و ارائه خدمات تجارت الكترونيكی و يا خدمات ديگر 
اس��ت.به گفته وی اگراين فضای گسترده در بازار جهانی را در اختيار داشته باشيم 
بهترين شرايط اقتصادی تجارت الكترونيك دنيا برای ما خواهد بود ولی تاکنون از اين 
فرصت استفاده نكرديم .کارشناس ارشد مديريت بازرگانی، پديده جهانی سازی را 
دارای اهميت خواند و خاطرنشان کرد: برای موفقيت در بازار تجارت الكترونيك بايد 

عاليق وساليق مردم با نيازهای آنان همسو باشد تا بازار جهانی رونق يابد . 

رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: س��ود تس��هيالت بانكي صنعتگران 
بايد کاهش يابد. س��يد عبدالوهاب سهل آبادي با اشاره به مشكالت صنعتگرا  ن 
اصفهاني بيان داشت: از جمله مسائل مشكالت صنعتگران وجود جرايم بانكي 
اس��ت که در بس��ياري از موارد، س��رمايه گذاري و ظرفيت هاي ريسك پذيري 
صنعتگران را کاهش مي دهد. وي با اش��اره ب��ه از بين رفتن گلوگاه هاي بانكي 
افزود: با همكاري هاي مساعد امور مالياتي استان اصفهان بسياري از مشكالت 
صنعتگران با مراجعه به خانه صنعت و معدن از طرح هاي ويژه بهره مند ش��ده 
که در بس��ياري از موارد بخشودگي هاي جرايم را شامل مي شوند. رئيس خانه 
صنع��ت و معدن اصفهان با اش��اره به موج��ودي 35 ميليارد دالري موجود در 
صن��دوق ذخيره ارزي براي بخش خصوصي اضافه ک��رد: با وجود اين ميزان 
سرمايه، بانك ها به وعده هاي خود عمل نكرده و موجب مشكالت بسياري در 
زمينه جرايم بانكي و وعده هاي پرداخت هاي وام به صنعتگران شده  است. وي 

اضافه ک��رد: براي پايداري فعاليت هاي اقتصادي بايد نرخ بهره بانك ها کاهش 
و نرخ ارز افزايش يابد. س��هل آبادي با اشاره به مشخص کردن تكليف ارز در 
صنعت کش��ور بيان داشت: س��رمايه از گردش و اختالل در واحدهاي صنعتي 
جلوگيري مي کند. وي تصريح کرد: نرخ بهره بانكي براي صنعتگران بسيار باال 
است و صنعت سود آنچناني ندارد که قادر به باز پرداخت تسهيالت با نرخ هاي 
فعلي باشد. رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان بيان داشت: صنعتگران کشور 
در ح��ال حاضر هزينه انرژي مصرفي  خود را به اندازه با قيمت هاي بين المللي 
پرداخت مي کنند. وي تاکيد کرد: س��ود تس��هيالت بانك��ي صنعتگران نيز بايد 
مطابق با معيارهاي بين المللي باش��د. سهل آبادي گفت: در کشورهاي مختلف 
دنيا، تسهيالت بانكي با حداکثر يك تا دو درصد سود پرداخت شده و افزايش 
جواي��ز صادراتي در کنار کاهش نرخ س��ود بانكي، تا اندازه زيادي مي تواند به 

کاهش هزينه بنگاه ها و افزايش رقابت پذيري بنگاه ها کمك کند.
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رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان:

سود تسهيالت بانكي صنعتگران کاهش يابد

معاون عمراني شهرداري اصفهان اعالم کرد: تقاطع 
غير همسطح شهيد ستاري با هزينه اي بالغ بر 26 
ميليارد ريال به مناسبت ميالد حضرت علي)ع( با 
 حضور مقامات استاني و کشوري به بهره برداري
 مي رس��د. عل��ي رضا ق��اري قرآن با اش��اره به 
اين که تقاطع غير همس��طح ش��هيد س��تاري در 
م��دت زمان تعيين ش��ده يعني 10 م��اه منطبق با 
اس��تانداردهاي کيفي تا آخر خردادماه آماده بهره 
برداري اس��ت، گفت: اين پروژه از مهرماه س��ال 
گذش��ته و با هدف تس��هيل در عب��ور و مرور و 
اس��تفاده آسان از دسترس��ي هاي محلي و به ويژه 
پارک کوهس��تاني صفه آغاز ش��ده اس��ت که به 
زودي در اختيار ش��هروندان قرار مي گيرد. وي با 
اشاره به  مشخصات فني و ويژگي هاي اين پروژه 
افزود: طول پ��روژه 675 متر و عرض آن 14/80 
متر اس��ت که با هزينه اج��راي بالغ بر 26 ميليارد 

ريال بدون احتس��اب هزينه جابه جايي تاسيسات 
و با نظارت معاونت عمران ش��هري و پيمانكاري 
ش��رکت شهروکار و همكاري ش��رکت مهندسين 
 مشاور ره آور در مدت 10 ماه آماده بهره  برداري

مي گردد.
ط��ول  اصفه��ان  ش��هرداري  عمران��ي  مع��اون 

ديواره��ای بتن��ی و س��نگي اي��ن پل ب��ه  900و 
890 مت��ر عن��وان و تصري��ح کرد: 40 ه��زار متر 
مكع��ب از اي��ن پ��ل خاکب��رداري و 19 ه��زار 
 و 500 مت��ر مرب��ع آن آس��فالت ش��ده اس��ت. 
قاري قرآن ادامه داد: هشت هزار و 450 متر مكعب 
از اين پروژه بت��ن ريزي ، 810 تن آرماتوربندي، 
18 ه��زار مترمكعب خاکريزی و 86 تن از پل نيز 
نرده فلزی نصب ش��ده اس��ت. وي بيان داش��ت: 
با توج��ه به وجود مراکز درمان��ي متعدد و پارک 
کوهس��تاني صفه که موجبات تردد وس��ايل نقليه 
در ساعات مختلف ش��بانه روز را فراهم مي کند 
نياز به ايجاد دسترس��ي هاي مناس��ب و همچنين 
تسهيل در تردد وس��ايل نقليه از غرب به شرق و 
بالعكس در مسير بزرگراه اقارب پرست و شهداي 
صفه ب��ود که با بهره برداري از اين پروژه  محقق 

خواهد شد.

به مناسبت والدت حضرت علي)ع(
تقاطع غير همسطح شهيد ستاري به بهره برداري مي رسد

از ابتداي تير تا 15 مرداد سال جاري؛
180 هزار تبعه افغانی در اصفهان تعيين تكليف مي شوند

مدي��ر کل اتب��اع و مهاجران خارجی اس��تانداری 
اصفهان گفت: حدود 180 هزار تبعه افغانی از اول 
 تير تا 15مرداد سال جاری تعيين تكليف می شوند.
 قدرت اله همت يار با بيان اين که بيش از شش درصد
جمعيت اس��تان اصفهان را اتباع خارجی تش��كيل 
می دهند،  اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر در اين 
اس��تان حدود 400 هزار نفر اتباع خارجی زندگی 
می کنند. وی با تأکيد بر اين که شهرستان اصفهان 
در پذيرش اتباع حارجی در اس��تان رتبه نخست را 
دارد، افزود: شهرس��تان های کاشان، خمينی شهر، 
فالورجان، ش��اهين ش��هر، دولت آب��اد و  برخوار 
بعد از اصفهان به ترتيب بيش��ترين تبعه خارجی را 
در خود جای داده ان��د. مدير کل اتباع و مهاجران 
خارجی اس��تانداری اصفهان به طرح س��اماندهی 
اتباع خارجی غير مجاز اش��اره کرد و بيان داشت: 

در س��ال گذش��ته به منظور اجرای ط��رح هدفمند 
س��ازی يارانه ها، شورای امنيت کشور وزارت امور 
خارجه را ملزم به س��ر ش��ماری اتباع خارجه کرد 
ک��ه در اين راس��تا حدود 180  ه��زار نفر به نقاط 
تعيين ش��ده مراجعه و ته برگ دريافت کردند. وی 
با تأکيد بر اين که افرادی که دارای ته برگ هستند 
دارای مدرک نمی باش��ند، تصريح کرد: افرادی که 
ته برگ دريافت کرده اند بايد با مراجعه به س��ايت 
www. Afghan.omi.ir  نوب��ت گرفت��ه و برای 
انج��ام مراحل اداری ب��رای دريافت مدارک اقامتی  
به شعبه های س��اماندهی واقع در ميدان استقالل و 

شهرک بختيار دشت مراجعه کنند . 
همت يار به فعاليت پليس در راس��تای جمع آوری 
اتباع غير مجاز در س��طح اس��تان اشاره کرد و بيان 
داش��ت: بعد از سرش��ماری های انجام ش��ده آمار 

حضور بيش از 180 هزار تبعه غير مجاز در اس��تان 
اصفهان را نشان می دهد که در شهرها و روستاهای 
اس��تان به صورت قاچاقی زندگ��ی می کنند. وی با 
تأکي��د بر اي��ن که حدود 180 ه��زار تبعه ای که ته 
ب��رگ دريافت کرده ان��د از اول تير ماه تا 15 مرداد 
س��ال جاری تعيين تكليف می شوند، اظهار داشت: 
آن دس��ته از تبعه هايی که در س��امانه ثبت نام کرده 
ولی برای درياف��ت مدرک اقامت اقدام نكنند طبق 
قانون ترد شده و به کشور خود فرستاده می شوند.  
مدي��ر کل اتب��اع و مهاجران خارجی اس��تانداری 
اصفه��ان در خاتمه خاطر نش��ان کرد: هر تبعه غير 
مج��از افغانی ک��ه در فرآيند س��اماندهی اتباع غير 
مجاز شرکت نكند حضور وی در ايران غير قانونی 
بوده و برابر قانون حب��س و نگهداری در اردوگاه 

در انتظار اين افراد خواهد بود.
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اطالع رساني

تحديد حدود عمومي
2/292 ش��ماره: 880 آگهي تحديد حدود قسمتي از امالك بخش زواره 
و ديگ��ر م��زارع و ق��راء و بلوك گرمس��ير و س��فلي بخ��ش هفده ثبت 
اصفه��ان بموجب ماده 14 قانون ثبت، تحديد حدود قس��متي از امالك 

و مس��تغالت به ش��رح ذيل اعالم مي گردد.
دهستان گرمسير شهر زواره 16 اصلي و فروعات زير

142 و 143- خانم زيبا طباخ فرزند حسين: ششدانگ يكبابخانه تجميعي 
1554- آقاي ابوالفضل هاشمي نسب زواره فرزند محمدعلي: ششدانگ قطعه 

ملك
روز چهارشنبه 1390/04/15
1764- آقاي عباس جاللي ذبيحي زواره فرزند يداله: شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي 
6 حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ  1

3077- خانم مرضيه گلي فرزند عباس:  2
كه بصورت ششدانگ قطعه زمين محصور درآمده است.

6 حبه مف��روز از 72 حبه  1
3077- آق��اي محمدعل��ي گلي فرزن��د احمد:  5

ششدانگ كه بصورت ششدانگ قطعه زمين محصور درآمده است.
3237- آقاي س��يد رضا امامي زواره فرزند سيد محمد: ششدانگ قطعه ملك 

مزروعي 
4546- آق��اي مرتضي جعفري طحاني فرزند جعفر و غيره: شش��دانگ قطعه 

زمين در حال ساخت
روز پنج شنبه: 1390/04/16
4836- آقاي محمود قرباني زواره فرزند عباس: ششدانگ قسمتي از يكدرب 

باغ
4862- آقاي احسان اله رجبي فرزند مصطفي: ششدانگ جوي متروكه

4863- آقاي محسن رجبي فرزند مصطفي: ششدانگ جوي متروكه
4868- خانم فاطمه بيگم احمدي طباطبايي زواره فرزند سيد رحيم: ششدانگ 

قطعه ملك مزروعي
4886- شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور: ششدانگ قطعه زمين

روز شنبه 1390/04/18
4904- آقاي احمد علي عابديني اكار زواره فرزند عبدالرضا: ششدانگ جوي 

متروكه
4911- آقاي علي جعفري فرزند رضا: ششدانگ قطعه زمين

4920- آقاي محمد جعفري فرزند دخيل عباس و غيره: شش��دانگ يكدرب 
باغ

4970- آقاي ناصر عابدان زاده فرزند يحيي: ششدانگ قطعه زمين مزروعي
4974- ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان به نمايندگي مركز مخابرات زواره: 

ششدانگ كوچه متروكه
روز يكشنبه: 1390/04/19

دهستان سفلي زواره
قريه سفيده 20 اصلي و فروعات زير

22- آقاي امراله حاجي حسيني فرزند حيدر: ششدانگ يكبابخانه
43- آقاي حسن رضا زاده سفيده فرزند نورعلي: ششدانگ يكبابخانه

44- آقاي احمدرضا حاجي حسيني سفيده فرزند علي: ششدانگ يكبابخانه
45- خانم فاطمه حاجي حسيني سفيده فرزند حسين: ششدانگ يكبابخانه

روز دوشنبه 1390/04/20
قريه شهراب 28 اصلي دهستان سفلي زواره و فروعات زير

358- آقاي محمد صالحي شهرابي فرزند زكي آقا: ششدانگ يكبابخانه
372- خانم اعظم عامري شهرابي فرزند علي: ششدانگ يكبابخانه

روز سه شنبه: 1390/04/21
در روزهاي مقرر به ترتيب از س��اعت 9 صبح بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
ماده 14- قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين آنها اعالم مي ش��ود كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان 
امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
15- قان��ون مزبور، ملك آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورين تحديد 
ح��دود خواهد ش��د و اعتراض��ات مجاورين و صاحبان ام��الك كه در موقع 
تحديد ح��دود حاضر نبوده ان��د، مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده ه��اي معترض ثبت، معترض ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 

نمايد. م الف/ 52
تاريخ انتش��ار: 1390/03/19  

عصاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

احضار
3/245 چ��ون خانم مرجان نوری فرزند علی ش��كايتی عليه خانم هدی 
انص��اری فرزن��د عليرضا مبن��ی بر توهين )فحاش��ی( مط��رح نموده كه 
پرونده به كالس��ه 900100د7 اي��ن دادياری ثبت گردي��ده. لذا نظر به 
اينك��ه مته��م مجهول المكان می باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت ب��ه عمل می آيد ظرف 
م��دت يك ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی ب��ه اتهام خود به 
اي��ن مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حض��ور تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد ش��د. م الف/3482  
خسروی داديار شعبه هفتم دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/247 در پرونده كالس��ه 900296ب4 ش��عبه 4 بازپرس��ی دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان خانم فروزنده رايجی فرزند حس��ن ش��كايتی 
عليه آقای مهرداد ش��اه حس��ينی فرزند بهرام داير ب��ر ايراد صدمه بدنی 
عمدی مطرح نموده كه در جهت رس��يدگی به اين ش��عبه ارجاع گرديد، 
نظ��ر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، حس��ب م��اده 115 آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
ش��ود تا متهم از تاريخ نش��ر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه 
مراجع��ه تا ضمن اعالم نش��انی كام��ل خود جهت پاس��خگويی به اتهام 
وارده و دف��اع از خ��ود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را 

تصمي��م مقتض��ی را اتخ��اذ خواه��د نم��ود. م ال��ف/ 3472 
مدير دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/249 در پرون��ده كالس��ه 891141 ش��عبه 13 دادي��اری دادس��رای 
عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان اداره جهاد كش��اورزی شهرستان 
اصفهان ش��كايتی عليه مهدی هاش��می داير بر تغيي��ر كاربری غيرمجاز 
اراضی كش��اورزی مطرح نموده كه جهت رسيدگی به اين شعبه ارجاع 
گردي��ده اس��ت. نظر به اينك��ه متهم مجهول المكان می باش��د حس��ب 
م��اده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب ي��ك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف 
م��دت يك ماه به ش��عبه مربوط��ه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی كامل 
خ��ود جهت پاس��خگويی ب��ه اتهام وارده و دفاع از خ��ود حاضر گردد 
در صورت ع��دم حضور دادس��را تصميم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. 

م ال��ف/ 3483 
داديار شعبه سيزدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/250 چون آقای فريبرز لطفی فرزند مختار ش��كايتی عليه آقای هاش��م 
انص��اری ط��ادی فرزند احمد مبنی ب��ر تحصيل مال از طريق نامش��روع 
و جع��ل مط��رح نموده ك��ه پرونده به كالس��ه 900244 اين بازپرس��ی 

ثب��ت گردي��ده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د حس��ب 
 م��اده 115 قان��ون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوب��ت در يكی از 
روزنام��ه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذكور 
دع��وت به عمل م��ی آيد ظرف مدت يك ماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگوئی به اتهام خود به اين مرج��ع مراجعه نمايد در صورت عدم 

حض��ور تصمي��م مقتض��ی اتخ��اذ خواه��د ش��د.م ال��ف/3499  
دفتر بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/251 چ��ون آقای يوس��ف رضائيان فرزند محمود ش��كايتی عليه آقای 
حس��ين رحيمی و امير آدمزاده مبنی بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول 
مط��رح نموده ك��ه پرونده به كالس��ه 900245ب1 اين بازپرس��ی ثبت 
گردي��ده. ل��ذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د حس��ب ماده 
115 قانون آئين دادرس��ی كيف��ری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
م��ی آي��د ظرف مدت يك ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به 
اته��ام خود به اين مرجع مراجع��ه نمايد در صورت عدم حضور تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/3498  
دفتر بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3/252 چ��ون آقايان 1- عباس س��ليمانی 2- ج��ان نثاری 3- قره داغی 
4- ش��اهمرادی ش��كايتی عليه آقای جمعه اميری فرزن��د خان امير مبنی 
بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده به كالس��ه 
900246ب1 اين بازپرس��ی ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نشر می شود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد ظرف مدت يك ماه پس از نش��ر 
آگه��ی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به اين مرج��ع مراجعه نمايد در 
صورت ع��دم حضور تصميم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د.م ال��ف/3497  
دفتر بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
3 چ��ون خان��م زهرا عموش��اهی فرزن��د ابوتراب ش��كايتی عليه  /253
آقای رس��ول صادقی مبنی بر فحاشی- ضرب و جرح مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 900279ك104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم  90 س��اعت 30/ /8 برای روز 17/
مجه��ول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی 
كيف��ری مرات��ب ي��ك نوبت در يك��ی از روزنام��ه های كثيراالنتش��ار 
محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دع��وت بعمل می آيد 
جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاري��ه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخ��اذ خواهد 

نم��ود.م ال��ف/3491 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
3/254 چون آقای س��يروس تيرگير ش��كايتی عليه آقای ش��كراله هيبتی 
فرزن��د چراغعلی مبنی بر صدور چك بالمح��ل مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالسه 891413ك106 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 
90/7/20 س��اعت 10:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول 
الم��كان می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری 
مرات��ب يك نوب��ت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حض��ور احضاريه ابالغ 

ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمي��م مقتض��ی اتخ��اذ خواه��د نم��ود.
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
3/258 نظر به اينكه آقای اصغر دادخواه تهرانی فرزند حس��ين ش��كايتی 
علي��ه مصطف��ی دژدار مبنی بر س��رقت لوازم آرايش��ی بهداش��تی مطرح 
نم��وده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 900431ب2 ثبت اين ش��عبه و وقت 
حضور ظرف يك ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول 
المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود 
و از مته��م مذك��ور دعوت به عمل م��ی آيد جهت رس��يدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی 

و تصمي��م مقتض��ی اتخ��اذ خواه��د ش��د.م ال��ف/ 3485 
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 اصفهان

ابالغ رای
پرون��ده:  ش��ماره   9009970354700340 دادنام��ه:  ش��ماره   3/270
891450 شاكی: آقای  8909980359801112 ش��ماره بايگانی ش��عبه: 
محمدرضا بابايی به نش��انی خ زينبيه ش��مالی جنب حرم مجتمع تجاری 
حضرت زينب طبقه س��وم مغازه نوين كامپيوتر منزل- خ زينبيه ش��مالی 
خ عاش��ق اصفهانی ش��رقی ك گلس��تان متهم: آقای محمدرضا احمديان 
به نش��انی مجهول المكان اتهام: كالهبرداری- جعل گردش��كار: دادگاه 
ب��ا بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل 

مب��ادرت ب��ه ص��دور رای م��ی نماي��د.
رای دادگاه:

درخص��وص اتهام مته��م محمدرضا احمدي��ان فرزند كرم آق��ا داير بر 
كالهب��رداری موض��وع كيفرخواس��ت ص��ادره از دادس��رای عمومی و 
انق��الب اصفه��ان دادگاه از توجه به ش��كايت آقای محمدرض��ا بابايی 
و تحقيق��ات مأموري��ن انتظام��ی و اس��تعالمات به عمل آم��ده از بانك 
تج��ارت ح��وزه حراس��ت و نظر ب��ه عدم حض��ور و دفاع مته��م اتهام 
انتس��ابی را محرز و مسلم می داند مس��تنداً به ماده يك از قانون تشديد 
مج��ازات مرتكبين ارتش��اء، اختالس و كالهب��رداری متهم موصوف را 
ع��الوه بر رد مبلغ هفت ميليون ريال در حق ش��اكی خصوصی به تحمل 
يك س��ال حبس تعزيری و پرداخت هفت ميليون ريال جزای نقدی در 
ح��ق صن��دوق دولت محكوم م��ی نمايد. درخصوص اته��ام ديگر متهم 
داير ب��ر جعل باتوجه به اينكه جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مقدمه 
كالهب��رداری بوده ب��زه جداگانه محس��وب نمی گردد مس��تنداً به ماده 
177 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر برائ��ت متهم موصوف در اين 
قس��مت صادر و اعالم می گردد. رای ص��ادره غيابی و ظرف مهلت ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 
20 روز قاب��ل تجديدنظرخواه��ی در محاك��م محترم تجديدنظر اس��تان 

اصفهان اس��ت. م الف/ 3473 
مفيديان رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

فقدان سند مالكيت
3/271 شماره: 3052 ورثه محمود ش��فيعی به استناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضا ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده، مدعی گرديده كه 
س��ند مالكيت يك س��هم مشاع از 7 سهم ش��ش دانگ قطعه ملك پالك 
1589 فرع��ی از يك اصلی اردس��تان واقع در دهس��تان گرمس��ير بخش 
17 ثب��ت اصفهان ك��ه در صفحه 335 دفتر 50 ام��الك ذيل ثبت 2991 
ب��ه نام محمود ش��فيعی صادر گرديده و بر اث��ر جابجايی مفقود گرديده 
و معامالت متعددی انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالكيت 
المثن��ي نموده طب��ق ماده 120 اصالح��ی آئين نامه قان��ون ثبت مراتب 

آگهی می ش��ود كه هركس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك يا وجود 
س��ند مالكيت نزد خود باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغايت ده روز 
ب��ه اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم 
نماي��د در ص��ورت انق��اء مدت مذك��ور و عدم وص��ول واخواهی و يا 
وص��ول واخواهی ب��دون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. 
فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

تاسيس
3/272 ش��ماره: 3037 آگهی تاس��يس ش��ركت فنی مهندس��ی پاسارگاد 
كوير آس��تانه اردستان )س��هامی خاص( خالصه اساس��نامه و اظهارنامه 
ش��ركت فنی مهندسی پاسارگاد كوير آس��تانه اردستان سهامی خاص كه 
در تاري��خ 90/3/7 تحت ش��ماره 790 با شناس��ه ملی 10980205368 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 90/3/7 از لحاظ امضاء ثبت 
تكميل گرديده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رس��می كشور و 

روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهی می ش��ود.
1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت های بازرگانی از قبيل صادرات 
و واردات، خري��د و ف��روش، توليد تهيه و توزي��ع كليه كاالهای مجاز 
بازرگان��ی اخ��ذ تس��هيالت از بانك ه��ای دولتی و خصوص��ی صرفا 
جه��ت تحقي��ق اهداف ش��ركت در مناقص��ات و مزاي��دات خصوصی 
و دولتی مش��اركت و س��رمايه گذاری در ش��ركت ه��ای دولتی- اخذ 
و اعط��ای نمايندگ��ی از ش��ركت ه��ای دولت��ی و خصوص��ی- انجام 
ام��ور خدمات��ی از قبي��ل طراحی نظ��ارت و اجرا در زمين��ه امور برق 
و تاسيس��ات س��اختمانی و ش��بكه های ق��درت )هواي��ی و زمينی( و 
مخاب��رات، طراح��ی، اجرا و نظارت روش��نايی معابر، پ��ل ها و مكان 
ه��ای عموم��ی، طراحی، نظ��ارت، اج��را در زمينه امور ب��رق صنعتی، 
تابلوه��ای صنعت��ی، توزي��ع و اندازه گي��ری 2- مركز اصلی ش��ركت: 
اردستان- ش��هرك كاوه كاوه يك پالك 19 كدپستی 83818-94316، 
3- س��رمايه ش��ركت: ده ميلي��ون ريال منقس��م به يكصد س��هم با نام 
هري��ك به ارزش يكصد هزار ري��ال كه 35 درصد آن نقدا پرداخت و 
مابقی در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 4- مدت ش��ركت: از تاريخ 
ثب��ت به مدت نامح��دود 5- اولين مدي��ران و صاحب��ان امضاء: آقای 
علی رمضانی آس��تانه به س��مت رئيس هيئت مديره و آقای س��يدمهدی 
واقف��ی اس��پيدانی به س��مت نايب رئي��س هيئت مدي��ره و آقای رضا 
رمضان��ی آس��تانه مديريت عامل برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند 
و كلي��ه اوراق و اس��ناد مالی و تعه��دات با امض��ا مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 6- اختي��ارات مديرعامل: 
آقای رض��ا رمضانی آس��تانه مديرعامل مجری مصوب��ات هيئت مديره 
خواه��د بود. 7- بازرس��ان اصلی و عل��ی البدل: آق��ای مجتبی رادمهر 
و خان��م منور باقری به ترتيب به س��مت بازرس اصل��ی و علی البدل 
برای مدت يك س��ال انتخاب ش��دند. 8- روزنام��ه زاينده رود جهت 

درج در آگه��ی ه��ای ش��ركت انتخ��اب گردي��د.م ال��ف/85 
فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
3/274 بدينوس��يله ب��ه آقايان مرتض��ی زارع دس��تجردی فرزند علی به 
ش��ماره شناسنامه 6236 صادره ازاصفهان به شماره ملی 6609320551  
وحس��ين بنائيان دس��تجردی فرزند مصطفی به ش��ماره شناسنامه 6659 
ص��ادره ازاصفهان به ش��ماره مل��ی 6609325121  به آدرس:ش��هرضا 
مهيارمنزل ش��خصی ك��ه برابرگزارش پاس��گاه انتظام��ی مهيارنامبردگان 
درآدرس مذكورم��ورد شناس��ائی واق��ع نگردي��ده  ابالغ ميگ��ردد طبق 
مق��ررات ماده 74 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظرب��ه اينكه به 
موجب پرونده اجرائی كالس��ه 108/2271/ش/88 اجرای ثبت شهرضا 
وكالسه4130/112826 اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان آقای رسول 
ش��يريان  به تعهد ش��ما مبل��غ يكصدون��ود وپنج ميلي��ون ونهصدوچهل 
وش��ش هزارويكصدودوازده ري��ال )195,946,112(ري��ال بابت اصل 
بدهی وخس��ارت تاخيرتا تاريخ 88/4/20كه روزانه مبلغ 62,062 ريال 
باب��ت تاخيرروزان��ه به آن اضافه ميگردد به مديريت ش��عب بانك س��په 
منطق��ه اصفهان ومبلغ نه ميليون وهفتصدونودوهفت هزاروسيصدوش��ش 
ري��ال )9,797,306( ريال بانضمام 5% جريم��ه تاخيربه صندوق دولت 
بدهكارميباش��يد وامتناع ازتاديه دين نموده اس��ت كه بنا به درخواس��ت 
بس��تانكارموجودی حس��اب ش��ماره 0100419092001  متعل��ق به به 
آقای مرتضی زارع دستجردی وحساب های شماره 0100985420002 
و0100887423003 متعلق به آقای حس��ين بنائيان دستجردی بازداشت 
گرديده اس��ت.كه مراتب جهت اطالع ش��ما وعدم برداش��ت ازحساب 
 جه��ت اب��الغ ب��ه ش��ما درروزنام��ه زاينده رود چ��اپ اصفه��ان درج

م��ی گ��ردد..
 ميرمحمدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
3/276 نظ��ر به اينكه آقاي عي��ن اله محمودي فرزن��د الياس باارائه دو 
برگ استش��هادمحلي كه هويت ش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود 
ش��دن س��ند مالكيت 142 س��هم مشاع از 2150  س��هم ششدانگ پالك 
589 / 100 واق��ع دربخ��ش يك ثبتي ش��هرضا گرديده كه س��ندمالكيت 
مذك��ور ذيل ثب��ت 66950 صفح��ه 446 دفت��ر 403 بنام نامب��رده ثبت 
المثني نموده  نامب��رده درخواس��ت س��ندمالكيت  اينك  وصادرگردي��ده 
اس��ت كه دراجراي م��اده 120آئين نام��ه اصالحي قان��ون ثبت مراتب 
ي��ك نوبت آگهي مي ش��ود ك��ه هر كس نس��بت به ملك م��ورد آگهي 
معامل��ه اي كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده وي��ا مدعي وجود 
س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايس��ت ظرف مدت ده روز پس 
از انتش��ار اين آگه��ي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خ��ود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله 
ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثن��ي را طبق مقررات صادر وبه 
متقاض��ي تس��ليم خواهد ك��رد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند 
معامل��ه ص��ورت مجلس مبني ب��ر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه 
تنظي��م ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند ب��ه ارائه دهنده 

مس��ترد مي ش��ود.
مير محمدي رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ ماده  101آئين نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی
3 بدينوس��يله ب��ه آق��ای غالمرضا خوددان��ی فرزن��د قنبرعلی  به  /277
ازتبريز وآقای حس��ينعلی بهرامی فرزند  شناس��نامه ش��ماره143صادره 

ابوالفتح به ش��ماره شناسنامه 14صادره ازش��هرضا كه طبق آدرس متن 
س��ند وتقاضانامه )آقای غالمرضا خوددانی(س��اكن شهرضا ميدان امام 
2منزل ش��خصی و)آقای حس��ينعلی  كوچ��ه آزادی كوی مردانی پالك 
 بهرام��ی( س��اكن ش��هرضا مي��دان ش��هدا كوچ��ه داري��وش پالك20  
ك��ه براب��ر گ��زارش مام��ور اب��الغ نامب��ردگان درآدرس ف��وق مورد 
 شناس��ائی واف��ع نگردي��ده ان��د اب��الغ م��ی گردددرموض��وع پرونده 
89 له بانك كشاورزی ش��عبه شهرضاوعليه  9/خ/ اجرائي كالس��ه2543/
ب��ه  مرغ��داری  يكب��اب  شش��دانگ  ميداردتمام��ت  اع��الم   ش��ما 
41واق��ع درقصرچ��م بخ��ش ي��ك ثبت��ی  /175 پ��الك ثبت��ی ش��ماره 
 16103 شهرضاملكي حس��ينعلي بهرامي موردرهن اس��نادرهني شماره 
م��ورخ 30 / 5 / 85 و 23586 م��ورخ 22 / 7 / 86 دفت��ر145 ش��هرضا 
توس��ط كارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ نهصدوچهارده ميليون 
ري��ال )914,000,000(ري��ال ارزياب��ی گردي��ده اس��ت ل��ذا چنانچه 
 اعتراض��ی ب��ه ارزياب��ی انج��ام ش��ده داري��د ظ��رف م��دت پنج روز
اعتراض خود رابه ضميم��ه مبلغ يك ميليون ريال )1,000,000( ريال 
هزين��ه تجديد ارزيابی به اين اجرا ارس��ال داريد واال ب��ه همان قيمت 

آگهی خواهد ش��د.
مير محمدی رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

ابالغ وقت رسيدگی
3/280 درخص��وص پرون��ده كالس��ه 99/90 خواه��ان كي��وان ايزدی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبل��غ دوازده ميليون ري��ال بابت دو فقره 
س��فته به طرفيت هادی متقی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 90/4/27 س��اعت 6 عصر تعيي��ن گرديده، با توجه 
ب��ه مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در 
جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در 
خيابان محتش��م كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمي��م مقتضی اتخاذ 

می ش��ود. م الف/3525 
مدير دفتر شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
3/281 كالس��ه پرون��ده: 54/90 ش��ماره دادنام��ه: 421- 90/3/16 مرجع 
رس��يدگی: ش��عبه شش��م ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد- 
مه��وش- رأف��ت همگ��ی خلدی نس��ب خ حكي��م نظامی كوچه مس��جد 
پاچن��ار- ب��ن بس��ت روش��ن پ41 خوانده:عبدالصال��ح زنگن��ه كاظمی 
مجهول المكان خواس��ته: مطالب��ه مبلغ نه ميليون ري��ال بابت اجور معوقه 
 از تاريخ ارديبهش��ت89 لغايت آبانماه هش��تاد و نه گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم، شورا ضمن ختم 
رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور 

رای م��ی نماي��د.
رای قاضی شورا: 

درخص��وص دعوی آق��ای احمد و خان��م ها مهوش- رأفت ش��هرت 
همگ��ی خلدی نس��ب ب��ه طرفيت آق��ای عبدالصالح زنگن��ه كاظمی به 
خواس��ته مطالب��ه مبل��غ ن��ه ميليون ري��ال بابت اج��ور معوق��ه )الباقی 
اج��ور معوق��ه( از تاريخ ارديبهش��ت الی آبانماه هش��تاد و ن��ه باتوجه 
ب��ه محتوي��ات پرونده و احراز رابطه اس��تيجاری بي��ن اصحاب دعوی 
84 كه خواهان  /1 به اس��تناد اج��اره نامه ش��ماره 14354 مورخ��ه 22/
ه��ا مبلغ ن��ه ميليون ريال باب��ت الباقی اج��ور معوقه را م��ورد مطالبه 
 ق��رار داده اند و اينك��ه خوانده عليرغم ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در 
 جلس��ه دادرس��ی ش��ركت ننموده و هيچ گون��ه اليح��ه دفاعيه ای در 
 مق��ام دع��وی مطروح��ه خواه��ان اب��راز و ارائ��ه ننموده ل��ذا دعوی 
ً به مواد  خواه��ان ه��ا عليه خوان��ده وارد به نظر می رس��د كه مس��تندا
10 و 490 قان��ون مدن��ی و 4 قان��ون رابطه موجر و مس��تاجر مصوب 
س��ال 1362 و م��واد 198 قان��ون آ.د.م حكم ب��ه محكومي��ت خوانده 
 ب��ه پرداخت مبل��غ نه ميلي��ون ريال ب��ه عنوان اصل خواس��ته در حق

 خواه��ان ها صادر و اع��الم می دارد رای صادره غيابی محس��وب و 
ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و 20 روز 
پ��س از آن قابل اعتراض در محاك��م محترم عموم��ی حقوقی اصفهان 

می باش��د. م الف/ 3541 
شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
3/282 كالسه پرونده: 936/89ش ح15 شماره دادنامه: 135- 90/2/28 
مرجع رس��يدگی: شعبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: نيما 
صدرعاملی فرزند بهروز به نش��انی اصفهان خ باغ درياچه كوچه ش��هيد 
عباس��ی كوچه ش��هيد رفيع��ی پ30 خوانده: اكبر قائدان فرزند حس��ين 
به نش��انی اصفه��ان خ بزرگمه��ر خ مفتح كوی مهاجر بن بس��ت فرهاد 
پ18 طبق��ه اول خواس��ته: مطالب��ه گردش��كار: با عنايت ب��ه محتويات 
پرون��ده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور 

رای م��ی نماي��د:
رای قاضی شورا:

درخص��وص دادخواس��ت نيم��ا صدرعاملی ب��ه طرفيت اكب��ر قائدان 
8 ريال وجه يك فق��ره چك به  ب��ه خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 750/000/
88 عه��ده بان��ك ملی ش��عبه ابن س��ينا به  /12 ش��ماره 924770- 10/
انضم��ام خس��ارات دادرس��ی و تاخير تادي��ه باتوجه به دادخواس��ت 
تقديم��ی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اينك��ه خوانده با ابالغ 
 قانونی وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال 
دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان و ايراد و تكذيبی به عمل نياورده 
 و مس��تندات اب��رازی نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوان��ده به خواهان 
 را حكاي��ت م��ی كن��د. عل��ی ه��ذا ضم��ن ثابت دانس��تن دع��وی به 
اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قان��ون آيين دادرس��ی مدن��ی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تج��ارت حك��م ب��ه محكومي��ت 
 خوان��ده ب��ه پرداخت مبل��غ هش��ت ميلي��ون و هفتص��د و پنجاه هزار 
ري��ال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ري��ال به عنوان 
خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تاخي��ر و تادي��ه از تاريخ 
88 لغايت زمان وص��ول و ايصال آن طبق نرخ  /12 سررس��يد چك 10/
ش��اخص بانك مركزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
ص��ادره غيابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در اين 

ش��عبه خواهد بود. م الف/ 3554 
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اصالحیه
بدین وسیله آگهی مربوط به سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری شاهین شهر که در 

تاریخ های 2/27/ و 3/3 سال 1390 تحت عنوان مناقصه نگهداری و اداره امور
4 باب دکه و 200 دستگاه دوچرخه ... به چاپ رسیده بود به نگهداری و اداره امور

3 باب دکه و 200 دستگاه دوچرخه... اصالح می گردد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 9 JUNE 2011 میراث فرهنگی

در دنيای خشن امروز كه نشانه استيالی تكنيك بر روح 
انسان است، صنايع دستی يعنی دميدن روح لطافت به 
 اين زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد
و صنايع دستی اين نياز مبرم انسان را برآورده می كند. 
20 خرداد روز جهانی صنايع دستی را گرامی می داريم. 
يكی از خصوصيات صنايع دس��تی اين است كه اين 
صنعت حاص��ل روح ملت ه��ا و آيين فرهنگ ملی 
 كشورهاست كه به سادگی با رجوع به آمار صنايع دستی

كشورها به روحيه مردم آن كشورها می توان پی برد، 
بنابراين صنايع دستی تنها يك كاال برای مبادله نيست، 
بلكه خصوصيات فرهنگی و ويژگی های اقوام از طريق 
اين كاال مبادله می شود و نوعی ارتباط را ايجاد می كند. 

پيشينه اين صنعت
صنايع دستی پس از جنگ جهانی دوم با محتوای هنری 
و فرهنگی مورد توجه كشورهای پيشرفته قرار گرفت 
و 10 ژوئن )20 خرداد( سال 1964 ميالدی، نخستين 
كنگره جهانی با ش��ركت مس��ئوالن اجرايی، استادان 
دانش��گاه، هنرمندان و صنعتگران بيش از 40 كش��ور 
جهان در نيويورك برگزار شد كه در قطعنامه پايانی اين 
كنگره، تأسيس شورای جهانی صنايع دستی به عنوان 
نهاد وابسته به يونسكو تصويب شد. با تأسيس سازمان 
ملل متحد، محافظت از ميراث های فرهنگی بشری بر 
عهده يونسكو يا سازمان تربيتی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد گذاش��ته شده است كه از سال 1964 ميالدی با 
تأسيس ش��ورای جهانی صنايع دستی، در قالب يكی 
از ارگان های وابسته به يونسكو، صنايع دستی و سنتی 
به صورت بخش��ی از حيات فرهنگی اقتصادی ملل 
مورد توجه قرار گرفت. ايران نيز از سال 1347 )1968 
ميالدی( توسط سازمان صنايع دستی ايران به عضويت 
شورای جهانی صنايع دستی و به تبع آسيايی بودن به 
عضويت مجمع آسيا و اقيانوسيه شورا درآمد. در بدو 
امر، شورای جهانی صنايع دستی با شمار محدودی از 
اعضا كار خود را آغاز كرد و در حال حاضر، 90 كشور 

جهان را تحت پوشش دارد.
تعريف صنايع دستی

از مجموعه تعاريف صنايع دس��تی، به نظر می رسد 
تعريف زير كه توس��ط گروهی از كارشناسان سازمان 
صنايع دس��تی ايران ارائه گرديده دقيق تر و جامع تر 
باشد، چرا كه با وضعيت فعلی اين صنعت و هنر ارزنده 
انطباق بيشتری دارد؛ صنايع دستی به مجموعه ای از 
هنره��ا و صنايع اطالق می ش��ود كه به طور عمده 
با اس��تفاده از مواد اوليه بومی و انجام قس��متی از 
مراحل اساسی توليد، به كمك دست و ابزار دستی 
محصوالتی ساخته می شود كه در هر واحد آن ذوق 
هنری و خالقيت فكری صنعتگر سازنده به نحوی 
تجلی يافته و همين عامل، وجه تمايز اصلی اينگونه 
 محصوالت از مصنوعات مشابه ماشينی و كارخانه ای

می باشد.
ويژگی ها

با توجه به تعريف فوق و ساير تعاريفی كه برای صنايع 
دس��تی ارائه ش��د، می توان ويژگی های زير را برای 

محصوالت دست ساخته قائل شد:
1- انجام قسمتی از مراحل اساسی توليد، توسط دست، 
 ابزار و وسايل دستی. برای توليد هر يك از فرآورده های
دستی، مراحل متعددی طی می شود، ولی انجام كليه 
اين مراحل به وس��يله دس��ت و ابزار و وسايل دستی 
الزامی نبوده و چنانچه تنها قس��متی از مراحل اساسی 
توليد به اين طريق انجام شود، محصول توليد شده با 
توجه به مواردی كه در تعريف ذكر شد، صنايع دستی 

محسوب می گردد.
2- حض��ور مؤثر و خالق انس��ان در توليد ، ش��كل 

بخشيدن به محصوالت ساخته شده، امكان ايجاد تنوع 
و پياده كردن طرح های مختلف در مرحله س��اخت 

اينگونه فرآورده ها
3- تأمين قس��مت عمده م��واد اوليه مصرفی از منابع 

داخلی
4- داش��تن بار فرهنگی )استفاده از طرح های اصيل، 

بومی و سنتی(
5- عدم همانندی و تش��ابه ف��رآورده های توليدی با 

يكديگر
6- عدم نياز به سرمايه گذاری زياد در مقايسه با ساير 

رشته های صنعت
7- دارا بودن ارزش افزوده زياد در مقايس��ه با صنايع 

ديگر
8- قابليت ايجاد و توس��عه در مناطق مختلف )شهر، 

روستا و حتی در جوامع عشايری(
9- قابليت انتقال تجربيات، رموز و فنون توليدی به طور 

سينه به سينه  يا مطابق روش استاد و شاگردی
طبقه بندی

در زمينه طبقه بندی صنايع دستی نيز بايد گفت كه اين 
طبقه بندی به صورت های مختلف از جمله براساس 
مواد اوليه مصرفی يا شيوه و روش ساخت آن، می تواند 
صورت پذيرد. در اينجا طبقه بندی انجام شده توسط 
كارشناسان سازمان صنايع دستی ايران كه به طور عمده 
بر مبنای روش و تكنيك ساخت  اينگونه محصوالت 

به عمل آمده است، ذكر می گردد:
بافته های داری: محصوالتی كه به كمك دارهای افقی 
يا عمودی مستقر در زمين در زمان بافت توليد می شود، 
بافته های داری محسوب می گردند مثل قالی، گليم، 

زيلو و نظاير آن
دستبافی)نساجی سنتی(: فرآورده هايی كه به كمك 
دستگاه های ساده و سنتی بافندگی  )دستگاه ويژه بافت 
جاجيم، دستگاه دوَوردی، دستگاه چهاروردی و ژاكار 
دس��تی( توليد می گردد دستبافی محسوب می شود، 

نظيرجاجيم، زری،ترمه، شال و ...
بافتنی: انواع مصنوعاتی كه با كمك ميل، قالب و نظير 
آن و با الياف طبيعی توليد می شود، جزء بافتنی ها به 
حس��اب می آيد. نظير دستكش، جوراب، كاله، شال 

گردن و ...
روكاری)رودوزی(: كليه مصنوعاتی كه از طريق دوختن 
نقوش سنتی بر روی پارچه های بدون نقش و يا كشيدن 
قسمتی از نخ های تار و پود به وجود می آيد، در گروه 
 رودوزی و يا روكاری جای دارد. نظيرس��وزن دوزی،
ق��الب دوزی، مليله دوزی، خ��وس دوزی، گالبتون 

دوزی، پته دوزی و ... 
چاپ های سنتی: كليه پارچه هايی كه به وسيله قلم مو، 
مهر و نظاير آن رنگ آميزی شده و نقش می پذيرد، جزء 
چاپ های سنتی به حساب می آيد. مانند چاپقلمكار 

وچاپ كالقه ای )باتيك(
نمدمالی:  انواع مصنوعاتی كه بر اثر درگيری و متراكم نمودن 
 پشم و كرك در شرايط فنی مناسب از طريق ورز دادن
تهيه می شوند، جزء گروه نمدمالی هستند. نظير كاله 

نمدی، پالتوی نمدی، نمد زيرانداز و نمد پادری
س��فالگری و سراميك س��ازی: به محصوالتی كه با 
اس��تفاده از گل رس و همچنين گل حاصله از سنگ 
كوارت��ز و خ��اك كائول��ن، به كمك دس��ت و چرخ 
س��فالگری ساخته و سپس پخته می ش��ود،  سفال و 

سراميك اطالق می شود.
شيشه گری: محصوالتی را كه از طريق شكل دادن مواد 
معدنی ذوب ش��ده نظير سيليس و خرده شيشه كه با 
تركيبی از اين دو و با استفاده از روش دميدن توسط لوله 
مخصوص  با به كارگيری ابزار دستی شامل انبر، قيچی 

 و غيره حاصل می ش��ود، شيشه دست ساز می نامند
كه شامل مراحل تكميلی و تزئينی نظير نقاشی و تراش 

هم می گردد.
توليد فرآورده های پوس��ت و چرم: محصوالتی كه 
با استفاده از پوست و چرم دباغی شده به شيوه سنتی 
توليد می گردد، نظير پوس��تين، كاله پوستی،چاروق، 
محص��والت تكميلی چرم��ی )نظير تلفي��ق چرم با 

محصوالت دستباف( جزء اين گروه هستند.
ساخت محصوالت فلزی وآلياژ: فرآورده هايی كه به 
ش��يوه  سنتی و با استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات 
)مس، نقره، طال و آهن( و انواع آلياژها )برنج و ورشو( 
توليد می گ��ردد، نظير انواع ظ��روف خانگی، چاقو، 

قندشكن، قلم تراش، قفل و ... جزء اين گروه هستند.
قلمزنی، مشبك كاری، حكاكی روی فلزات و آلياژها: 
هنر– صنعتی است كه طی آن طرح ها و نقوش سنتی با 
استفاده از قلم، چكش و ساير ابزار دستی بر روی اشياء 

ساخته شده از فلز يا آلياژ شكل می   گيرد.
سنگتراشی، حكاكی روی سنگ و معرق سنگ: شامل 
مصنوعاتی می گردد كه م��واد اوليه اصلی آن را انواع 
سنگ ها نظير فيروزه، مرمر، يشم، سنگ سياه، سنگ 
سفيد)آالباستر( و ... تشكيل می دهد و به كمك ابزار و 
وسايل مختلف  تراشيده يا حكاكی می شود. نظير انواع 

ظروف، پايه چراغ، قاب عكس، انواع نگين و ...
خراطی چوب: خراطی، شيوه ای از توليد محصوالت 
چوبی است كه طی آن و توسط ابزار و وسايل مختلف 
و به طور عمده به وسيله دستگاه خراطی، اشيائی نظير 
انواع قليان، گهواره، پايه آباژور و ظروف مختلف ساخته 

و پرداخته می شود.
ريزه كاری و نازك كاری چوب: روش��ی از ساخت 
فرآورده های چوبی است كه طی آن به وسيله وسايل 
نجاری نظير اره، رنده، س��وهان، مغ��ار و ...، قطعات 
كوچك چوبی آماده ش��ده به صورت روكش بر روی 
بدنه چوبی چسبانده و تحت فشار شكل گرفته اند و 
از اين طريق انواع شكالت خوری، زير سيگاری، قاب 

عكس و نظاير آن توليد و عرضه می گردد.
 منبت كاری، كنده كاری و مشبك كاری چوب: شيوه ای
 ديگر از توليد محصوالت چوبی است كه طی آن طرح ها
و نقوش سنتی با استفاده از قلم، چكش، مغار و ساير 
اب��زار نجاری بر روی چوب های مرغ��وب و با دوام 

شكل می پذيرد.
حصي��ر بافی: منظ��ور از حصيربافی ك��ه بامبوبافی، 
مرواربافی، تِركه بافی، چم بافی، سبد بافی و چيغ بافی 
را نيز شامل می شود، همان بافت رشته های حاصل از 
الياف س��لولزی )گياهی( به كمك دست و ابزار ساده 
دس��تی اس��ت كه طی آن محصوالت مختلفی نظير 
زيرانداز، سفره حصيری، انواع سبد، انواع ظروف و ... 

توليد و عرضه می گردد. 
خاتم سازی: روشی از توليد فرآورده های چوبی است 
كه با اس��تفاده از روكش حاصل از به هم چس��باندن 
قطعات كوچك فلزات، اس��تخوان و انواع چوب  در 
اشكال و طرح های سنتی )بيشتر به صورت هندسی( 
و به كمك ابزار و وسايل مختلف ، فرآورده هايی نظير 
انواع قاب عكس، جاسيگاری، شكالت خوری، ميز، 

صندلی و ... ساخته می شود.
معرق كاری: ترسيم طرح ها و نقش های سنتی بر روی 
زمينه چوبی يا س��راميك و خالی كردن داخل خطوط 
طرح ها و پركردن فضای خالی شده به وسيله قطعات 
آماده شده چوبی، سراميك، فلزی، صدفی و سنگی  را 

معرق كاری می گويند.
كاشی گری: صنعتی است با س��ابقه كه طی آن انواع 
كاشی ها با استفاده از طرح ها و نقش های سنتی برای 
استفاده در ابنيه مذهبی و تاريخی از طريق قالب گيری گل 

رس و پختن آن در كوره ساخته و پرداخته می شود.
مليله كاری: منظور ساخت اشياء مختلف نظير سرويس 
چايخ��وری ، تنگ و همچنين برخی از زينت آالت با 
استفاده از مفتول های نقره، طال و مس و به كمك ابزار 
و وسايل ساده فلز كاری نظير حديده، انبر، قيچی ، كوره 

مخصوص و ... است.
 ميناكاری: در اينجا مراد ساخت بدنه فلزی، لعاب كاری،
پخت، نقاش��ی و پخت مجدد اشيا در كوره می باشد 
كه تمامی اين مراحل به كمك ابزار و وس��ايل ساده با 
استفاده از طرح های اصيل و سنتی در مرحله نقاشی 

انجام می پذيرد.
ساخت اشياء مستظرفه و هنری: ساخت اشيا و وسايل 
ظريفه ای اس��ت كه در آنها عامل هنر به مراتب بيش 
از فنون توليدی دخالت دارد و ش��امل مينياتورسازی، 
نقاش��ی روی صدف، نقاش��ی روی چرم، پاپيه ماشه 

وتذهيب می شود.
ساخت زيور آالت: ساخت و توليد انواع جواهرات 
محلی و همچنين انواع زينت آالت با استفاده از طال، 

نقره و انواع آلياژهاست.
س��اخت س��اير ف��رآورده ه��ای دس��تی: منظ��ور 
س��اخت س��اير محص��والت دس��تی نظير في��روزه 
نش��انی )في��روزه كوب��ی( طالكوب��ی روی ف��والد، 
تخ��ت كش��ی محل��ی،  ه��ای   ان��واع عروس��ك 
گي��وه )آجيده و لته ای( و ماس��ك ، كايت و چترهای 
تزئينی است كه با ابزار و وسايل دستی و با استفاده از 

طرح های سنتی ساخته و پرداخته می شود.

ميناي اصل، ضدخش است 
در حال حاضر بس��ياري از رشته هاي شاخص از جمله مينا به دليل 
نداش��تن شناسنامه و درجه بندي كيفيت و قيمت، به صورت تقلبي 
روانه بازار مي شود. از اين رو آشنايي با روش شناخت اصل و فرع 

آن ضروري است.
گفته مي ش��ود بازار صنايع دس��تي به جهت ورود اجناس چيني و 
كپي برداري هاي داخلي، از اعتبار و اطمينان الزم برخوردار نيست، 
چرا كه هنوز بسياري از رشته هاي اصيل و شاخص ازجمله مينا به 
دليل نداش��تن شناسنامه و درجه بندي كيفيت و قيمت، به صورت 

تقلبي به خريداران صنايع دستي عرضه مي شود.
صنعتگران صنايع دستي معتقدند درحال حاضر آزمودن روش هاي 
 تجربي بهترين شيوه براي شناخت اصالت اثر به شمار مي رود، به طوري

كه ضدخش بودن، تنها سنگ محك شناخت ميناي اصيل است.
 رضا اسماعيلي، ميناكار برجسته اصفهاني با بيان اين كه از سبك هاي
مختلف مينا تنها س��بك صفوي باقي مانده است، به CHN گفت: 
درحال حاضر ميناي موجود در بازار عمومًا سبك صفوي است كه 
زيركار آن از مس تشكيل شده است و تنها راه شناخت ميناي اصل 
اين اس��ت كه زيركار آن از مس تشكيل ش��ده باشد، به طوري كه 
پايين و باالي ش��يء كه درواقع لبه كار محسوب مي شود، به دليل 
نداش��تن لعاب مي توان با يك جسم سخت و فلزي روي آن خش 
كش��يد تا مشخص شود كه زير آن از مس سرخ ساخته شده باشد، 

نه آهن و حلبي.
همچنين مي توان برس��طح كار نيز اي��ن عمل را با خش و حرارت 
انج��ام داد، به گون��ه اي كه اگرتقلبي باش��د و از رنگ هاي روغن 
و گواش اس��تفاده ش��ده باش��د، با حرارت رنگ ها پاك مي شود. 
استادكار اصفهاني با تأكيد بر اين كه ميناي اصيل از جال و شفافيت 
برخوردار اس��ت، ادامه داد: رنگ مينا بايد خوش��رنگ و براق باشد 
و صفح��ه كار كام��اًل صيقل خ��ورده و زبر نباش��د، ضمن اين كه 
ضدخ��ش بودن، اصلي ترين عاملي اس��ت براي شناس��ايي جنس 
اصيل از تقلبي. به اعتقاد وي نداشتن شناسنامه كاال و كپي برداري 
ازجمله مشكالتي اس��ت كه باعث ركود صنايع دستي شده است، 
به طوري كه بس��ياري از دان��ش آموختگان صنايع دس��تي بعد از 
گذران��دن دوره كوتاه آموزش صنايع دس��تي با اخ��ذ مجوز، وارد 
بازار كار مي ش��وند و با توليدات بي كيفيت، ب��ه كپي از آنجه بوده 
 مي پردازند؛ اين درحالي اس��ت كه صنايع دس��تي نيازمند ابتكار و

نوآوري است.
درح��ال حاضر در ش��هري چون اصفه��ان بازار صنايع دس��تي از 

 ساختار منسجمي تشكيل نشده است ميدان امام سرشار از كپي هاي
 صنايع دستي است، به طوري كه انتظار مي رود بعد از گذشت قرن ها
از توليد صنايع دستي، هررشته براي ورود به بازار جهاني و رقابت 

با ديگر كشورها از برند معتبر برخوردار باشد.
 اس��ماعيلي در اين خصوص م��ي افزايد: بازار به گونه اي ش��ده 
است كه ديگر توليدكنندگان در رشته هاي تخصصي خود فعاليت 

نمي كنند.
ف��رش فروش و قلمزن به محض ديدن رون��ق گرفتن مينا و ديگر 
رش��ته ها، به تغيير كاربري مي پردازن��د و اين امر از كيفيت اجناس 
توليدي به شدت مي كاهد، به طوري كه در رشته ها صنايع دستي 

برند معتبر ديده نمي شود.

ايجاد دهکده هاي صنايع دستي 
در روستاهاي هدف گردشگري کشور 
سرپرس��ت اداره كل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي از ايجاد 
دهكده هاي صنايع دس��تي در روس��تاهاي هدف گردشگري كشور 

خبر داد.
وي��دا توحدي در گفتگو ب��ا chtn، ضمن اعالم اي��ن خبر اظهار 
داشت: اين معاونت در سال 90 پيشبرد اهداف بخش صنايع دستي 
را در س��طح روس��تاها ب��ه ويژه روس��تاهاي هدف گردش��گري، 
ب��ا جديت پيگيري مي كن��د.او ادامه داد: اين اهداف در س��ال هاي 
قب��ل راه اندازي خانه ه��اي ترويج روس��تايي صنايع دس��تي دنبال 
 ش��ده اس��ت كه خوش��بختانه نتايج حاص��ل از آن رضايت بخش

بوده است.
سرپرست اين اداره كل اضافه كرد:  بيش از 80 خانه ترويج روستايي 
صنايع دستي طي سال هاي اخير در روستاهاي مختلف كشور ايجاد 
ش��ده اند. توحدي بيان داشت: راه اندازي خانه هاي ترويج روستايي 
ب��ا هدف نهايي آموزش  رش��ته هاي بومي و اولويت دار در س��طح 

روستاها صورت گرفته است.
اين مقام مسئول با اش��اره به اين كه ايجاد دهكده هاي صنايع دستي 
اهداف ديگ��ري را دنبال مي كند، اظهار داش��ت: اين دهكده ها در 
گام نخس��ت نزديكي دو بخش گردش��گري و صنايع دس��تي را به 
همراه خواهند داش��ت. او تأكي��د كرد: دهكده هاي صنايع دس��تي 
مجموع��ه اي از جاذبه ه��اي گردش��گري و صنايع دس��تي خواهد 
 ب��ود كه در س��طوح جهاني نتاي��ج مثبت آنها به خوب��ي نمود پيدا
كرده اس��ت. سرپرست اداره كل توس��عه و ترويج اين معاونت در 
ادامه بيان داش��ت: در اي��ن مجموعه انواع غذاهاي محلي، البس��ه 
س��نتي، توليدات نمونه هنرمندان روستايي و شاخصه هاي فرهنگي 

و هنري معرفي مي شوند.
توحدي يادآور ش��د: معاونت صنايع   دستي كش��ور در اجراي اين 
طرح به ميزباني روس��تاهاي مختلف كش��ور ب��ه همراهي معاونت 

گردشگري، در سطوح ملي و استاني نيازمند است.

مردمک

نخستين کتاب جامع گردشگري اصفهان
 منتشر شد

مؤلف كتاب هاي گردشگري ايران گفت: 
براي نخستين بار در ايران كتاب جامع 
گردشگري با عنوان »اصفهان اين همه 
 هست، اين همه نيست« چاپ و منتشر

شد.
منص��ور قاس��مي در گفتگو ب��ا فارس 
انتش��ار  خص��وص  در  اصفه��ان  در 
ي��ك مجموع��ه كامل كت��اب راهنماي 
گردشگري، اظهار داشت: اين مجموعه 
نفيس ش��امل هف��ت كتاب ب��ه هفت 
زب��ان روز دنيا، اس��تان اصفه��ان را به 
تمام گردش��گران خارجي دنيا معرفي 

مي كند. 
وي با اش��اره به اين كه پنج جلد از اين 
كتاب در س��ه ماه اخير چاپ و منتش��ر 
شده اس��ت، تصريح كرد: اين مجموعه 
ش��امل هفت كتاب ب��ه هفت زبان مهم 
و مطرح دنيا كه ش��امل فارسي، عربي، 
انگليسي، ايتاليايي، آلماني، فرانسوي و 
روس��ي اس��ت كه فقط دو زبان روسي 
و عرب��ي آن، هنوز وارد بازار نش��ده و 
بع��د از اتمام مراح��ل پاياني به زودي 
به جرگه كتاب هاي گردش��گري اضافه 

خواهد شد.
مؤلف كتاب هاي گردش��گري ايران با 
توجه ب��ه اين كه كت��اب »اصفهان اين 
همه هس��ت، اي��ن همه نيس��ت« براي 
نخس��تين بار به اين صورت چاپ شده 
اس��ت، تأكيد كرد: اي��ن كتاب با هدف 
شناساندن ايران به خصوص آشنايي با 
جغرافياي اصفهان، آغاز و با توضيحي 
در م��ورد تاري��خ اصفه��ان و معرف��ي 
جاذبه هاي گردش��گري، صنايع دستي، 
ورزش هاي بومي، سنتي و حتي بخش 
كش��اورزي به هم��ه دوس��تداران اهل 

طبيعت ارائه مي شود.
وي با اش��اره به اين كه آغاز به كار اين 
مجموعه از پنج س��ال گذشته همراه با 
يك تيم مجرب آغاز ش��ده است، بيان 
داش��ت: همزم��ان با تهيه مت��ن از يك 
گروه مجرب از راهنمايان گردشگري و 
 همچنين يك تيم مترجم آموزش ديده
ب��راي تنظيم اين كتاب اس��تفاده ش��ده 

است.
قاس��مي با بيان اين كه در اين مجموعه 
از 10 ويراس��تار خارجي براي ويرايش 
نهايي كتاب استفاده شده است، افزود: 
ب��راي ارائ��ه بهتري��ن كتاب ب��ه همه 
دوستداران گردش��گر، از دو ويراستار 
زبان اصلي هر كش��ور ب��راي كتاب به 
همان زبان اس��تفاده كرده ايم تا ترجمه 
را از لح��اظ موضوع��ي و توضيح��ي 

مورد بررس��ي قرار دهن��د و اين خود 
 دليلي ش��د تا برترين ترجمه را داش��ته

باشيم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن ك��ه تم��ام 
اس��تانداردهاي بين المللي در اين كتاب 
رعايت ش��ده  اس��ت، ادامه داد: در اين 
مجموعه كتاب در هر بخشي كه مربوط 
به يك كش��ور است، از سليقه خارجي 
آن كشور بيشتر اس��تفاده شده تا بدين 
 طري��ق در جذب توريس��ت نيز موفق

باشيم.
اي��ن مؤلف گفت: به ط��ور مثال كتابي 
ك��ه ب��ه زب��ان ايتاليايي چاپ ش��ده به 
دليل اي��ن كه در كش��ور ايتالي��ا براي 
هنر اهميت زيادي قائل هس��تند، در آن 
 جنبه هاي هنري اصفهان بيش��تر معرفي

شده است.
وي اضافه ك��رد: عالوه بر شهرس��تان 
اصفهان، 21 شهرستان ديگر نيز به طور 
كامل معرفي شده اند كه مانند شهرستان 
اصفه��ان از جغرافيا، تاريخ، جاذبه هاي 
گردشگري و در پايان به آشپزي ايراني 

پرداخته است.
قاس��مي با اش��اره به اين ك��ه در پايان 
ه��ر بخ��ش از اين كتاب يك قس��مت 
آموزش نيز وج��ود دارد، تصريح كرد: 
در اين قسمت از كلمات انحصاري كه 
مختص ايران اس��ت، به زبان آن كشور 
توضيح داده مي ش��ود و به عنوان مثال 
كلمات��ي همچون ش��ترگلو و بادگير به 
گردش��گر خارجي در غالب يك كتاب 
 راهنم��اي گردش��گري آم��وزش داده

خواهد شد.
وي ب��ا بي��ان اين كه در اي��ن مجموعه 
كت��اب عكس هاي جديد ب��ا زاويه هاي 
متف��اوت از تصاوي��ر گذش��ته به كار 
برده شده اس��ت، اظهار داشت: تاكنون 
عكس هاي مربوط به اصفهان كه توسط 
اس��تادان عكاس ثبت ش��ده اس��ت، از 
دي��دگاه هنري بود، اما در اين مجموعه 
عكس هاي��ي با س��ليقه خارجي از نظر 
تصويرب��رداري نيز مورد اس��تفاده قرار 

گرفت.
مؤلف كتاب هاي گردش��گري ايران با 
اش��اره به اين كه ب��ه زودي يك كتاب 
ديگر به زبان اسپانيايي به اين مجموعه 
نفي��س اضافه مي ش��ود، اضافه كرد: در 
حال حاض��ر مراحل ترجم��ه آن آغاز 
ش��ده و تا پاي��ان آذر ماه س��ال جاري 
عرض��ه خواهد ش��د و اي��ن مجموعه 
 هفت كتابي را به هش��ت كت��اب ارتقا 

مي دهد.

کوله پشتینصف النهارنصف النهارنصف النهار

در فصل گالبگيري صورت گرفت؛
بازديد نيم ميليون گردشگر از کاشان

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري كاشان از بازديد 511 هزار 
و 690 گردش��گر داخل��ي و خارجي از 
آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري اين 
شهرس��تان در فصل گالبگيري خبر داد.
حسين يزدانمهر در گفتگو با فارس در كاشان 
 گفت: از اين تعداد گردش��گر 407 هزار
و 560 نف��ر از مجموع��ه ب��اغ تاريخ��ي 
 في��ن، حم��ام و م��وزه اي��ن ب��اغ بازديد 

كردند. 
وي افزود: بازار تاريخي كاشان با 35 هزار 
و 495 نفر بعد از مجموعه باغ تاريخي فين 
بيشترين بازديدكننده را به خود اختصاص 
داده است و 27 هزار و 480 نفر هم از خانه 

تاريخي بروجردي بازديد داشتند. 
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري كاشان مس��جد آقابزرگ، 
مجموع��ه تاريخي تپه س��يلك و كارگاه 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي را از ديگر 
مكان  هاي مورد بازديد گردشگران ذكر و 
خاطرنشان كرد: اين گردشگران همزمان با 
شروع فصل گالبگيري از اول ارديبهشت 
تا چهاردهم خرداد م��اه از مجموعه هاي 
تاريخي و گردشگري اين شهرستان بازديد 

كردند. 
به گفته وي در اين ايام 40 نفر از كاركنان 
اداره مي��راث فرهنگ��ي صنايع دس��تي و 
گردشگري، راهنمايي و خدمت رساني به 
مسافران و گردشگران را بر عهده داشتند. 

يزدانمهر تصريح كرد: مجموعه باغ تاريخي 
في��ن، كارگاه هاي هنرهاي س��نتي، خانه 
بروجردي ها، تپه هاي باستاني هفت هزار 
ساله سيلك، مدرسه و مسجد آقابزرگ و 
مجموعه بازار كاشان، اماكن تحت پوشش 

اداره ميراث فرهنگي كاشان است. 
وي يادآور شد: خانه هاي تاريخي عباسيان، 
طباطبايي و حمام سلطان امير احمد واقع 
در خيابان علوي كاش��ان تحت پوش��ش 
ش��هرداري كاش��ان و خانه تاريخي تاج، 
خانه هنرمندان و خانه تاريخي عامري ها 
نيز تخت پوش��ش بخش خصوصي قرار 

دارند. 
شهرستان كاش��ان داراي بيش از يك هزار 
و 200 اث��ر تاريخي اس��ت ك��ه 300 اثر 
آن در فهرس��ت آثار ملي كش��ور به ثبت 
 رسيده و دو اثر باغ تاريخي فين و تپه هاي
 هفت هزار ساله سيلك در آستانه ثبت جهاني

است.

تنديس ويژه روز جهاني صنايع دستي ساخته شد 
معاون صنايع  دستي سازمان ميراث فرهنگي 
از پايان طراحي و س��اخت تنديس ويژه 
 روز جهاني صنايع   دس��تي توسط دو نفر
از استادان انجمن مجسمه سازي كشور خبر 
داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان 
ميراث فرهنگي و صنايع دس��تي، تهمينه 
دانيالي گفت: قرار بود در گام اول تنديس 
 و نشان روز جهاني صنايع دستي به صورت
جداگانه طراحي شود، اما طرحي كه براي 
تنديس انتخاب ش��د قابليت آن را داشت 
كه به عنوان نشان مورد استفاده قرار گيرد، 
بنابراين تنها طراحي تنديس در دستور كار 

قرار گرفت.
معاون صنايع دستي سازمان ميراث  فرهنگي 
اضافه كرد: از زمان اع��الم فراخوان ارائه 
طرح هاي پيشنهادي، 38 طرح به معاونت 

صنايع  دستي رسيد.
دانيالي افزود: طرح پذيرفته شده، تلفيقي 

از نقوش اس��ليمي و مرغ بسمل است كه 
به طور غير محسوس به موضوع هنرهاي 
س��نتي و صنايع  دستي اش��اره دارد. وي 
تصريح كرد: نقوش اسليمي به كار رفته در 
اين طرح به رنگ طاليي با پس زمينه آبي 

فيروزه  اي است.
دانيالي اظهارداشت: مرغ بسمل به كار رفته 
در اين طرح به شكل يكدست است و به 
خوبي به اهميت دست ساز بودن توليدات 
صنايع  دستي اشاره دارد. وي بيان داشت: 
جنس تنديس ساخته شده پلكسي است 
كه يكي از مهم ترين مواد مورد استفاده در 

هنر مجسمه سازي به شمار مي آيد.
وي گفت: اين تنديس در آيين بزرگداشت 
روز جهاني صنايع  دس��تي، ب��ه 40 نفر از 
هنرمندان، پيشكسوتان و استادان دانشگاه 
اهدا مي شود. بيستم خرداد ماه، روز جهاني 

صنايع دستي نامگذاري شده است.

به مناسبت 20 خرداد، روز جهاني صنايع دستي

دمیدن روح بر زندگي...

در ميان آثار تاريخي كه با ش��ماره يك تا هزار در فهرس��ت ميراث فرهنگي ثبت 
شده اند، 375 اثر حريم مصوب و ضوابط مشخص دارند، در مقابل از شش هزار 
اثر متأخر ثبت شده در فهرست ميراث فرهنگي، تنها يك اثر تعيين حريم شده است. 
يك كارش��ناس ارشد ميراث فرهنگي، دليل عقب افتادگي در تعيين حريم را تنها 
كاهلي مديران ميراث فرهنگي كش��ور مي داند. از مجم��وع قريب به 30 هزار اثر 
تاريخي ثبت شده در فهرست ميراث ملي كشور از سال 1310 تا 1389  تنها 1650 
اثر تعيين حريم شده  است، اين درحالي است كه كارشناسان ميراث فرهنگي براين 
عقيده است كه در دهه 80، آثار تاريخي كشور بزرگ ترين لطمه را از عدم تصويب 
 حرايم ديده اس��ت. طي پنج س��ال گذشته يعني حدفاصل س��ال هاي 84 تا 89 ،

15 هزار اثر تاريخي در فهرست ميراث فرهنگي به ثبت رسيد كه در طول همين 
مدت تنها براي 520 اثر، حريم تعيين شده است و عمده اين تعيين حريم ها هم 
مربوط به آثار از پيش ثبت شده است. گفتني است از ميان قريب به 15 هزار اثر به 
ثبت رسيده در اين دوره، تنها يكصد اثر تعيين حريم شده است. يك كارشناس ارشد 
ميراث فرهنگي كشور با انتقاد شديد از كم كاري سازمان ميراث فرهنگي در تعيين 
حرايم آثار تاريخي، معتقد است كه عقب ماندگي ما در تعيين حرايم آثار تاريخي 
دليلي جز تنبلي و كاهلي مديران ميراث فرهنگي كشور ندارد. محمدحسن محبعلي 
معتقد است در دوره هاي گذشته مديريت ميراث فرهنگي حساس تر و دقيق تر به 

اين موضوعات نگريسته مي شد. طبق يك آمار كلي در سال 1378 تعداد آثار ثبتي 
2581 اثر است كه از اين تعداد 427 اثر داراي حريم مصوب هستند يا به عبارتي، 
درصد حرايم مصوب نسبت به آثار ثبت شده در آن سال 16/54 درصد بود كه در 
سال هاي بعد با رشد سرعت ثبت و كم كاري در تعيين حريم اين درصد به شدت 
كاهش پيدا كرد؛ چنان كه در س��ال 84 با 15384 اثر ثبتي و 1241 حريم مصوب 
 به 8/07 درصد رس��يد و هم اكنون درصد حرايم مصوب نس��بت به آثار ثبتي به
6/23 درصد رسيده است. محبعلي با ابراز تأسف از تقليل درصد حرايم مصوب 
نسبت به حجم آثار تاريخي ثبت شده، گفت: تعيين حريم، جنبه حفاظتي دارد؛ بدين 
معنا حريم مصوب ضوابطي را درپي دارد كه اجازه نمي دهد حواشي اطراف اثر به 
اثر تنه بزند. وي با ذكر مثالي افزود: هنگامي كه براي يك اثر حريم تعيين نشود، 
دركنار آن حتي پادگان هم كه در زمان جنگ مورد تهاجم دشمن است، ساخته مي 
شود و اثر را درمعرض نابودي قرار مي دهد. محبعلي اظهار داشت: هم تعيين حريم 
و ضابطه براي آن و هم طراحي داخل آن برعهده س��ازمان ميراث فرهنگي است. 
وي با انتقاد از پيامدهاي منفي عدم تعيين حريم براي آثار تاريخي، گفت: نتيجه عدم 
تعيين حريم براي آثار تاريخي به وضوح دركنار اين آثار قابل مشاهده است، چنان كه 
حتي در حريم درجه يك آثار تاريخي برج ساخته و اتوبان كشيده اند و خود اثر در 

ميان سازه هاي جديد درحال نابودي است.

کمتر از 6 درصد آثار تاريخي کشور حريم مصوب دارند  
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ورزش

آغاز
تمرينات ماهان
از امروز

تاج:
قانون برای 
اصفهانی ها هم 
هست

س��رمربی تيم فوتس��ال ف��والد ماهان اظهار داش��ت: به ملی 
پوش��انمان كه در تورنمنت چين شركت كرده اند دو جلسه 
اس��تراحت داده ام و از امروز به ط��ور جدی تمرينات فوالد 

ماهان را آغاز خواهم كرد.
حس��ين افضلی س��رمربی تيم ف��والد ماهان س��پاهان گفت: 
تمرين��ات تيم ف��والد ماهان را با آغاز دور اول بدن س��ازی 
ش��روع خواهي��م ك��رد. بع��د از آن تمرين��ات خ��ود را با 
 تلفيق��ی از بدن س��ازی وكاره��ای تاكتيكی ادام��ه خواهيم

داد.
وی اف��زود: در برنامه خود برگزاری يك اردوی تداركاتی را 
ني��ز قرار داده ام كه احتماالً در اواس��ط تير ماه انجام خواهد 

شد اما هنوز مكان آن مشخص نيست.
رئيس كميته فوتسال فوالد ماهان در خصوص حضور حسين 
شمس در باش��گاه ماهان اذعان داشت: بسيار خوشحالم كه 
 حس��ين ش��مس با مجموعه فوالد ماهان هم��كاری خواهد
كرد. اميدوارم بتوانيم از تجربيات حس��ين ش��مس در فوالد 

ماهان استفاده كنيم.

تيم هاي اصفهاني حاضر در رقابت هاي ليگ برتر همانند ساير تيم ها 
مكلف به اجراي قانون سقف قراردادها هستند و تخلفات احتمالي 
آنها قابل پيگيري خواهد بود. مهدي تاج نايب رئيس فدراسيون 
 فوتبال با بيان اين مطلب تصريح كرد: قانون براي تمام تيم هاي
حاضر در رقابت هاي ليگ برتر فوتبال كشور الزم االجرا است 
و هيچ تيم��ي نمي تواند برخالف قانون مصوب عمل كند. وي 
افزود: مس��ئوالن دو باشگاه س��پاهان و ذوب آهن در مقايسه با 
س��اير تيم ها، واكنش بيش��تري به قانون سقف قراردادها نشان 
دادن��د، اما تالش هاي آنها بي نتيج��ه خواهد بود. نايب رئيس 
فدراسيون فوتبال در خصوص شايعات اخير مبني بر دخالت وي 
در انتخاب سرمربي جديد براي تيم فوتبال سپاهان خاطرنشان 
س��اخت: هر باش��گاه از يك هيأت مديره و افراد خبره تشكيل 
شده است كه تصميم گيري هاي مهم بر عهده آنها است و من 
به عنوان يك مقام مس��ئول در فوتبال كش��ور در تصميم گيري 
هاي هيچ باش��گاهي دخالت نخواهم كرد. تاج همچنين تاخير 
در معرف��ي وزير وزارتخانه ورزش و جوانان را به ضرر ورزش 

كشور دانست.

مديرعامل باش��گاه گيتی پس��ند گفت: تصميمی برای انتشار 
مبلغ قراردادهای بازيكنان تيم واليببال باش��گاه نداريم چون 
تا امروز طبق قوانين فدراس��يون عمل كرده ايم. علی طاهری 
اظهار داشت: از زمان ورود ما به ليگ واليبال حدود 10- 15 
روز می گذرد اما در اين مدت كوتاه مورد لطف رسانه های 
پايتخت و تي��م های ليگ برتری قرار گرفت��ه ايم! وی ادامه 
داد: بحث مبل��غ قراردادهای بازيكنان تيم  واليبال ما ش��ايد 
ب��ه دليل مطرح بودن نام باش��گاه تا اين حد مورد توجه قرار 
گرفته است. ش��ايد برخی از ورود ما به ليگ خرسند نباشند 
 چون آمدن ما به دوران تك قطبی بودن واليبال كش��ور پايان

می دهد. ت��ا امروز تنها نام پيكان و س��ايپا در واليبال مطرح 
بود اما ورود گيتی پس��ند مثل اين كه برخی دوستان را دلخور 

كرده است.
مديرعامل باش��گاه گيتی پس��ند با بيان اين كه اين باشگاه بر 
اساس قوانين فدراس��يون و با توجه به توانمندی بازيكنان با 
آنها قرار داد بسته است گفت: گيتی پسند باشگاهی حرفه ای 

است كه كارش را خوب بلد است.

باتوجه به سقف 350 ميليونی قراردادها بازهم شروع شد

بازارگرمی مربیان وبازیکنان!!!
خبر

 سامسونگ خاطره پوهانگ را برای
ذوب آهن زنده می کند؟

اگرچ��ه تي��م فوتب��ال ذوب آهن فصل گذش��ته ليگ قهرمانان آس��يا در 
مرحل��ه ي��ك چه��ارم نهايی موفق ش��د پوهان��گ اس��تيلرز را مغلوب 
خ��ود كن��د، ام��ا مصاف ب��ا يك��ی ديگ��ر از قدرت ه��ای اين كش��ور 
يعن��ی س��وون سامس��ونگ ويژگی ها و س��ختی ه��ا خاص خ��ود را 
 دارد.  اي��ن تيم كره ای از كمپانی ش��هير اين كش��ور يعنی سامس��ونگ

است.
سوون سامسونگ بلووينگز كره كه نامش همواره در كره جنوبی زير سايه 
نام چونبوك، پوهانگ و سئونگنام قرار داشته اين بار اين شانس را دارد كه 
در جمع هش��ت تيم برتر آسيا برای صعود به نيمه نهايی و فينال بجنگد. 
البته سوون در ليگ كره وضعيت خوبی ندارد و با كسب 14 امتياز از 11 
بازی در رده دوازدهم قرار دارد. هدايت تيم سوون بر  عهده يونگ سونگ 
هيو كره ای است كه البته بعيد نيست با ادامه نتايج ضعيفش در ليگ كره از 
سمتش اخراج شود. چوی سونگ كوك و لی يونگ رائه بازيكنان مشهور 
و ملی پوش كره ای اين تيم هستند كه در كنار برگسون فروارد 20 ساله كه 
از گريميو به سوون پيوست، متئو نرتژاك بازيكن سابقه تيم های اوسيك و 
هايدوك اشپيلت، سوون و اوميا دو بازيكن خوب خارجی سوون هستند. 
مارسل اگوستو بازيكن سابق بنفيكا كه به طور قرضی در بيش از پنج تيم 
برزيلی بازی كرده است نيز ديگر خارجی سوون است كه از سال 2011 
پيراهن سوون را می پوشد. الكساندر گينريخ بازيكن شناخته شده ازبكی 
نيز ديگر مهره خارجی سوون است، بازيكنی كه در تركيب تيم های ازبكی 
بارها مقابل نمايندگان ايران و تيم ملی ايران بازی كرده است. در مجموع 
بايستی گفت شايد ذوب آهن مثل سپاهان در قرعه كشی يك چهارم نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا خوش شانس نبود ولی به هر حال سوون هم نشان داده 
تيمی نيست كه نايب قهرمان آسيا نتواند از سدش عبور كرده و جواز نيمه 

نهايی را دريافت كند.

شانس باالی سپاهان در مصاف
با بدشانس ترين تيم قطری 

سپاهان نمی تواند منكر شانس بااليش در قرعه كشی مرحله يك چهارم نهايی 
رقابت های ليگ قهرمانان آسيا باشد چرا كه شايد همه تيم های حاضر در اين 
مرحله آرزو می كردند به تيم السد ضعيف ترين تيم حاضر در جمع هشت 
تيم برتر آسيا برخورد كنند.  تيمی كه به زحمت و با بهره گيری از حداكثر 
ميزان شانس موفق شد از دور گروهی ليگ قهرمانان آسيا به دور بعد صعود 
كند با قرعه خوبی كه در دور يك هشتم نهايی با نا روبرو شد موفق شد به 
جمع هشت تيم برتر آسيا راه يابد. تيمی كه در ليگ ستارگان قطر و در بين 12 
تيم در رده نازل ششم ايستاد اكنون با رسيدن به اين مرحله از رقابت های ليگ 
قهرمانان آسيا تقريباً دست به كار بزر گی زده است. السد در يك هشتم نهايی 

با يك گل الشباب را شكست داد. 
سپاهان حاال بايستی منتظر يك السد متفاوت باشد. برخالف تيم های شرق 
آسيا تيم های غرب آسيا می توانند تيمی جديد را برای مراحل يك چهارم به 
بعد ليگ قهرمانان ببندند از اين رو اصالً بعيد نيست السد دست به كارهای 
بزرگی در فصل نقل و انتقاالت بزند. تيم قطری به احتمال فراوان برای فصل 
آينده رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا دست به خريد ستارگان گران قيمتی 

خواهد زد اما اين تيم درفصل گذشته هم خالی از ستاره نبود. 
السد قطر تيمی كه با در اختيار داشتن چند تن از بازيكنان تيم ملی قطر نظير 
خلفان ابراهيم همچون بيشتر تيم های عربی عمده موفقيتش مرهون ستارگان 
خارجی بود در رقابت های مراحل گذشته نيز از حضور بازيكنان خوب و البته 
گران قيمت خارجی بی بهره نبود. نادر بل حاج گران قيمت ترين بازيكنی بود 
كه السد برای خريد آن اقدام كرد. بازيكن سابق تيم های پورتسموث، سدان، 
ليون و النس كه با داش��تن 52 بازی ملی برای تيم الجزاير به الس��د پيوست 
 در فصل گذش��ته جناح چپ الس��د را تبديل به يكی از نقاط قوت اين تيم

كرده بود.
لياندرو بازيكن برزيلی كه آمار خيره كننده 40 گل در 42 بازی را برای السد 
به ثبت رساند ديگر ستاره السد است كه با شماره 9 فروارد اصلی اين تيم به 
شمار می رود. همچنين چهره شناخته شده فوتبال ساحل عاج يعنی عبدالقادر 
كيتا با داشتن 60 بازی ملی و سابقه بازی در گاالتسرای، ليل و ليون نيز ستاره 
ديگر آفريقايی تيم السد است. البته تيمی كه هدايت آن را خورخه فوساتی 
س��رمربی سابق تيم ملی اروگوئه در اختيار دارد در تركيب خود لی جونگ 
س��و مدافع تيم ملی كره جنوبی را هم به عنوان چهارمين بازيكن خارجی 

خود می بيند.
صعود السد تا همين مرحله از  رقابت های ليگ قهرمانان آسيا هم به نوعی 
شاهكار بوده است ولی اين تيم به حتم به نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا هم 
فكر می كند. البته تيم قطری خوشحال نيست كه برای رسيدن به نيمه نهايی 

بايد با قدرت بالمنازع دور گروهی يعنی سپاهان مصاف دهند.

 قدرت نمايی واترپلو ماهان
در صدر جدول

در ادامه مسابقات ليگ برتر واترپلو كشور تيم فوالد ماهان توانست تيم هيات 
 گيالن را با اختالف 10 گل شكس��ت ده��د. از هفته هجدهم رقابت های
لي��گ برتر واترپلو كش��ور تيم فوالد ماه��ان در اصفهان با نتيج��ه 16 بر 6 
 ميهمانش هيات ش��نای گيالن را شكست داد و بر صدر نشينی خود تداوم

بخشيد.
حميد ش��ب انگيز س��رمربی موفق تيم فوالد ماهان پس از اين ديدار گفت: 
بازيكنان جوان تيم گيالن بسيار خوب برابر ماهان ظاهر شدند اما ما به امتياز 
اين بازی نياز بيشتری داشتيم. وی ادامه داد: جمعه هفته جاری بايد به كرمان 
برويم و يك بازی بس��يار سخت برابر هيات ش��نا اين شهر برگزار نماييم. 

اميدوارم بازيكنانم از اين ديدار سخت سربلند بيرون بيايند.

طاهری:
تصمیمی برای 
انتشار مبلغ 
قراردادها نداريم

در پي رس��انه اي شدن خبر استعفاي مديرعامل باشگاه 
س��پاهان كه بعد از به توافق نرسيدن اين باشگاه با امير 
قلعه نوعي صورت گرفت، جمعي از هواداران سپاهان 
با تجمع در برابر اس��تانداري اصفهان اعتراض خود را 

در اين زمينه اعالم كردند.
 به گزارش فارس، پ��س از اين كه رئيس هيأت مديره 
باش��گاه س��پاهان به صراحت اعالم كرد، ب��ا توجه به 
تأكيد وزارت صنايع و معادن بر اجراي قانون س��قف 
قراردادهاي سازمان ليگ فدراسيون فوتبال، اين قانون 
در باشگاه اصفهاني اجرا خواهد شد، در وهله نخست 

امير قلعه نوعي كه در دو فصل گذشته هدايت اين تيم 
را ب��ر عهده داش��ت، از ادامه همكاري با اين باش��گاه 
سرباز زد و قانون سقف قرارداد را عامل اصلي جدايي 

از اين تيم عنوان كرد
در ادامه نيز چند رسانه احتمال كناره گيري محمدرضا 
س��اكت مديرعامل باشگاه را مطرح و عنوان كردند در 
جلسه هيأت مديره برگزار شد، وي در صورت متقاعد 
نك��ردن هيأت مديره براي بس��تن يك تيم قدرتمند از 
س��مت خود اس��تعفا خواهد داد. با انتش��ار اين خبر، 
جمعي از هواداران باش��گاه س��پاهان به ه��واداري از 

مديرعامل پيش از آغاز جلس��ه هيأت مديره در مقابل 
س��اختمان باشگاه تجمع كرده و با سر دادن شعارهايي 
اعتراض خود را نسبت به اتفاقات چند روز اخير حول 
باش��گاه سپاهان به گوش مديران اين باشگاه رساندند. 
همچنين ق��رار و مدارهايي تنظيم ش��ده بود تا ديروز 
تع��دادي از ه��واداران س��پاهان در مقابل اس��تانداري 
اصفه��ان تجمع كردند و جمع اندك��ي از هواداران كه 
بنا به روايت ش��اهدان عيني تعدادش��ان از 12 نفر نيز 
تج��اوز نمي كرد، در مقابل اس��تانداري اصفهان تجمع 
كرده تا بدين ترتيب اعتراض خود را نسبت به اتفاقات 
رخ داده اخير در باش��گاه سپاهان نشان داده و با اعالم 
حمايت از مديرعامل باشگاه، نسبت به اظهارات رئيس 

هيأت مديره باشگاه سپاهان اعتراض كنند.
در اين كه هواداران سپاهان از اين تيم انتظار نتيجه گيري 
دارند و نگران آينده تيمشان هستند، ترديدي نيست اما 

بحث اصلي به اهداف گردانندگان اصلي اين تجمعات 
برمي گردد. ط��ي روزهاي گذش��ته تحركاتي صورت 
گرفت كه س��عي داشت تا مديران و تصميم گيرندگان 
اس��تاني را به عنوان س��رنخ به هواداران سپاهان نشان 
دهد و حاميان رس��انه اي نيز سعي داشتند اصل ماجرا 
را آن طوري جلوه بدهند كه در نهايت ورق به س��ود 
عده اي خاص برگردد، هر چند كه آن قدر اين برنامه ها 
نخ نما ش��ده جلو رفت كه رئيس هيأت مديره باشگاه 
س��پاهان ني��ز در مواجه ب��ا تجمع كنن��دگان در مقابل 
اس��تانداري اعالم كرد كه اين نف��رات را به طور كامل 
مي شناسد. باشگاه س��پاهان در طول سال هاي گذشته 
همواره به عنوان يك باشگاه حرفه اي شناخته مي شده 
است و برخي رفتارها كه اين روزها در اطراف اين تيم 
ديده مي شود، هيچ تناسخي با روحيه حرفه اي گري اين 

باشگاه ندارد.

توپ را به زمین هواداران انداختند

بازهم رقابت های ليگ برتردهم فوتبال باش��گاه های كش��ورمان به پايان 
رس��يد و باز هم اخبار داغ روزنامه ها و خبرگزاری های ورزشی حال و 
ه��وای نقل و انتقاال ت و جابجايی بازيكن��ان و مربيان را تيتر اول اخبار 

خود قرار داده و هرروز از باغ اين جابجايی ها بری می رسد!
چن��دی پيش در يكی از روزنامه های ورزش��ی مطلبی را پيرامون اين كه 
گاالتاس��رای تركيه خواهان ب��ه خدمت گرفتن آرش برهانی اس��ت و يا 
كلن آلمان بازی خس��رو حيدری مدافع تيم فوتبال فوالدمباركه س��پاهان 
را پس��نديده است!!! و يا اين كه ش��ايد امير قلعه نوعی به ترابوزان تركيه 
برود و خالصه اين كه فراز كمالوند در يك تيم دس��ته دومی انگلس��تان 
حض��ور خواه��د ياف��ت . . . ! را ديديم و پ��س از خوان��دن آنها در دل 
خنديدي��م چرا ك��ه اينها همه يك نمون��ه از صدها نمونه ای اس��ت كه 
دالالن و خالص��ه ف��ك و فاميل بازيكنان و مربي��ان در روزهای پايانی و 
 خاتمه ليگ هرس��ال آنها را علم ك��رده و به دنبال بازاريابی برای اين قوم

می باشند.
اما به راس��تی آيا تمامی اخبار چاپ ش��ده از اين دس��ت خبرها همه اش 
درس��ت و صحت و س��قم داشته و بايس��تی خواننده آنها را باوركند!؟ به 
طور حتم بايس��تی گفت كه بيش از 95 درصد از اين خبرها به خصوص 
در زمان پايانی ليگ برتر فوتبال كشورمان صحت نداشته و درست بودن 
 آن را هي��چ مرج��ع و حتی خود اش��خاص تأييد و به ق��ول معروف اكی

نمی كنند. . . !
چط��ور می ش��ود بازيكنی كه در تي��م خودش و در طول س��ی و چهار 
هفته ب��ازی، تنها پنج هفته بازی می كند، به عنوان يك بازيكن طراز اول 
م��ورد توجه تيم ه��ای اروپايی درجه يك و يا حتی باش��گاه های متمول 

عربی حاشيه خليج هميشه فارس قرار می گيرد درحالی كه پس از مدتی 
همي��ن بازيكن حاضر اس��ت در تيم های ليگ دس��ته اول و دس��ته دوم 
باش��گاه های كشورمان قرارداد منعقد كرده و با هر هزينه ای مشغول بازی 
شود!؟ پشت پرده انتشار اينگونه اخبار نقل و انتقاالت چه كسانی هستند 
 ك��ه اين چنين اذع��ان عمومی مردم را متوجه ب��ازار گرمی های كذب و

دروغ می كنند!؟
 اگر بازيكنی مورد توجه تيم و يا باشگاهی چه در داخل و چه در خارج 
از كش��ور قرارمی گيرد، نبايس��تی اينگونه تابلو ش��ود چرا كه برای همه 
مش��خص و مبرهن است كه بيش��تر اين تابلو بازی ها فقط به خاطر باال 
بردن نرخ دس��تمزدها و قراردادهای فص��ل جديد بوده درحالی كه اغلب 
اين مربيان و يا بازيكنان مورد توجه به هيچ وجه به خارج از كش��ورمان 
انتقال نمی يابند. اگر به اين تئوری با ديدی باز و موش��كافانه بنگريم، به 
خوبی درخواهيم يافت كه س��ال گذشته از 100 درصد اخبار اينگونه ای، 
تنها چهار درصد آن درست از آب درآمده و تعداد اندكی بازيكن. . . و نه 
مربی، به خارج از كش��ور كوچ كرده اند كه مشخص گرديد كه تمامی اين 
تبليغ��ات طبل توخالی بوده بازيكنان و مربيان برای باال بردن نرخ بازی و 

كاری خود دست به يك چنين شانتاژهای روزنامه ای می زنند. 
اما چه كنيم كه برای نقل و انتقال درس��ت و صحيح تيم ها و باش��گاه ها 
دچار مش��كالت عديده ای نگردند و چه مرجعی بايستی به اين موضوع 
رسيدگی نمايد. برای اين مهم به سراغ برخی از كارشناسان اهل فن رفتيم 
ك��ه در مجموع آنها بر اين عقيده بودن��د كه نمك بازار نقل و انتقاالت و 
جابجايی های هر س��ال همين تبليغات تهی و پوچ است و هيچ مرجعی 
هم نمی تواند جلوی آن را بگيرد به اين دليل كه منبع موثقی برای اينگونه 

اخبار وجود ندارد !
اما ای كاش مربيان و بازيكنان طراز اول فوتبال كش��ورمان از حضور در 
اين بازارگرمی ها خودداری می نمودند، تابی جهت نام آنها در فهرس��ت 
گران ترين ها و يا كانديداهای دروغين حضور در باش��گاه ها و ليگ های 
خارجی درج نگردد. به راستی مگر يك فوتبال بی در و پيكر چقدر ارزش 
دارد كه بخواهيم اينگونه خودمان را دست آويز اين و آن و يا دالالن قرار 

دهيم و سابقه ورزشی خودمان را زير سئوال ببريم؟
 ام��ا قب��ل از آنكه به برخ��ی ديگر از اخب��ار دروغين و ش��ايعاتی كه به 
تازگی در برخی از مطبوعات ورزش��ی كش��ورمان به چاپ رسيده توجه 
نمائيم ذكر اين نكته را ضروری می دانيم كه امس��ال از س��وی س��ازمان 
ليگ برتر و فدراس��يون فوتبال كشورمان و ش��ايد برای مقابله با اينگونه 
افزايش قيمت ها، س��قف قراردادی برای بازيكنان مشخص گرديده است 
كه اميدواريم باتوجه به اين س��قف قرارداد البته اگر درست انجام شود و 
از پرداخت های زيرميزی مثل هرس��ال جلوگيری به عمل آيد، بازار داغ 
و گرم نقل و انتقاالت و ش��ايعات پيرامون آن كمرنگ خواهد شد. اما در 
پاي��ان به برخی ديگر از اخبار چاپ ش��ده در س��ايت ها و روزنامه های 

ورزشی اشاره ای كوتاه می نمائيم.
محمدرضا خلعتبری در راه اسپانيا . . . پنج ميليارد تومان برای نكونام در 
الس��د قطر. . . ايگوركاس��ترو در الهالل عربستان سعودی . . . اميرحسين 
فش��نگچی در راه ايتالي��ا . . . پيروزقربان��ی در راه ام��ارات . . .  احس��ان 
ح��اج صفی مورد توجه ليدزيونايتد . . . قاس��م حدادی فر در تيم فوتبال 
بش��يكتاش . . . مجتبی جباری ورئال زاراگوزا  . . . كريم انصاری فرد در 

راه انگلستان و . . .  !.

  زاینده رود

تأملي بر تحوالت صورت گرفته در باشگاه سپاهان؛

رئيس هيات ژيمناس��تيك اس��تان اصفهان گفت: به دلي��ل اين كه فعاليت 
مربيان اصفهاني در ژيمناستيك هنري خروجي نداشته، ژيمناستيك استان 

نتوانسته در سطح قهرماني جايگاه ممتازي داشته باشد.
 اصغر نكوگل اظهار داش��ت: در دوره اي كه رياس��ت هيات ژيمناس��تيك 
استان اصفهان را برعهده داشتم، بحث فني و قهرماني در دستور كار هيات 
 قرار داش��ت اما آن گونه كه انتظار مي رفت در دوره هاي مختلف به نتيجه

نرسيده است.
وي ب��ا بي��ان اين كه مربي��ان ژيمناس��تيك اركان اصلي هيات را تش��كيل 
مي دهند، افزود: با توجه به زحمت زياد مربيان اما در ژيمناس��تيك تاكنون 
هنري خروجي نداش��ته ايم و ش��ايد در بخش زيربنايي و در چند وس��يله 
موف��ق عمل كرده ايم. رئيس هيات ژيمناس��تيك اس��تان اصفهان ادامه داد: 
البت��ه در نهاي��ت در جمع اس��باب هاي مختلف با مش��كل روبه رو بوده و 
 عام��ل اصل��ي جاي��گاه فعلي ژيمناس��تيك اصفه��ان نيز ب��ه همين علت

است.
وي ب��ا بيان اين كه مش��كل اصلي ژيمناس��تيك در نظام آموزش��ي به روز 
نبودن س��طح علمي مربيان اس��ت، گفت: داليل عمده اي از قبيل آموزش 
س��نتي، كمبوده��اي آموزش��ي، دوري از فعاليت آكادمي��ك و جلو نرفتن 
 اص��ل صحيح حرك��ت با زمان عوامل اصلي ضعف ژيمناس��تيك اس��تان

است.
 نكوگل با اش��اره به اين كه ورزش به عنوان عامل اساسي در تربيت نسل 
آينده جامعه نقش��ي ويژه ايفا مي كن��د، افزود: اگر هدف هاي آموزش خود 
را به ترتيب عالقه مند س��اختن كودكان، بهبود رش��د كودكان و نوجوانان، 

پرورش توانايي جسمي و آموزش دادن حركات جديد و هماهنگي آنها با 
توانايي جسمي و اصالح ضعف جسمي بدانيم، ژيمناستيك به عنوان يك 
رش��ته مادر بر ماهيت بنيادي و سالم س��ازي همه رشته هاي ورزشي تأكيد 

بيشتري خواهد داشت.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اولويت هاي پي��ش روي هيات ژيمناس��تيك اس��تان 
اصفهان بيان داش��ت: تش��كيل گروه فني آسيب شناس��ي ژيمناستيك در 
اس��تان، جدا كردن ژيمناس��تيك عمومي و قهرماني و طرح اس��تعداديابي 
 و كار تحقي��ق و علم��ي س��ر فص��ل برنامه ه��اي م��ورد نظ��ر هي��ات

است.
رئي��س هي��ات ژيمناس��تيك اس��تان اصفهان با تأكي��د بر اين ك��ه ارتقاي 
س��طح فن��ي ژيمناس��تيك اس��تان از اهمي��ت باالي��ي برخوردار اس��ت، 
تصري��ح ك��رد: تعام��ل نزديك ب��ا آموزش و پ��رورش، باال بردن س��طح 
معلوم��ات مربيان و داوران، اس��تفاده از تجربيات گذش��ته و به كارگيري 
 مربي��ان با دانش خارج��ي و داخل��ي از مهم ترين برنامه هاي در دس��تور

كار است.
گفتنی است نكوگل كه به تازگی هدايت هيأت ژيمناستيك استان اصفهان 
را به عهده گرفته اس��ت قص��د دارد در برنامه های خود تحولی عميق در 

وضعيت اين رشته پايه در استان ايجاد كند.
به نظر می رسد با توجه به محدوديت های پيش رو و افراد سفارش شده 
در اين هيأت كمی اين موضوع غير ممكن باش��د هرچند اميدواريم پيش 
بينی ها غلط از آب در آمده و ش��اهد بيدار شدن اين رشته به خواب رفته 

در استان باشيم.

فعالیت مربیان در ژيمناستیك هنري خروجي نداشته است
رئيس هيات ژيمناستيك استان اصفهان:
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بهترين مردم در نزد خداوند و 
نزديك ترين آنان به او، نيکوکاری 
 است که از نيکی او قدردانی
نمی شود.

  زاینده رود

 امين��ی در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: مه��م تري��ن
پ��روژه های قابل به��ره برداری ش��هرداری منطقه 8 
ب��ا هزينه ای بال��غ بر 284503148408 ريال اس��ت 
 كه ش��امل پروژه های خيابان س��ازی، فضای س��بز،
طرح ه��ای ترافيكی، پ��روژه های متفرق��ه و پروژه 
های فرهنگی و ورزش��ی می باش��د. وی خاطرنشان 
ك��رد: منطق��ه 8 با 48 هزار نفر جمعيت از ش��مال به 
خيابان بهارس��تان، از جنوب به خيابان ش��هيد احمد 
فروغ��ی، از غرب ب��ه خيابان امام خمين��ی)ره( و از 
ش��رق به خيابان كاوه محدود است. شهرداری منطقه 
8 تصريح كرد: س��رانه حمل زباله در سطح منطقه به 
طور متوس��ط روزانه 111 هزار و 700 كيلوگرم است 
كه به ازای هر نفر 450 گرم می باشد. همچنين سرانه 
 ضايعات فضای سبز و بازيافت برای هر نفر به ترتيب
 43 گرم و 12/5 گرم است، اين درحالی است كه سرانه
رف��ت و روب و هزينه حمل زباله و نظافت برای هر 
نفر به ترتيب 18/5 مترمربع و 295 ريال است. امينی 
بودجه منطقه در سال 90 را حدود 287 ميليارد ريال 
عن��وان و تصريح ك��رد: 36 درصد اين بودجه صرف 
هزين��ه های ج��اری و 64 درصد آن ش��امل بودجه 

عمرانی می شود. 
 طب��ق برآورده��ا كل بودج��ه نس��بت به س��ال قبل

17 درصد رشد داشته اس��ت. وی هزينه پروژه های 
فرهنگی - ورزش��ی را بالغ بر 11 ميليارد ريال عنوان 

كرد كه عبارتند از: 
- مجموعه فرهنگی باغ بانوان واقع در خيابان گلخانه 

خانه اصفهان
مت��ر در دو طبق��ه    مس��احت س��اختمان: 900 
ش��امل كالس های آموزشی، س��الن ورزشی، سالن 

اجتماعات
  كل مبلغ هزينه شده: سه ميليارد و 700 ميليون ريال

- ورزشگاه ش��هدای كوجان واقع در خيابان شهيدان 
كاظم��ی، كوچ��ه فرهنگيان جنب مجتمع مس��كونی 

سامان
 مس��احت س��وله 1200 مترمرب��ع ش��امل س��الن 
چندمنظ��وره ورزش��ی، س��اختمان اداری، رختكن، 

سرويس بهداشتی
 زيربنای ساختمان اداری: 550 مترمربع

 محوطه سازی: 700 مترمربع
 ديواركشی محوطه: 250 مترمربع

 ديواركشی سوله و ساختمان: 3000 مترمربع
 اسكلت فلزی: 80 تن

 پوشش سقف: 1200 مترمربع
 كل مبلغ هزينه شده: هفت ميليارد ريال

- زمي��ن ورزش��ی روب��از مجتمع مس��كونی نيروی 
هوايی

 مساحت ورزشگاه: 1104 مترمربع
 فنس كشی: 420 مترمربع

 آسفالت: 750 مترمتربع
 جدولگذاری: 350 متر

 پياده رو سازی: 360 مترمربع

 پايه چراغ و پرژكتور: 10 عدد
 كابل كشی: 390 متر

 كل مبلغ هزينه شده: 300 ميليون ريال
ش��هردار منطق��ه 8 هزينه پ��روژه های فضای س��بز 
و زيباس��ازی را بالغ ب��ر 58 ميلي��ارد و 980 ميليون 
و 780 ه��زار و 500 ري��ال ذكر و خاطرنش��ان كرد: 
اين پروژه ها ش��امل 11 مورد احداث بوس��تان های 
 محلی، س��اماندهی و احيای هش��ت بوستان محلی،
 11 مورد احيای مادی ها، سه مورد احداث آب نما و
17 مورد نصب وسايل بازی كودكان و حركت درمانی 
است. امينی پروژه های احداث و ساماندهی و احيای 

بوستان های محلی را بدين شرح عنوان كرد: 
- ساماندهی چشمه كساره واقع در خيابان رباط جنب 
پل شهيد ردانی پو شامل بركه، آب نما، احيای مادی، 

پاركينگ، ساختمان اداری و سرويس بهداشتی
 مساحت كل: 31765 مترمربع

 مساحت فضای سبز ايجاد شده: 27974 مترمربع
 كل مبلغ هزينه ش��ده: هشت ميليارد و 499 ميليون 

و 800 هزار ريال
- اح��داث بوس��تان خيابان ابونعيم واق��ع در خيابان 

جابرانصاری
 مساحت بوستان 7300 مترمربع

 جدولگذاری: 1340 مترمربع
 پياده روسازی: 2176 مترمربع
 كابل گذاری: 1100 مترمربع

 تعداد پايه روشنايی: 36 عدد پاركی
 تابلو برق: يك عدد
 آالچيق: دو دستگاه

 نص��ب وس��ايل ب��ازی ك��ودكان و 18 وس��يله
حركت درمانی

 كل مبلغ هزينه ش��ده: يك ميليارد و 891 ميليون و 
355 هزار ريال

- احداث بوستان بزرگراه سردار شهيد ردانی پور
 مساحت بوستان: 21000 مترمربع

 پياده روسازی: 2300 مترمربع
 كابل گذاری: 1500 متر

 تعداد پايه روشنايی: 61 عدد
 نيمكت چوبی- فلزی: 22 عدد

 نصب وسايل بازی كودكان و حركت درمانی
 كل مبل��غ هزينه ش��ده: دو ميليارد و 682 ميليون و 

190 هزار ريال
- احداث بوس��تان محل��ی كوچه هداي��ت واقع در 
خيابان ش��هيد دكتر باهنر، چه��ارراه آيت ا... خادمی 

ابتدای كوچه هدايت
 مساحت بوستان: 3000 مترمربع

 جدولگذاری: 350 مترمربع
 پياده روسازی: 54 مترمربع

 تعداد پايه روشنايی: 23 عدد
 كل گذاری: 600 متر

 مساحت و آبنما: 20 مترمربع
 بتن ريزی: شش مترمكعب
 آرماتوربندی: 400 كيلوگرم

 سنگ مالون: 70 مترمربع
 كل مبلغ هزينه شده: 645 ميليون ريال

- احداث بوس��تان محلی ش��مس آباد كوچه آزادی 
واقع در خيابان كاوه

 جدولگذاری: 600 متر طول
 پياده روسازی: 300 مترمربع

 مساحت بوستان: 1800 مترمربع
 كل گذاری: 300 متر

 تعداد پايه روشنايی: 12 عدد
 كل مبل��غ هزينه ش��ده: 286 ميلي��ون و 300 هزار 

ريال
- احداث بوستان محلی خيابان ابونعيم

 مساحت بوستان: 3170 مترمربع
 جدولگذاری: 250 متر
 كابل گذاری: 425 متر

 پياده روسازی: 100 متر
 تعداد پايه روشنايی: 17 عدد

 كل مبل��غ هزينه ش��ده: 295 ميلي��ون و 820 هزار 
ريال

- احداث پاركينگ و فضای س��بز خيابان شيخ فايض 
واقع در خيابان رباط

 مساحت بوستان: 1200 مترمربع
 جدولگذاری: 45 متر 

 پياده روسازی: 300 مترمربع
 كل مبلغ هزينه شده: 178 ميليون ريال

- س��اماندهی و توس��عه بلوار گل ها خيابان ش��هيد 
طاهرزاده

 جدولگذاری: 937 متر
 پياده روسازی: 955 مترمربع
 كابل گذاری: 1550 مترمربع
 تعداد پايه روشنايی: 62 عدد

 تابلو روشنايی: يك عدد
 مبلغ كل هزينه ش��ده شامل عمرانی و فضای سبز: 

يك ميليارد و 366 ميليون و 709 هزار ريال
- احداث بوستان س��ردار شهيد ردانی پور حدفاصل 

پل شهيد ردانی پور تا خيابان آيت ا... صادقی
 جدولگذاری: 118 متر طول
 پياده روسازی: 360 مترمربع

  كابل گذاری: 1500 متر
  تعداد پايه روشنايی: 60 عدد

  مساحت بوستان: 4500 مترمربع
  كل مبلغ هزينه ش��ده شامل عمرانی و فضای سبز: 

665 ميليون ريال
- احداث بوس��تان مارچين واقع در خيابان ش��هدای 

مارچين
 مساحت بوستان: 2200 مترمربع

 پياده روسازی: 800 متر
 تعداد پايه روشنايی: 17 عدد

 محوطه بازی كودكان: 70 مترمربع
 نصب وسايل بازی كودكان

 كل مبل��غ هزين��ه ش��ده ش��امل عمران��ی، فضای 
 س��بز، آزادس��ازی و مبلمان ش��هری: هفت ميليارد و

 

343 ميليون و 100 هزار ريال
 - اح��داث بوس��تان س��لمان واق��ع در خياب��ان امام

خمينی )ره(
 مساحت بوستان: 1800 مترمربع

 پياده روسازی: 600 مترمربع
 محوطه بازی كودكان: 120 مترمربع

 تعداد پايه روشنايی خورشيدی: 13 عدد
 مساحت فضای سبز: 1000 متر

 كل مبلغ هزينه ش��ده ش��امل فضای س��بز، مبلمان 
ش��هری، تأسيسات انرژی خورش��يدی، آزادسازی و 
عمرانی: هش��ت ميلي��ارد و 125 ميليون و 650 هزار 

ريال
- احيا و بازسازی بوستان آالله واقع در خيابان رباط

 مساحت: 1550 مترمربع
 جدولگذاری: 330 متر
 كابل گذاری: 420 متر
 پايه روشنايی: 19 عدد

 كل مبلغ هزينه ش��ده: 
مي��لي��ون و 750   280

هزار ريال
بازس��ازی  و  احي��ا   -
مسجد  جنب  بوس��تان 
)س( زين��ب   حضرت 

واق��ع در خياب��ان جابر 
انصاری

 مساحت كل: 1200 متر
 جدولگذاری: 230 متر
 پياده روسازی: 65 متر

 كل مبلغ هزينه شده: 188 ميليون ريال
- احيا و بازس��ازی بوس��تان تربيت واق��ع در خيابان 

شهيد عادل پور
 مساحت بوستان: 1500 مترمربع

 جدولگذاری: 310 متر طول
 كل مبلغ هزينه شده: 155 ميليون ريال

- احيا و بازس��ازی بوس��تان صداقت واقع در خيابان 
رباط

 مساحت بوستان: 750 متر
 كل مبل��غ هزينه ش��ده: 101 ميلي��ون و 500 هزار 

ريال
- احيا و بازس��ازی بوس��تان ارغوان واقع در خيابان 

گلخانه خانه اصفهان
 مساحت بوستان: 900 مترمربع

 كل مبلغ هزينه شده: 78 ميليون ريال
 - احيا و بازس��ازی بوس��تان جالليه واق��ع در بلوار

گل محمدی
 مساحت بوستان: 450 مترمربع

 كل مبلغ هزينه شده: 39 ميليون و 250 هزار ريال
- احيا و بازسازی بوستان سرو واقع در ابتدای خيابان 

شهيد عادل پور
 مساحت بوستان: 4500 مترمربع

 كل مبلغ هزينه شده: 403 ميليون ريال
- احيا و بازسازی بوستان شهرك نيروی هوايی واقع 

در خيابان گلخانه
- مساحت بوستان: 13500 متر

- كل مبلغ هزينه ش��ده: يك ميليارد و 290 ميليون و 

500 هزار ريال
شهردار منطقه 8 در ادامه هزينه طرح های ترافيكی را 
هشت ميليارد و 421 ميليون و 500 هزار ريال عنوان 
ك��رد كه عبارتند از: 21 مورد طرح ترافيكی و اصالح 
هندسی، يك مورد پياده روسازی و دو مورد احداث 

پل عابرپياده.
امينی درباره پروژه ه��ای متفرقه گفت: اين پروژه ها 
ش��امل احداث مجتمع مسكونی مش��اركتی، احداث 
س��اختمان اداری و دفاتر معاونت خدمات شهری و 
معاونت عمران منطقه، احداث ساختمان جهت بانك 
و رانندگان، محوطه سازی حياط شهرداری منطقه 8، 
احداث س��پتيك دفع آب های سطحی خيابان شهيد 
ردانی پور، كانال دفع آب های س��طحی خيابان شهيد 
ردانی پور و كانال دفع آب های سطحی خيابان كاوه 
 می باشد كه هزينه اين پروژه ها شش ميليارد

 و 610 ميليون ريال است. 
وی ضمن اش��اره به آزادسازی 
11 خياب��ان، اف��زود: تم��ام 
خياب��ان ه��ای منطق��ه 8 
است،  دار  شناس��نام��ه 
يعن��ی تم��ام خيابان ها 
ب��ا مالكيت ه��ای آنها 
مشخص است. شهردار 
محله  درب��اره   8 منطقه 
اختالف��ات  و  ف��ردوان 
منطقه  بين مردم  ديدگاهی 
و آستان قدس رضوی گفت: 
اي��ن اخت��الف از س��ال ها پيش 
بوده. آس��تان قدس رض��وی می گويد 
به ص��ورت بلندم��دت مالكيت را واگ��ذار می كنيم 
و رس��يدن مردم منطق��ه به مالكيت قطع��ی از طريق 
 پرداخ��ت اجاره امكان پذير اس��ت، ام��ا مردم منطقه
می گويند اس��ناد متعلق به 300 س��ال پيش اس��ت و 

مالكيت دارند. 
امينی ضمن اش��اره به تشكيل جلس��ه در استانداری 
تصريح كرد: با حضور يك خط شناس، قباله شناس و 
سندشناس و نيز نماينده آستان قدس و نماينده، نتيجه 
به دس��ت آمده به مقام معظم رهبری منتقل شده، پس 

بايد ايشان دستور بدهند.
ش��هردار منطقه 8 مه��م ترين طرح های توس��عه در 

منطقه را اينگونه عنوان كرد: 
- تكميل مسير 7/7 كيلومتری قطار شهری حدفاصل 

خيابان بهارستان تا ميدان شهدا
- اتمام آزادسازی ها تا آخر امسال

- ايج��اد ش��بكه معاب��ر در ناحي��ه غ��رب منطقه كه 
ش��امل خيابان های مارچي��ن، بلوار س��پاه، ابونعيم، 
آيت ا... صادقی، ش��هيد اس��ماعيلی، ش��هيد كاظمی، 
 گلوگاه كوجان، خليفه س��لطانی، خيابان صائب و ...

می شود.
امين��ی در خاتم��ه مه��م ترين طرح های در دس��ت 
اجرای ش��هرداری منطق��ه 8 را اينگون��ه اعالم كرد: 
احداث ورزش��گاه باران، احداث فرهنگسرای باران، 
احداث ورزش��گاه روب��از خيابان ام��ام خمين)ره(، 
احداث فرهنگسرای مارچين، احداث بوستان اطراف 
خيابان ش��هيد ردانی پور و س��اماندهی خيابان شهيد 

اسماعيلی.

هزینه پروژه های مهم قابل بهره برداری بالغ بر 284 میلیارد ریال است

 شهردار منطقه 8 اصفهان:

تکميل 
مسير 7/7 کيلومتری 

قطار شهری در اين منطقه يکی 
از مهم ترين برنامه های شهرداری 
در راستای اجرای برنامه پنج ساله 
است که تا کنون تملك هفت عدد 

از ايستگاه های آن انجام شده 
است


	540-1
	540-2

