
قائم مقام س��ازمان بازرسي كل 
شفاف س��ازي  گف��ت:  كش��ور 
موثرترين ش��يوه مبارزه با فساد 
اداري اس��ت. ولي ال��ه خبره در 
مراسم توديع و معارفه مديركل 
بازرس��ي اس��تان چهارمحال و 

بختياري، اظهار داشت: حمايت از سرمايه گذاري، رسيدگي به شكايات 
مردم عليه دستگاه  هاي اداري ...

مدير ش��ركت غل��ه و خدمات 
بازرگاني چهارمحال و بختياري 
گفت: خري��د تضميني گندم در 
 چهارمحال و بختياري 60 درصد
كاه��ش يافت. محس��ن ضيايي 
اظه��ار داش��ت: ب��روز پدي��ده 

خشكسالي، كاهش خريد بخش خصوصي و خودمصرفي روستاييان از 
مهم ترين داليل كاهش خريد گندم ... 

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور:
شفاف سازي مؤثرترين شيوه مقابله

با فساد اداري است

مدیر شركت  غله و خدمات بازرگانی:
كاهش خريد تضميني گندم

در چهارمحال وبختياري
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شهرستان   صفحه 4 

مدیركل ستاد بحران استان اصفهان خبر داد:

خشکی50 درصدي منابع آب
صفحه4در سطح استان

جهادكش��اورزي  مدي��ركل 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: 
95 ميليارد ريال اعتبارات تملك 
دارايي به فصل كش��اورزي اين 
اس��تان اختصاص يافت. صفدر 
ش��وراي  نشس��ت  در  ني��ازي 

برنامه ري��زي اين اداره كل اظهار داش��ت: از اين مي��زان اعتبار در بخش 
كشاورزي ...

در چهارمحال و بختياري؛
95 ميليارد ريال اعتبار به بخش 

كشاورزي اختصاص يافت

شهرستان    صفحه 4

فوالدگر:
دولت اعتبارات مربوط به خسارات 
خشكسالي را سریع تر اختصاص دهد

شهرستان    صفحه 4

یک كارشناس ميراث  
فرهنگی:

تخريب سی و سه پل
 با  راه  اندازی  مترو قطعی است

يك كارش��ناس حوزه  ميراث فرهنگي با تأكيد 
بر اين نكته كه ساختار بناهای تاريخی ما هيچ 
هم خوانی با ارتعاش ندارد، گفت: با عبور قطار 
ش��هری از زير پايه های س��ی و سه پل،  شاهد 

تخريب اين بنای تاريخی خواهيم بود.
مرتضی فرشته نژاد با بيان اين كه طبق مصوبه ای 
قرار بود قطار شهری با چند متر فاصله از كنار 
اي��ن پل تاريخی عبور كن��د، اظهار كرد: اكنون 
مس��ير به گونه ای است كه قطار شهری به طور 

دقيق از زير پل و پايه های آن عبور می كند.
وی  افزود: با راه اندازی خط شمال به جنوب 
قطار شهری، روزانه حداقل 40 بار مترو از كنار 
اين پل تاريخی عبور خواهد كرد كه ارتعاشات 
حاصل از آن برای ساختار چهارباغ، مدرسه امام 
صادق)ع(  و س��ی و سه پل بسيار مضر است و 

به تدريج باعث تخريب آنها خواهد شد.
 به گفته اين كارش��ناس حوزه  ميراث فرهنگي 
شكايتی از طرف س��ازمان ميراث فرهنگی در 
اي��ن زمينه صورت گرفته و قرار ش��ده اس��ت 
وضعيت موجود پل را مبنی بر نداشتن مشكل، 
مستندس��ازی كنند تا در صورت بروز هرگونه 
مشكلی، اقدامات الزم را انجام دهند. وی علت 
مرمت فعلی پل را تأمين دليل برای دادگاه مبنی 
بر س��الم بودن پل دانس��ت و تصريح كرد: اگر 
قطار شهری از اين محل عبور نكند و اتفاقات 
آسيب رساننده ديگر نيز حادث نشود، اين پل 
تاريخی تا 100 س��ال ديگر هم پابرجا خواهد 
بود. فرشته نژاد با گاليه از سخنان غيركارشناسی 
در اين زمينه، گفت: افرادی كه اعتقاد دارند هيچ 
مش��كلی برای پل پيش نمی آيد، هيچ كدام در 
زمان تخريب پل حضور ندارند كه پاس��خگو 

باشند.
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سراسری

مذاكرات روسيه و آمریكا بي نتيجه ماند
سپر دفاع موشكي در ابهام راهبردي

با اعالم بي نتيجه ماندن مذاكرات هيأت 
مذاكره كننده ارش��د روس��يه با مقامات 
آمريكايي درباره طرح سپر دفاع موشكي 
ناتو در پنجم مرداد ماه، به نظر مي رسد با 
بازگشت واشنگتن به قالب مذاكرات در 
دوران بوش پس��ر، دو كشور به نوعي در 

وضعيت ابهام راهبردي قرار گرفتند.
 با شكست مذاكرات آمريكا- روسيه در 
واش��نگتن در پنجم مرداد ماه كه پس از 
مذاكرات سران روسيه و كشورهاي عضو 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( در 
سيزدهم تيرماه در سوچي انجام گرفت، 
طرح جديد باراك اوباما رئيس جمهوري 
آمريكا، مبني بر مشاركت روسيه در سپر 
دفاع موشكي ناتو، پس از طرح بوش پسر 
در وضعيت ابهام قرار گرفت. به گزارش 
روزنامه كامرس��انت، سفر هيأت اعزامي 
روس��يه به آمريكا متش��كل از س��رگئي 
ريابك��وف معاون وزير ام��ور خارجه و 
دميت��ري راگوزين نماينده دائم روس��يه 
در ناتو به منظور بررس��ي امكان دستيابي 
به توافق بر سر مس��أله سامانه دفاع ضد 
موشكي اروپايي، بدون نتيجه پايان يافت. 
ناظران بر اين عقيده هستند كه مذاكرات 
كارشناس��ان برجسته دو كش��ور داراي 
اهميت تعيين كننده اي براي روشن شدن 
مواضع مس��كو و واشنگتن در خصوص 
همكاري ه��اي آتي دو ط��رف و نيز ناتو 
براي ايجاد س��امانه دفاع ضدموشكي در 
خاك اروپاس��ت. در ديگر س��و، هيأت 
نمايندگي آمريكا نيز متشكل از نمايندگان 
وزارت دف��اع، وزارت ام��ور خارجه و 
شوراي امنيت ملي از جمله: مايكل مك 
فول مدير ارشد مسائل روسيه در شوراي 
امنيت مل��ي،  ژنرال جيم��ز كارت رايت 
معاون رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح،  
آلن توش��ر، معاون وزير امور خارجه در 
مس��ائل خلع س��الح و كنترل تسليحات 
و رز گته مولر مع��اون وزير امور خارجه 
آمري��كا در مس��ائل بررس��ي و رعايت 

توافقات بين المللي بوده است. 
در اين دور از مذاكرات، طرفين نتوانستند 
در اي��ن زمينه زبان مش��تركي با يكديگر 
پي��دا كنند. اخت��الف قب��ل از هرچيز بر 
سر پيشنهاد روس��يه در خصوص ايجاد 
فضاي واحد دفاع ضد موشكي از طريق 
به اصطالح س��پر موش��كي منطقه اي و 
همچني��ن ارائه تضمين حقوقي به طرف 
روس��ي در مورد ع��دم جهت گيري اين 
سامانه عليه توان بالقوه راهبردي روسيه 
اس��ت. مس��أله اين اس��ت كه مذاكرات 
اخي��ر دميتري مدوديف، ب��ا آندره فوگ 
راسموس��ن دبي��ركل ناتو در س��وچي، 
نش��ان داد كه نظريه ايجاد سيس��تم دفاع 
ضدموشكي منطقه  اي كه رئيس جمهوري 
روس��يه آن را در نشس��ت آبان ماه سال 
گذشته سران ناتو در ليسبون مطرح كرده 
بود، مورد موافقت مقامات اين س��ازمان 
قرار نگرفته اس��ت. ديميت��ري راگوزين 
نماينده ويژه رئيس جمهوري روس��يه در 
ناتو، قبل از س��فر ب��ه آمريكا اعالم كرده 
ب��ود ك��ه اكن��ون دو گزينه ديگ��ر براي 
همكاري در زمينه س��پر دفاع موش��كي 
به ناتو اعالم ش��ده است كه يكي از آنها 
ايجاد سيستم دفاع ضد موشكي همگرا با 
ايجاد يك مركز تب��ادل اطالعات و يك 
مركز اداره واحد اين سيس��تم بر اساس 
ارزيابي مش��ترك از تهديدات موش��كي 
است. گزينه ديگر ايجاد سيستم دفاع ضد 
موشكي مستقل از س��وي روسيه و ناتو 
اس��ت كه در اين ص��ورت هر دو طرف 
بايد تضمين بدهند كه هيچ يك از اين دو 
سيستم عليه ديگري به كار گرفته نخواهد 

شد. 
همچني��ن به گفت��ه س��رگئي ريابكوف، 
مع��اون وزي��ر خارجه روس��يه، يكي از 
مهم تري��ن موضوع��ات م��ورد مذاكره، 
يعن��ي ارائه تضمين كتب��ي در خصوص 
دف��اع س��امانه  جهت گي��ري   ع��دم 

ضد موش��كي آمري��كا علي��ه نيروهاي 
راهبردي هس��ته اي روس��يه نتيجه اي در 
برنداش��ت. به گفته وي، اكنون بيشترين 
اميد ب��ه رؤس��اي جمهوري دو كش��ور 
دوخته شده و اگر رئيس جمهوري آمريكا 
تا قبل از پايان س��ال به روسيه سفر كند، 
رهبران دو كشور فرصت خواهند داشت 
تا به بررس��ي اين موضوع پرداخته و به 
راه ح��ل قابل قبولي ب��راي هر دو طرف 

دست يابند. 
 نتايج مذاكرات روسيه- آمريكا 

پس از پايان بي نتيجه مذاكرات س��وچي 
ميان ديميت��ري مدوديف رئيس جمهور 
روس��يه و آندره فوگ راسموسن دبيركل 
نات��و در س��يزدهم تي��ر م��اه، مذاكرات 
آمريكا- روسيه در روز چهارشنبه پنجم 
مرداد ماه نيز از س��وي مس��كو بي نتيجه 
اعالم گرديد. بر اس��اس چنين س��يري، 
به نظر مي رس��د رون��د مذاكرات دو ماه 
اخير نش��ان مي دهد كه چارچوب هاي 
مذاكره ميان دو طرف از ش��كل نيابتي به 
شكل مستقيم درآمده است؛ هرچند پيش 
از اي��ن و در اجالس ليس��بون، مقامات 
روس��يه اذعان داشتند كه طرح سپر دفاع 
موشكي با مشاركت ناتو بايستي از مسير 
مذاكرات روس��يه و آمريكا ش��كل يابد. 
در اين مي��ان آمريكا به عن��وان طراح و 
اجراكننده اين طرح، تالش كرد تا ناتو را 
به شكلي هدفمند به مذاكره كننده اصلي 
اين طرح تبديل سازد، اما با اتمام اجالس 
سوچي در روس��يه و درخواست مسكو 
مبن��ي بر »مش��اركت راهب��ردي« با ناتو، 
طرح س��پر دفاع موشكي نيز مي بايست 
در قالب مشاركت راهبردي روسيه- ناتو 
ش��كل مي گرفت. در وضعيت مشاركت 
راهبردي با ناتو، روس ها تالش دارند تا 
وضعيت تصميم س��ازي در اين سازمان 
را به وضعي��ت چندقطب��ي تغيير دهند. 
 چنين وضعيتي به روسيه اجازه مي دهد
 تا ضمن كنترل رفتارهاي ناتو، در حوزه هاي
كلي��دي آن همچ��ون طرح س��پر دفاع 
موش��كي مش��اركت داش��ته باش��د. با 
شكس��ت مذاكرات س��وچي و به دنبال 
آن ش��كل گيري چارچوب ه��ا و روند 
مذاكرات مس��تقيم ميان آمريكا و روسيه 
بر سر سپر دفاع موش��كي، دو كشور به 
نوعي با پذي��رش رويكردهاي متفاوت، 
در وضعيت برگشت پذيري قرار گرفتند. 
در چنين وضعيتي با وجود ادامه سياست 
بازتنظيم از سوي دوطرف، به نظر مي رسد 
كه روسيه و آمريكا در رويكرد عملياتي به 
دوران بوش پسر بازگشته اند. از اين رو، 
در چنين فضايي، ديگر ماهيت مذاكرات 
 ش��كل چانه زن��ي )اصل بده- بس��تان(
نخواهد داش��ت، بلكه در ماهيت رقابتي 
ق��رار خواهد گرف��ت. هرچند دو طرف 
اعالم ك��رده اند كه امكان ادامه مذاكرات 
پيش از ديدار رؤس��اي جمهور آمريكا و 
روسيه در جريان سفر اوباما به مسكو تا 
پايان سال جاري ميالدي وجود دارد، اما 
واقعيت اين اس��ت كه دو كش��ور درباره 
ماهي��ت دفاعي س��پر موش��كي اروپا با 
يكديگ��ر اختالف دارند، ب��ه طوري كه 
دميتري راگوزين نماينده دائم روسيه در 
ناتو، روز جمعه هفتم مرداد ماه در جريان 
ديدار خود از تركيه اعالم كرد اين سيستم 
صرفاً يك سيس��تم دفاعي نيست و سپر 
هميش��ه شمشير را پوش��ش مي دهد. در 
نهايت به نظر مي رسد كه فضاي تعاملي 
آمريكا و روسيه در مورد طرح سپر دفاع 
موشكي اگرچه به صورت مستقيم دنبال 
مي ش��ود، اما به دليل تفاوت ديدگاه دو 
طرف بر س��ر چگونگي عملياتي سازي 
و تضمين هاي موجود به ويژه مشاركت 
 روسيه در بخش و يا تمامي طرح، مي تواند
به بازگش��ت پذيري ب��ه دوران پيش از 
مدوديف و اوباما دچ��ار گردد كه آينده 
رواب��ط را از وضعيت راهب��ردي خارج 

سازد.

رئيس كل بانك مركزی با بيان اينكه باالترين سرانه 
 اسكناس جهان به ايران تعلق دارد، گفت: هفت ميليارد
برگ اسكناس در گردش داريم. بهمنی در نشست 
هم انديش��ی با استادان اقتصاد دانش��گاه ها افزود: 
برای اصالح پول ملی آماده ايم تا از خرمن دانش و 
معرفت شما بهره گيريم. بانك مركزی مديون استادان 
بزرگ دانشگاه است و نهادهای مالی و پولی كشور 
سپاسگزار زحمات و تالش های شما هستند. رئيس 
كل بانك مركزی در ادامه افزود: بانك مركزی هيچگاه 
خود را از دانشگاه جدا ندانسته و همواره تالش كرده 
است در مناسبت های مختلف، با اساتيد بنام حوزه 
اقتصادی جلس��ات هم انديشی برگزار كند. بهمنی 
تأكيد كرد: اكنون نيز كه در آستانه تحول ساختاری و 

بزرگی در حوزه پولی قرار داريم، فرصت را غنيمت 
ش��مرده ايم تا از خرمن دانش و معرفت شما بهره 
گيريم. بهمنی با اش��اره به اليح��ه حذف 4 صفر از 
س��وی دولت و مس��ئوليت اجراي��ی بانك مركزی 
افزود: فعاليت های بانك مركزی در اين راس��تا كه 
از سال 1۳۸6 آغاز شده ، اكنون شدت يافته است و 
در اين مسير ، نيازمند پيشنهادها و راهكارهای شما 
 هس��تيم تا در تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل های
اجرايی، غنای بيشتری به مطالعاتمان ببخشيم. وی 
خاطرنشان كرد : اگر بانك مركزی ايران چك را به 
كار نمی گرفت، كارخانه توليد كاغذ امنيتی و چاپخانه 
توليد اس��كناس بانك مركزی فاقد توان الزم برای 
تهيه نيازهای داخلی بودند. رئيس ش��ورای پول و 

اعتب��ار با بيان اين كه واحده��ای پولی ريال و دينار 
نقش و جايگاهی در ذهنيت و معامالت مردم ندارد 
و ب��ا يك واحد پول ملی هي��چ چيزی را نمی توان 
خريداری كرد، گفت: چندين هزار واحد پول ملی 
ما معادل يك واحد پول پرقدرت و جهان رواست. 
ارزش ذاتی پول های ريز ما بيشتر از ارزش مبادالتی 
آنهاست و برای چاپ يك برگ اسكناس۲00 ريالی 
باي��د بيش از آن اندازه هزينه ش��ود. بهمنی تصريح 
ك��رد: بزرگ ترين واحد پولی م��ا )100/000 ريال( 
 معادل 9 دالر اس��ت و بزرگ ترين واحد پول يورو
)500 ي��ورو( حدود ۷50 تا ۸00 هزار تومان ارزش 
دارد. وی گفت: اگر پول درشت تورم ايجاد می كرد، 

اين امر بايد در حوزه يورو هم اتفاق می افتاد. 

جهان نما

مدير عامل شركت نفت خزر از شناسايی نخستين مخزن ذخيره سازی گاز در 
حاش��يه دريای خزر خبر داد و اعالم كرد: هم اكنون با مشاركت شركت گاز، 
مطالعات برای ايجاد يك مخزن جديد ذخيره س��ازی گاز در منطقه قزل تپه 
گلس��تان آغاز شده اس��ت. علی اصولی در گفتگو با مهر با اشاره به مشاركت 
شركت ملی نفت و گاز ايران برای شناسايی مخازن جديد برای ذخيره سازی 
گاز طبيع��ی، گفت: يكی از مهم ترين داليل ايجاد مخازن ذخيره س��ازی گاز 
طبيعی تامين س��وخت مورد نياز مشتركان به ويژه در فصول سرد سال است. 
مدير عامل ش��ركت نفت خزر با تأكيد بر اينكه برای شناس��ايی مخازن گاز 
طبيع��ی مطالعاتی در نقاط مختلف اس��تان های حاش��يه دريای خزر همچون 
گيالن، مازندران و گلس��تان انجام شده اس��ت، تصريح كرد: بر اين اساس به 
تازگی يك مخزن مناسب به نام قزل تپه در استان گلستان برای ذخيره سازی 
گاز طبيعی شناسايی شده است.  اين مقام مسئول با اعالم اين كه ايجاد مخازن 
ذخيره س��ازی گاز طبيعی در استان های شمالی كشور منجر به كاهش هزينه 
های انتقال گاز طبيعی از فازهای پارس جنوبی به ش��مال ايران خواهد ش��د، 
اظهار داش��ت: مطالعات انجام گرفته نشان می دهد ايجاد تأسيسات در مخزن 

قزل تپه برای ذخيره سازی گاز طبيعی دارای توجيه اقتصادی است. 
وی با يادآوری اينكه حدود 40 سال قبل يك حلقه چاه اكتشافی در اين مخزن 
قزل تپه حفر شده بود، تأكيد كرد: مطالعات از ميزان ذخاير گاز و ساختارهای 
هيدروكربوری قزل تپه نش��ان می دهد كه اين مخزن، پتانس��يل بااليی برای 
ذخيره س��ازی گاز طبيعی دارد. مدير عامل ش��ركت نفت خزر با بيان اين كه 
مخزن گاز قزل تپه در ش��مال شرقی اس��تان گلستان قرار گرفته است، خاطر 
نش��ان كرد: به زودی با تكميل مطالعات فنی و اقتص��ادی، برنامه ريزی برای 
آغاز عمليات اجرايی ايجاد تأسيس��ات مورد نياز ذخيره سازی گاز طبيعی در 
اين مخزن انجام می شود. در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 600 
ميليون متر مكعب گاز كشور توليد می شود كه با توجه به اين حجم مصرف 
بايد حداقل روزانه توانايی ذخيره سازی 110 ميليون متر مكعب گاز طبيعی را 
داشته باشيم.  در حال حاضر اياالت متحده آمريكا با ذخيره سازی 110 ميليارد 

متر مكعب گاز در 41۷ مخزن، روسيه با ذخيره سازی 90 ميليارد متر مكعب 
گاز در ۲۳ مخزن، اكراين با ۳4/1 ميليارد متر مكعب گاز در 1۲ مخزن، آلمان 
با ۲0 ميليارد متر مكعب در 41 مخزن، ايتاليا با 1۸ ميليارد متر مكعب گاز در 
10 مخ��زن و كانادا با 14/1 ميليارد متر مكعب گاز در 4۲ مخزن، بزرگ ترين 
ذخيره كنندگان گاز جهان به شمار می روند. پيش بينی می شود تا پايان برنامه 
پنجم توس��عه در مجموع ظرفيتی برای ذخيره سازی و برداشت روزانه 1۲0 

ميليون متر مكعب گاز طبيعی از مخازن زير زمينی فراهم شود.

مدیرعامل شركت نفت خزر خبر داد: 

کشف مخزن جدید ذخیره سازی گاز
 در شمال ایران

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

فوالدگر:

دولت اعتبارات مربوط به خسارات خشكسالي را 
سريع تر اختصاص دهد

وزير كار و امور اجتماعی از تعيين 
عقد مرابحه )نوعی ابزار برای تأمين 
مالی پروژه ها(در دولت برای تأمين 
اعتب��ار كارت های اعتباری كارگران 
خبر داد و گفت: با تعيين اين راهكار 
در دول��ت، رئيس جمه��ور تأكيد 

زيادی بر اجرای اين طرح دارد.
عبدالرضا شيخ االسالمی در گفتگو 
با مهر در ارتباط با نامه نگاری های 
انجام شده با رئيس جمهور در زمينه 
لزوم حمايت بانك ها از تأمين اعتبار 
واگذاری كارت های اعتباری خريد 
يك ميلي��ون و 500 ه��زار تومانی 
كارگران و درخواست تأكيد بر اين 
امر، گفت: در هر حال بانك ها برای 
اج��رای اين طرح نياز به يك مجوز 

از دولت داشتند. 
وزي��ر كار و ام��ور اجتماع��ی ب��ا 
اعالم اين ك��ه از اين طريق بانك ها 
به دنب��ال اين بودند ك��ه عقدی به 
ن��ام مرابحه را تعري��ف كنند كه بر 
اس��اس آن بتوانند كارت های خريد 
اعتب��اری را در اختيار كارگران قرار 
دهند، اظهار داش��ت: خوش��بختانه 
 دولت با اين موضوع موافقت كرد. 

شيخ االس��المی ادامه داد: همچنين 
آق��ای رئيس جمه��ور ني��ز تأكيد 
زي��ادی ب��ر اجراي��ی ش��دن اي��ن 
طرح داش��ته ان��د و قاعدت��اً ديگر 
نبايد مش��كلی وجود داشته باشند 
 و ط��رح واگ��ذاری كارت ه��ای
اعتب��اری خريد كارگران، بايس��تی 

اجرايی شود. 
وی در اي��ن خصوص ك��ه ظاهراً 
خيلی بح��ث ايجاد خ��ط اعتباری 
جديد از سوی بانك ها مطرح نيست 
و بانك مركزی بر استفاده از وجوه 
داخلی بانك ه��ا و منابع موجود به 
دليل امكان به وجود آمدن ش��رايط 
تورمی و جلوگيری از آن تأكيد دارد، 
گفت: حاال اينكه طرح چگونه بايد 
اجرايی شود، بر عهده خود بانك ها 
و بانك مركزی اس��ت. وزير كار در 
پاس��خ به اين س��ئوال كه هم اكنون 
بي��ش از 9 ميليون كارگ��ر فعال در 
كشور داريم، ولی عنوان شده است 
فقط چهار  ميليون نفر كارگر كارت 
اعتباری خريد دريافت خواهند كرد، 
آيا اين موضوع ي��ك برنامه قطعی 
شده است، بيان داشت: در هر حال 

هر تعداد كارگر ك��ه فعاليت دارند 
ممكن است از اين امكان برخوردار 
ش��وند و حتی تع��داد آنه��ا به 10 
ميليون نفر نيز برسد، اما به صورت 
كلی طرح اجرايی خواهد ش��د. به 
گزارش مهر، طی ماه گذش��ته يك 
نامه از سوی وزير بازرگانی به رئيس 
كل بان��ك مركزی و يك نامه نيز از 
سوی وزير كار و امور اجتماعی به 
رئيس جمهور در زمينه تأمين مالی 
طرح واگذاری كارت اعتباری خريد 
كارگران نوشته ش��د. هدف اصلی 
در ه��ر دو نام��ه وزرا درخواس��ت 
از رئي��س جمه��ور و بانك مركزی 
برای حماي��ت از ط��رح واگذاری 
كارت اعتب��اری خريد يك ميليون 
و 500 هزار تومان��ی به كارگران و 
لزوم برنامه ري��زی بانك ها در اين 
زمين��ه بوده اس��ت.  البت��ه محمود 
بهمنی، رئيس كل بانك مركزی در 
پاس��خ به نامه غضنفری اعالم كرده 
بود كه بانك ها امكان ايجاد خطوط 
اعتباری جديد را نخواهند داشت و 
بايد اين طرح از طريق منابع داخلی 
بانك ها م��ورد حمايت قرار گيرد.

رئيس كل بان��ك مركزی همچنين 
عنوان ك��رده بود كه اين بانك برای 
تأمي��ن اعتبار كارت ه��ای اعتباری، 
اس��كناس جديدی چ��اپ نخواهد 
كرد. با اين حال طرحی كه توس��ط 
شورای عالی اشتغال در سال گذشته 
مصوب شده است، بر اجرايی شدن 
اين طرح تأكيد دارد و وظيفه اجرای 
آن را نيز بر عهده وزارت بازرگانی 
گذاشته است. اخيراً برخی مسئوالن 
اي��ن وزارتخانه نيز اع��الم كرده اند 
برنامه ريزی ها بر ش��روع واگذاری 
گس��ترده كارت ها از هفته دولت در 
شهريورماه جاری قرار گرفته و هم 
اكن��ون نيز با برخی بانك ها در اين 

رابطه تفاهم صورت گرفته است.
اما آنچه كه مهم است اينكه از زمان 
آغاز واگ��ذاری كارت های اعتباری 
 خريد ب��ه كارگ��ران در روز كارگر 
)11 ارديبهش��ت ماه 90( تاكنون كه 
بيش از سه ماه گذشته است، طرح فقط 
در حد رونمايی كارت های اعتباری 
 و واگذاری به تعدادی انگشت شمار
 از كارگ��ران باق��ی مانده اس��ت و 
پيشرفت بسيار ضعيفی داشته است.

نماين��ده م��ردم اصفهان در مجلس از مس��ئوالن 
دولت خواست كه اعتبارات مربوط به خسارات 
ناشي از خشكسالي را سريع تر اختصاص دهند. 
حميدرض��ا فوالدگ��ر، نماين��ده م��ردم اصفهان 
در مجلس ش��وراي اس��المي طي اخطار قانون 
اساس��ي با اس��تناد به بند 9 و 1۲ اصل 4۳ قانون 
اساسي، اظهار داش��ت: يكي از حاصل خيزترين 
مناطق كش��اورزي كش��ور كه نقش بس��زايي در 
ايج��اد خودكفايي در گن��دم و ديگر محصوالت 
كشاورزي داشت، منطقه ش��رق اصفهان بود كه 
متأسفانه با خشكسالي هاي اخير اين منطقه دچار 

آسيب هاي جدي شده است. 
وي افزود : در سال هاي گذشته بنده نيز تذكراتي 

دادم، ولي با وجود خشكسالي هايي كه دامنگير اين 
 منطقه شد و نيز باتوجه به اين مسأله كه 90 درصد
از ساكنان اين مناطق كشاورز هستند، هنوز استان 
اصفهان جزء پنج اس��تان آس��يب ديده كشور در 
رابطه با توزيع اعتبارات خشكسالي قرار نگرفته 
اس��ت. نماينده مردم اصفهان ادامه داد: متأسفانه 
م��ردم و كش��اورزان اصفهان��ي در بخش ه��اي 
مركزي و مناطقي كه در حاش��يه زاينده رود قرار 
دارد، بيشترين آس��يب را از خشكسالي ديده اند 
و هم اكنون در معرض مشكالت جدي معيشتي 
هس��تند. فوالدگر گفت: اگر پرداخت يارانه هاي 
نقدي نبود، ش��ايد مردم اين مناطق نمي توانستند 
زندگي عادي خود را بگذرانند. وي اظهار داشت: 

البته دولت در جريان سفرهاي استاني به اصفهان، 
مصوباتي داشت كه متأسفانه اعتبار اين مصوبات 
هنوز اختصاص داده نش��ده اس��ت، به طور مثال 
درباره تأمين خسارت خشكس��الي، اعتباري در 
نظر گرفته شد كه اين اعتبار هنوز تخصيص داده 
نشده است. فوالدگر خاطرنشان كرد: تقاضاي ما 
اين است كه به جاي گفتگو و جلسه، زودتر نتايج 
اجرايي اين جلسات و گفتگوها نمايان شود، چرا  
كه مردم واقعاً در سختي و فقر به سر مي برند. بر 
اين اس��اس از مسئوالن مي خواهيم كه مصوبات 
سفرهاي اس��تاني را زودتر اجرايي كنند تا مردم 
تا حدي بتوانند خسارات ناشي از خشكسالي را 

از ياد ببرند.

در یک پيامی صوتی
ملک عبداله به مرگ تهديد شد

قاسم الريمی، ملقب به ابوهريره الصنعانی از رهبران القاعده عربستان، در اين 
پيام صوتی اظهار داشت: ملك عبداله بن عبدالعزيز، پسرش محمد -وليعهد- 

وزير كشور عربستان از نظر ما مرتد هستند و بايد كشته شوند. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، يكی از رهبران القاعده عربستان ملك عبداله 
و خاندان سلطنتی اين كشور را مرتد دانست و به مرگ تهديد كرد.الصنعانی 
در بخش��ی از اين پيام صوتی هفت دقيقه ای اظهار داش��ت: با حاكمان آل 
سعود عهد می بنديم كه مشغول بودن ما به يهوديان و نصاری ما را از توجه 
به فسق و فساد شما منع نمی كند. قول می دهيم كه نمی توانيد معركه را عليه 

ما بچرخانيد.
وی در ادامه افزود: ای حاكمان آل سعود! از خدا می خواهم كمر شما شكسته 
 ش��ود، تمركزتان متفرق شده، پادش��اهی تان از بين برود تا عبرت گيرندگان
از اي��ن سرنوش��ت عب��رت بگيرن��د. بوهري��ره الصنعان��ی در ادام��ه عليه 
بازداش��ت زنان سعودی در روز پنجم فوريه گذش��ته كه در برابر ساختمان 
وزارت كش��ور تجمع كرده و خواس��تار آزادی فرزندانش��ان ش��ده بودند، 
موض��ع گرف��ت و تأكيد كرد: اي��ن زنان به چ��ه جرمی زندانی ش��ده اند؟ 
ما دس��ت كس��انی را ك��ه عليه اينها بلند ش��ده اس��ت قط��ع خواهيم كرد. 

رادیو فرانسه گزارش داد:
احتمال ورشكستگی دولت آمريكا

يك رسانه فرانسوی گزارش داد كه چنانچه راه حل مناسبی برای برون رفت 
از بحران بدهی ها در آمريكا انديشيده نشود، دولت اين كشور به زودی دچار 

ورشكستگی خواهد شد.
س��ايت اينترنتی راديو فرانسه با اشاره به هشدار اخير هيالری كلينتون وزير 
امور خارجه آمريكا به كنگره اين كش��ور در مورد محدوديت های مالی كه 
 مانع انجام وظايف وی در زمينه سياست خارجی و ادامه برنامه های پيش بينی
ش��ده می ش��ود، نوش��ت: اختالف نظر در كنگره آمريكا به وي��ژه در ميان 
جمهوريخواهان، س��بب شد كه طرح جان بينر، رئيس جمهوريخواه مجلس 
نمايندگان آمريكا برای خروج از بحران كسری بودجه كه قرار بود دو روز قبل 
به رأی گذاشته شود، به تعويق بيفتد و اين امر وضعيت اقتصادی واشنگتن را به 
 نقطه بحران شديد نزديك تر می كند. به نوشته اين سايت، طرح جان بينر راه حل
موقتی برای خروج از بن بست كنونی برای دولت آمريكا محسوب می شد 
تا بتواند از اين راه بخش��ی از هزينه های خ��ود را تأمين كند، اما نمايندگان 

جمهوريخواه تی پارتی، با اين راه حل موافق نيستند. 
از سوی ديگر باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز با اين طرح مخالف است 
و عنوان كرده ترجيح می دهد راه حلی قطعی و هميش��گی برای اين بحران 
ارائه ش��ود، اين در حالی است كه بحث تقاضای دولت برای افزايش سقف 
بدهی ها در س��ال ۲01۲ در فضای تبليغاتی می تواند موقعيت دموكرات ها 
رادر رقابت های سياسی ضعيف كند. به نوشته سايت اينترنتی راديو فرانسه، 
از طرف ديگر اگر دولت نتواند تا روز دوم ماه آگوست در اين مورد با كنگره 
توافق كند، قادر به تأمين هزينه ها و پرداخت بدهی های موجود نخواهد بود. 
در اين صورت دولت آمريكا دچار ورشكستگی شده و اعتبار مالی بين المللی 

خود را از دست خواهد داد. 
در پی بن بستی كه دولت آمريكا به آن گرفتار شده، كريستين الگارد، رئيس 
فرانسوی صندوق بين المللی پول در مورد عواقب ادامه بحران بودجه آمريكا 
هشدار داد و گفت كه اين بحران می تواند نقش دالر را در معامالت بازارهای 
جهانی از بين ببرد. كسری بودجه آمريكا، كمك های مالی اين كشور در خارج 
 را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و اين امر می تواند به نوبه خود برنامه های
سياس��ی و اس��تراتژيك آمريكا در مناطق حساس جهان را نيز تضعيف كند. 

حسنی مبارک در دانشگاه پليس قاهره 
محاكمه می شود

رسانه های خارجی از محاكمه رئيس جمهور مخلوع مصر در دانشگاه پليس 
قاهره خب��ر دادند. به گزارش رويترز، منابع مصری اعالم كردند كه محاكمه 
حسنی مبارك روز چهارش��نبه به اتهام دستور كشتار معترضان، در دانشگاه 
پليس قاهره انجام خواهد شد. يك منبع نزديك به مبارك روز پنج شنبه اعالم 
كرده بود وكيل وی به دادگاه خواهد گفت حسنی مبارك به شدت بيمار است 
و نمی تواند در جلسات دادگاه حضور پيدا كند. مردم مصر معتقدند شورای 
عالی نظامی اين كشور بيماری مبارك را به عنوان حيله ای برای جلوگيری از 
محاكمه وی قرار داده است. بنا بر اعالم منابع بيمارستانی، حال حسنی مبارك 
نس��بتاً خوب است و وی تنها از افسردگی ش��ديد رنج می برد و از خوردن 

غذا امتناع می كند.

قصر پادشاهي در اسلو، دومين هدف 
خرابكار نروژي

به گزارش رسانه هاي بين المللي، آندرس برينگ برايويك متهم به حمالت 
تروريس��تي اخير در نروژ، انفجارهاي وسيع تري از جمله قصر پادشاهي 
در اس��لو را در دس��تور كارش داش��ته اس��ت. منابع خبري روز يك شنبه 
 ضم��ن اعالم اين مطل��ب، افزودند: آندرس اعتراف ك��رده كه دو انفجار
ديگر در دفتر مركزي حزب سوسيال دمكرات نروژ و همچنين قصر شهر 

اسلو را تدوين و برنامه ريزي كرده بود. 
روزنامه VG چاپ اسلو ضمن انتشار اين موضوع به نقل از محافل پليس 
اين شهر، از قول وكيل مدافع برينگ آورده كه موكلش براي نخستين بار 
روز جمعه )۷ مرداد / ۲9 ژوئيه( از ش��مار كش��تگان عمليات تروريستي 
خود مطلع ش��د، اما هيچ واكنش��ي نسبت به شمار باالي كشتگان از خود 
نش��ان نداد. آن��درس برينگ برايويك روز جمع��ه )۳1تير / ۲۲ ژوئيه( با 
انفجار در اس��لو و تيراندازي به جوانان در جزيره اوتويا ۷۷ تن را كشت 

و ده ها نفر ديگر را مجروح كرد.

جنجال بر سراعطاي مدال توسط ملكه 
دانمارک به خليفه بحرين

اعطاي مدال توس��ط ملكه دانمارك ب��ه خليفه بحرين، موجي از اعتراض 
و انتق��اد را در داخ��ل دانم��ارك عليه دولت اين كش��ور ب��ه راه انداخته 
اس��ت. لنه اسپرس��ن، وزير امور خارجه دانمارك در پاس��خ به اعتراض 
نمايندگان پارلمان اين كش��ور در ارتباط با اعطاي مدال توس��ط ملكه به 
خليفه بحرين اظهار داش��ت: هيچگونه مس��ئوليتي در اين ارتباط نداشته 
 و در فرآين��د تصمي��م گي��ري براي اعطاي مدال نيز مش��اركت نداش��ته
اس��ت. وي افزود: اعطاي مدال بخشي از سياس��ت خارجي دانمارك به 
شمار نمي رود و دولت مايل نيست كه اعطاي مدال و يا بازپس گيري آن 
را به يك موضوع سياسي تبديل كند. ملكه دانمارك در فوريه سال جاري 
)چند هفته قبل از قيام مردم بحرين( به بحرين سفر و مدال دانبورگ را به 

عنوان دومين مدال مهم اين كشور به خليفه بحرين اعطا كرد. 
ب��ا توجه ب��ه اينكه اين مدال معم��والً به افراد نيك��وكار و خيرخواه داده 
مي شود و نظر به جنايات آل خليفه عليه مردم بحرين، محافل رسانه اي و 

سياسي دانمارك، از اين اقدام انتقاد كرده اند.

معاون استاندار تهران:
ارائه كاالهاي اساسي در ماه رمضان

با تخفيف  5 تا 20 درصد 
مع��اون برنامه ريزي اس��تانداري تهران 
گفت: كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم 
در م��اه مبارك رمضان ب��ا تخفيف 5 تا 
۲0 درصدي در نمايش��گاه هاي عرضه 

مستقيم كاال ارائه مي شود.
 نعم��ت ال��ه تركي اف��زود: ب��ه منظور 
رفاه ح��ال ش��هروندان در م��اه مبارك 
رمضان، ۳0 نمايش��گاه عرضه مس��تقيم 
كااله��اي اساس��ي م��ورد ني��از م��ردم 
ان��دازي ش��ده ته��ران راه  اس��تان   در 
اي��ن  اظه��ار داش��ت: در  اس��ت. وي 
نمايش��گاه ها تمام��ي كااله��اي مورد 
ني��از م��ردم از جمله گوش��ت س��فيد 
 و قرم��ز ب��ا تخفي��ف 5 ت��ا ۲0 درصد

ارائه مي شود. 
مع��اون برنامه ريزي اس��تانداري تهران 

 گفت: همچنين ۳00 فروشگاه زنجيره اي
در سطح اس��تان كاالهاي پرمصرف ماه 
مب��ارك رمضان را تا ۲0 درصد تخفيف 

ارائه مي كنند. 
تركي ب��ا بيان اين كه 1۸0 ميدان ميوه و 
تره بار محصوالت مورد نياز شهروندان 
 در اين ماه را با تخفيف 5 تا ۲0 درصدي
ارائ��ه م��ي كنن��د، اف��زود: م��واد لبني 
ني��ز در اي��ن ميادي��ن ب��ا 10 درص��د 
 تخفي��ف در ماه مب��ارك رمضان عرضه

مي شود. 
وي اظه��ار داش��ت: براي تأمي��ن مواد 
غذاي��ي و محص��والت پرمص��رف ماه 
مبارك رمضان در س��طح استان مشكلي 
نداشته و تمام برنامه ريزي هاي الزم در 

اين زمينه انجام شده است.

شيخ االسالمی خبر داد:

دستور جديد رئيس جمهور درباره كارت اعتباری كارگران

رئيس كل بانک مركزي:

باالترين سرانه اسكناس جهان به ايران تعلق دارد
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فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان با بيان اين كه 
هر روز بر قربانيان جنگ نرم افزوده مي ش��ود 
بر لزوم مهندس��ي فرهنگي و تشكيل قرار گاه 
مركزي براي مقابله با جنگ تأكيد كرد. سردار 
حسن كرمي گفت: متاسفانه هر روز بر قربانيان 
جنگ نرم دش��من افزوده مي ش��ود و به دليل 
عدم ب��اور به وجود آن و خطرناك ندانس��تن 
آن از جنگ سخت، چاره سازي مناسبي براي 
مقابله با آن نمي ش��ود. وي با بيان اين كه براي 
مقابل��ه با جن��گ نرم بايد مهندس��ي فرهنگي 
داش��ته باش��يم، اظهار داشت: س��ازمان ها و 
نهادهاي مختلفي مانند نيروي انتظامي، ارتش، 
سازمان تبليغات اسالمي، صدا وسيما، دانشگاه 
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي در يك استان 
وج��ود دارد كه با همكاري هم مي توانند يك 
مهندس��ي فرهنگي را براي مقابله با جنگ نرم 

دشمن طراحي كنند. 
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اين كه در جنگ 
هش��ت س��اله براي هر عملياتي يك قرارگاه 
مركزي وجود داشت و براي انجام آن تصميم 
هاي الزم گرفته مي شد و بعد از عمليات هم 
تجزيه و تحليل صورت مي گرفت بيان داشت: 
در اين خصوص هم الزم اس��ت كه يك قرار 
 گاه مركزي تش��كيل شود و همه دستگاه هاي
مسئول استان براي نحوه مقابله با آسيب ها و 
تهديدات تصميم هاي درست بگيرند. رئيس 
پليس استان اصفهان تصريح كرد: به طور مثال 

در اس��تان اصفهان بايد ببينيم مش��كل اساسي 
درخصوص تهديد نرم چيس��ت؟ و بعد براي 
آن در ق��رارگاه مركزي تصميمات درس��ت و 
مناسبي گرفته و آن تصميمات را عملي كنيم تا 

بتوان به راحتي از تهديد ها عبور كرد. 
وي مهندس��ي فرهنگي را به دورهم نشس��تن 
مس��ئوالن نهادهاي فرهنگي و تصميم گيري 
مناسب براي مقابله با ضد فرهنگ ها و سپس 
نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مسئول تعبير 
ك��رد و افزود: متاس��فانه در ح��ال حاضر اين 
مهندسي وجود ندارد و همه كارها به صورت 
جزيره اي عمل مي ش��ود و هر دستگاهي نظر 
و تصمي��م خود را انجام مي دهد بدون اين كه 
بداند مش��كل اصلي و اساسي استان چيست. 
فرمانده انتظامي استان تقويت باورهاي ديني و 
تقوي��ت امر به معروف و نهي از منكر را يكي 
از راهكارهاي مقابله با جنگ نرم عنوان كرد و 
اظهار داش��ت: متاسفانه روحيه امر به معروف 
و نه��ي از منكر در جامعه ما رو به فراموش��ي 
اس��ت و همه مردم اعتقاد دارند كه تنها نيروي 
 انتظامي است كه بايد با متخلفان و بد پوشش ها
برخ��ورد كند و تذكر دادن ب��ه اين گونه افراد 

ارتباطي به آنها ندارد. 
س��ردار كرمي خاطر نش��ان ك��رد: بايد اذعان 
داش��ت كه خيلي از اتفاق��ات ناگواري كه در 
جامعه به وجود مي آيد نتيجه فراموش ش��دن 
فريضه امر به معروف و نهي از منكر است كه 

م��ردم بي تفاوت از مقابل منكرات عبور كرده 
و هيچ احساس مس��ئوليتي به تخلفاتي كه در 

اطرافشان رخ مي دهد ندارند. 
وي راه ان��دازي دوره ه��اي بصي��رت ب��راي 
كاركن��ان پليس را بس��يار ض��روري بيان كرد 
و اف��زود: مجموع��ه ب��زرگ ني��روي انتظامي 
ك��ه وظيفه حفظ نظ��م و امني��ت را دارد بايد 
بصيرت كافي داشته باش��د تا بتواند تجزيه و 
تحليل درست و مناسبي از وقايع اطراف خود 
 داش��ته و در انجام ماموريت هايش ثابت قدم 

باشد. 
اي��ن مقام انتظامي در ادامه از فتنه ۸۸ به عنوان 
يك��ي از ح��وادث مهم و عبرت آم��وز تاريخ 
انقالب ايران نام برد و گفت: خوش��بختانه به 
وجود آمدن اين حادثه دستاوردهاي خوبي هم 
براي مردم ما به همراه داش��ت كه از آن جمله 
م��ي توان به افزايش ق��درت رهبري، افزايش 
ق��درت ايران، افزايش بصيرت مردم، آش��كار 
ش��دن نفاق و برداشته ش��دن نقاب دروغين، 
آش��نايي نيروهاي نظ��ام با فتنه س��ازي ها و 
شناخت چهره هاي بي بصيرت و شناخت بهتر 
طرفداران واليت اش��اره كرد. سردار كرمي در 
پايان ابراز اميدواري كرد، نيروهاي انتظامي هم 
ب��ا افزايش بصيرت و بينش خود بتوانند مانند 
افراد با بصيرت و واليتي كه ۳۲س��ال نظام را 
روي پا نگهداشتند اين نظام واليي را به دست 

امام زمان )عج( بسپارند.

رئيس پليس راه��ور فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان خطاهاي 
۷0درصداز  عام��ل  را  انس��اني 

حوادث رانندگي عنوان كرد.
 به گزارش پايگاه اطالع رساني 
پليس، س��رهنگ حسين غالمي 
رئيس پليس راه��ور فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفه��ان اظهار 
داش��ت: ترافي��ك نوع��ي درد 
وبيم��اري پنه��ان اس��ت كه از 
دغدغه هاي پليس بوده و درآن 
مولفه هاي مختلفي نقش دارند. 
وي با اشاره به سه عامل اصلي 
راه ، وسيله نقليه وانسان از عامل 
 انس��اني به عن��وان اصلي ترين
عام��ل يادكرد وگفت : به اعتقاد 
باعث  انساني  عامل  كارشناسان 
وق��وع ۷0 درص��د از حوادث 

رانندگي است. 
اي��ن مقام مس��ئول با اش��اره به 
انساني  كاهش چشمگير تلفات 
ناش��ي از تصادفات رانندگي در 
چه��ار ماه��ه اول س��ال جاري 
در معابر درون ش��هري استان، 
قوانين جدي��د،د رعايت قوانين 
و  م��ردم  ازس��وي  ومق��ررات 
اقدامات موثر پليس در گسترش 

فرهنگ ترافيك را يكي از علل 
كاه��ش تلفات انس��اني در اين 

مدت عنوان كرد. 
رئيس پليس راه��ور فرماندهي 
انتظام��ي اس��تان اصفه��ان ب��ا 
راهنمائ��ي  اينك��ه  ب��ه  اش��اره 
ورانندگ��ي از جمله پليس هاي 
تخصصي اس��ت كه بيش��ترين 
ارتب��اط را با م��ردم دارد گفت: 
هم��كاري و تعامل ش��هروندان 
و رعاي��ت قوانين و مقرارت از 
س��وي آنان ب��زرگ ترين گامي 
اس��ت كه م��ردم م��ي تواند در 
 جهت ياري رس��اندن به پليس

 بردارند. 
س��رهنگ غالم��ي در پاي��ان به 
نقش مه��م همي��اران پليس در 
ارتقاي فرهنگ ترافيك وكاهش 
جرائ��م رانندگي اش��اره كرد و 
گفت: انتظارمي رود تا با همت 
و تالش اين همياران در اجراي 
مق��ررات راهنمائ��ي ورانندگي 
نيروهاي  و س��عي و كوش��ش 
خدمتگزار پليس ،شاهد كمترين 
اي��ام  در  رانندگ��ي  ح��وادث 

باقيمانده از سال جاري باشيم.

سردار كرمي تاكيد كرد: 

خطاهاي انساني عامل لزوم مهندسي فرهنگي و تشكيل قرارگاه براي مقابله با جنگ نرم 
70درصداز حوادث رانندگي 

در بين ماه هاي سال قمري، ماه مبارك رمضان، از قداست 
و جاي��گاه وي��ژه اي برخوردار اس��ت چنانك��ه در دعاي 
مخصوص آن مي خوانيم: »و رمضان، ماهي اس��ت كه او 
را عظمت و كرامت و شرافت، و فضيلت دادي، نسبت به 

ماه هاي ديگر.«
رسول خدا)ص( مي فرمايد: »اگر كسي در اين ماه، يك آيه 
از قرآن، تالوت كند، ثوابش مثل كسي است كه در غير ماه 
رمضان، يك بار قرآن را ختم كرده باشد.« از امام صادق)ع( 
نيز نقل شده است: »هركس در ماه رمضان، صدقه اي بدهد 

خداوند هفتاد نوع، بال را از او دور مي كند.«
حضرت عل��ي)ع( از پيامبر خاتم)ص( نق��ل مي فرمايد: 
»هيچ مؤمني نيست كه ماه رمضان را، به حساب خدا، روزه 
بگيرد، مگر آن كه خ��داي تبارك و تعالي، هفت خصلت 
را ب��راي او الزم گردان��د، هرچه حرام در پيكرش باش��د 
 مح��و و ذوب گرداند. ب��ه رحمت خداي عزوجل نزديك
مي شود. )با روزه خويش( خطاي پدرش حضرت آدم را 
مي پوش��اند. خداوند لحظات جان دادن را، براي او، آسان 
كند. از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان است. خداي 
عزوجل از خوراكي هاي لذيذ بهشتي او را نصيب دهد. و 
باالخ��ره خداي عزوجل، برائت و بيزاري از آتش دوزخ را 
به او عطا فرمايد. ماه مب��ارك رمضان عالوه بر اين كه ماه 
عبوديت و بندگي، و ماه غفران و رحمت الهي اس��ت، از 

جهات ديگر نيز دارای اهميت است:
ماه نزول قرآن

اولين ويژگي و امتياز ماه مبارك رمضان، نزول قرآن كريم بر 
قلب نازنين پيامبر خدا)ص( براي نجات و هدايت انسان ها 
در اين ماه پربركت است چنانكه خداي سبحان مي فرمايد: 
»ماه رمضان، ماهي است كه قرآن به عنوان راهنمايي مردم 
و نشانه هاي هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن، نازل 
شده اس��ت.« در آيه ديگر مي فرمايد: »ما قرآن را در شب 

مبارك فرو فرستاديم.«
شب قدر و تعيين سرنوشت

دومين ويژگي كه باعث فضيلت ماه مبارك رمضان ش��ده 
اس��ت، قرارگرفتن ش��ب قدر و تعيين سرنوشت، در اين 
ماه نوراني اس��ت. چنانكه در س��وره قدر مي خوانيم: »ما 
آن )ق��رآن( را، در ش��ب قدر، نازل كردي��م. و تو، چه مي 
داني ش��ب قدر چيست؟ ش��ب قدر )در مقام و مرتبه( از 
هزار ماه، بهتر و باالتر اس��ت. به ظاهر مراد از قدر، تقدير 
و تعيين و اندازه گيري اس��ت، خداي تعالي در آن ش��ب، 
 حوادث يكسال( از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير
م��ي نمايد، زنگي و مرگ، رزق، س��عادت و ش��قاوت و 

چيزهايي از اين قبيل را مقدر مي سازد. 
امام باقر )ع( در جواب سؤال از معناي آيه »انا انزلناه في ليله 
مباركه « مي فرمايد: »شب قدر كه همه ساله در ماه رمضان 
در دهه آخرش، تجديد مي شود، شبي است كه قرآن، جز 
در آن ش��ب، نازل نشده، و آن شبي است كه خداي تعالي 
درباره اش فرموده: در آن ش��ب، هر حادثه اي كه بايد در 
طول آن س��ال، واقع گردد، تقدير مي شود، چه خير و چه 
شر، چه طاعت و چه معصيت، و چه فرزندي كه قرار است 
متولد ش��ود، و يا اجلي كه بناست فرا رسد، و يا رزقي كه 
قرار است )تنگ و يا وسيع( برسد، پس آنچه در اين شب، 

مقدر شود، و قضايش رانده شود، قضايي حتمي است، ولي 
در عين حال، مشيت خداي تعالي در آنها محفوظ است.«

منظور ام��ام از اين كه فرمود: »ولي در عين حال مش��يت 
خداي تعالي در آن ها محفوظ است« اين است كه قدرت 
خداوند هميش��ه مطلق اس��ت، او هر زمان، ه��ر كاري را 
بخواهد در توانش هس��ت، هر چند قب��ل از خالف آن را 
حتمي كرده باشد، و خالصه حتمي كردن يك امر، قدرت 
مطلقه خداوند را مقيد نمي كند، او مي تواند قضاي حتمي 
خود را نقض نمايد هر چند كه هيچ وقت چنين كاري را 

نمي كند.
 حض��رت موس��ي )ع( در مناج��ات ب��ا خداي س��بحان، 
مي فرمايد: »خداوندا! مي خواهم به تو نزديك شوم، فرمود: 
قرب من، براي كسي است كه شب قدر، بيدار شود. گفت: 
خداوندا! رحمتت را مي خواهم، فرمود: رحمتم براي كسي 
اس��ت كه در شب قدر به مس��كينان رحمت كند. گفت: 
خداوندا! جواز گذشتن از صراط را از تو مي خواهم، فرمود: 
جواز صراط براي كس��ي است كه در شب قدر، صدقه اي 
بدهد. گفت: خداوندا! از درختان بهش��ت و از ميوه هايش 
مي خواهم، فرمود: آن ها براي كسي است كه در شب قدر، 
تسبيح كند. گفت: خداوندا! رهايي از جهنم را مي خواهم، 
فرمود: رهايي از جهنم براي كس��ي است كه در شب قدر، 
اس��تغفار كند. گفت: خداوندا! خشنودي تو را مي خواهم، 
فرمود: خشنودي من براي كسي است كه در شب قدر، دو 

ركعت نماز بگذارد.« 
ميهماني و ضيافت الهي

نزول قرآن، وقوع ش��ب قدر، نزول مالئكه و روح، تقدير 
سرنوشت و... هركدام مائده هاي آسماني و غذاهاي معنوي 
است و سبب شده ماه مبارك رمضان، به عنوان ماه ضيافت 
و ميهماني الهي، نامگذاري شود، بنابراين پيامبر اكرم)ص( 
در آستانه ماه مبارك رمضان، اين گونه مي فرمايد:»اي مردم! 
ماه با بركت و رحمت و آمرزش، به شما روي آورده است، 
اي��ن ماه، نزد خدا بهترين ماه اس��ت و روزهايش، بهترين 
روزها و شب هايش، بهترين شب ها، و ساعاتش بهترين 
ساعات. در اين ماه، شما به ميهماني خدا، دعوت شده ايد 
و در زمزه بهره مندان از كرامت خداوند، قرار گرفته ايد. در 
اين ماه نفس هاي ش��ما، تسبيح خداست، و خواب شما، 
عبادت اس��ت و اعمال شما، پذيرفته، و دعايتان به اجابت 

مي رسد....«
 امام صادق )ع( نيز به فرزندانش اين گونه سفارش مي نمايد:
»جان هاي خود را به تالش و كوشش واداريد؛ زيرا در اين 
ماه، روزي ها قس��مت و اجل ها نوشته مي شود و در آن، 
 نام ميهمانان خدا كه بر او، وارد مي شوند، نوشته مي گردد
و درآن، شبي اس��ت كه عبادت در آن، از عبادت هزار ماه 

بهتر است.« 
با توجه به بيانات پيامبر )ص(، ماه مبارك رمضان ماه ضيافت 
 و ميهمان��ي اس��ت، در اين ضيافت پرش��كوه و بي نظير،
صاحب خانه و ميزبان، پروردگار جهان و ميهمانان، بندگان 
فقير و محتاج خداي سبحان، هستند و غذاهاي لذت بخش 
اين س��فره رنگين و منحصر به فرد مائده هاي آس��ماني: 
روزه داري و چش��م پوش��ي از لذت های دنيوي، تالوت 
قرآن، احياء و شب زنده داري، دعا و نيايش، طلب غفران 

و رحم��ت الهي و... اس��ت و ثمره اي ك��ه انتظار مي رود 
از اين ميهماني پرش��كوه و بي سابقه، عايد حال ميهمانان 
شود، تقواي الهي است چنانكه خدا سبحان مي فرمايد: »اي 
افرادي كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته شد، آن چنان 
كه بر كساني كه قبل از شما بود، نوشته شده بود، باشد كه 

پرهيزگار شويد.«
آداب حضور در ضيافت الهي

در زندگي دنيا اگر روزي، انسان به ميهماني، دعوت شود، 
دعوت شدگان با توجه به مقام و موقعيت صاحب خانه و 
ميزبان و با درنظر داشتن ميهمانان ديگر، خود را براي شركت 
در ميهمان��ي، آماده مي كنند، اگ��ر صاحب خانه و ميزبان، 
شخصيت معتبر اجتماعي داشته باش��د، ميهمانان با وقار، 
هيأت و هيبت خاصي، وارد مجلس شده و در طول جلسه 
و جريان ميهماني نيز با توجه به شخصيت ميزبان و بزرگان 
ديگري كه در جلسه حضور دارند، در نشست و برخاست، 
 غ��ذا خ��وردن و صحبت كردن، دقت ب��ه خرج مي دهند
تا با ح��ركات اضافي، صحبت هاي بي م��ورد و... باعث 
مضحكه ديگران قرار نگيرند. حال سئوال اين است كه در 
ضيافت و ميهماني بي سابقه، مجلل و پر شكوه ماه مبارك 
رمضان، ميهمانان، با چه شرايطي وارد اين بزم الهي شوند 
و چه ويژگي هايي را بايد رعايت كنند تا بتوانند اس��تفاده 
و لذت كافي برده، نتيجه مورد انتظار را به دس��ت آوردند؟ 
در جمالت و كلماتي كه از حضرت رسول)ص( و امامان 
معصوم)ع( نقل شده است، ويژگي ميهمانان الهي، بيان شده 

است كه به چند مورد آن، اشاره مي شود:
پيامبر)ص( خطاب به جابر م��ي فرمايد: »اي جابر! در ماه 
رمضان، هر كس��ي، روز آن را روزه بدارد و جزئي از شب 
را به عبادت بپردازد، و شكم و شرمگاه خويش را، پاك نگه 
دارد، و زبان��ش را حفظ كند، هم��ان طوري كه از اين ماه، 
خارج مي ش��ود از گناهان خويش خارج مي ش��ود. جابر 

عرض كرد: اي رس��ول خدا! اين حديث، چه زيباس��ت! 
رسول خدا فرمود: و رعايت شروط آن، چه سخت است!«

در حديث ديگري مي خوانيم: »رسول خدا)ص( مطلع شد 
زني با زبان روزه، به خدمتكار خود، دشنام داده است، رسول 
خدا)ص( او را دعوت كرد و غذائي پيش او گذاش��ت، آن 
زن گفت: من روزه هستم. رسول خدا )ص( فرمود: چگونه 
روزه هس��تي كه كنيزت را دش��نام مي ده��ي؟ روزه فقط 
خودداري از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه خداوند آن را 
 عالوه بر اين دو، مانع كارها و سخنان زشت كه روزه را بي اثر
مي كند، قرار داده اس��ت، و چه اندك هستند روزه داران و 

چه بسيارند كساني كه گرسنگي مي كشند.« 
از امام صادق)ع( نقل ش��ده اس��ت: »هرگاه روزه گرفتي، 
گوش و چش��مت را از حرام، روزه ب��دار و همه اعضا و 
اندامت را از زشتي و پرگويي و اذيت كردن خدمتكارت باز 
دار. بايد وقار روزه در تو باشد، تا مي تواني، خاموش باش، 
مگر از ذكر خدا، و روزي كه روزه داري با روزي كه روزه 
نداري، يكسان نباشد، از خنديدن با صداي بلند، دوري كن؛ 

زيرا خداوند اين كارها را دشمن داند.« 
ام��ام س��جاد)ع( در دعاي خود، هنگام حل��ول ماه مبارك 
رمضان، اين گونه مناجات مي كند: »به وسيله روزه اين ماه، 
ياريمان ده؛ تا اندام خود را، از معاصي تو، نگه داريم و آن 
ها را به اعمالي واداريم كه خشنودي تو را فراهم مي آورد، 
تا با گوش هايمان، سخنان بيهوده نشنويم و با چشمانمان 
به ديدن چيزهاي لهو نشتابيم و دستانمان را به سوي حرام، 
نگشاييم و با پاهايمان به سوي آنچه منع شده، ره نسپاريم 
و با شكم هايمان، جز آنچه را، تو حالل كرده اي، در خود 
جاي ندهيم و زبان هايمان، جز به آنچه، تو خبر داده اي و 
بيان فرموده اي، گويا نشود، و رنج نكشيم، جز براي آنچه 
به پاداش تو، نزديك مي كند و به جا نياوريم، مگر چيزي 

را كه از كيفر تو، نگه مي دارد.«

آژیر

در خانه تان تاب ببنديد. هيچ چيز مفرح 
تر از داش��تن يك ت��اب در حياط خانه 
نيست. دوستان، همسايه ها و حتی غريبه 
ها ممكن است بيايند و بخواهند با شما 
ب��ازی كنند. يك روز م��ادری با دو بچه 
 كوچكش وارد خانه ما شدند. نمی توانستند
من را ببينند اما من صدای زن را شنيدم كه 
به بچه هايش می گفت، نگاه كنيد اينجا 
خانه همان زنی اس��ت كه تاب دارد. اون 

خيلی زن باحاليه!
سنت های خودتان را داشته باشيد. چرا 
بايد  س��بزی پلو با ماهی شب عيد كنار 
همه اعضای خانواده را فقط يكبار در سال 
بخوريد؟ همه هميشه می گويند، بيشتر از 
اينها بايد دور هم جمع ش��ويم و از اين 
مراسم ها داشته باشيم. ما خودمان سه بار 
در س��ال همچنين مراسمی می گيريم و 
س��بزی پلو با ماهی را با همه متعلقاتش 
كه شب عيد درست می كنيم، آماده می 
نماييم و كنار هم جمع می شويم و شبی 
خوب و خاط��ره انگيز ب��رای خودمان 

درست می كنيم.
شيرينی ای شكالتی درست كنيد و بی 
دلي��ل  آنها را به يک غريبه هديه كنيد. 
وقتی از منطقه امن خودتان بيرون برويد 
می توانيد ارزشمندترين لحظات زندگی 
را برای خودتان بسازيد. خاطره انگيزترين 
هديه هميشه غير منتظره ترين آنهاست. 
وقتی يك ظرف ش��يرينی ش��كالتی به 
كسی هديه كنيد، لبخندی كه روی لبهای 
فرد مقابل می نشيند واقعاً شگفت انگيز 
است. آنجاست كه می توانيد كلی با آن 
غريبه حرف بزنيد و بخنديد و لحظاتی را 
بسازيد كه هيچكدامتان فراموشتان نشود.

خودتان را مسخره كنيد و بخنديد. دفعه 
بعد كه كاری خجال��ت آور انجام داديد 
آن را پنه��ان نكنيد. آن را برای دوس��تان 
و اعض��ای خانواده تعريف كنيد و با هم 

دقايقی را بخنديد و شاد باشيد.
بزرگترين و پر سر و صداترين مشوق 
خود باش��يد. من نامه ای ب��رای خودم 
نوش��تم و در آن هم��ه خصوصي��ات و 
ويژگی های خوبم را يادداش��ت كردم و 
توضيح دادم چرا می توانم دوست خيلی 
خوبی برای هر كس��ی كه دنبال دوست 

است، باشم. 
اول خجالت می كش��يدم ك��ه از خودم 
تعري��ف كنم ام��ا اگر خودم خ��ودم را 

تحسين نكنم چطور می توانم از ديگران 
انتظار داشته باشم ويژگی های خوب من 

را ببينند؟
اجازه ندهيد آتش نشان زيرتختتان خانه 
كند. چه می شد اگرها را دور بريزيد. اگر 
قرار اس��ت ساعت سه نصفه شب آتش 
س��وزی برايتان اتفاق بيفتد، بايد تمرين 
كنيد )مثل تمرين های استفاده از كپسول 
آتش نشانی كه در مدرس انجام می داديم 
در حال��ی كه جايی آت��ش نگرفته بود(. 
وقتی دچار ترس يا اضطراب می شويد، 
من هميشه اين جمله را به ياد می آورم، 
يك نفر بايد وقتی بچه بودم اين را به من 
می گفت. اين شعار هيچ ارتباطی به ترس 
من ندارد اما باعث می شود چرخه های 
نگرانی من متوقف ش��وند چون قبل از 
اين كه بحران پيش بيايد من آن را تمرين 

كرده ام.
كهن��ه ه��ا را دور بريزيد ت��ا جا برای 
چيزهای جديد داش��ته باش��يد. من در 
يك خانه قديمی زندگی می كنم. شايد 
رمانتيك به نظر برسد و البته هم اين طور 
است اما تا زمانی كه بخواهيد جايی برای 
نگه داشتن چيزی پيدا كنيد. فقط با داشتن 
چهار كم��د كوچك و نب��ود انباری هر 
چيزی جای خ��ودش را دارد. قاعده ای 
كه دنبال می كنم اين اس��ت كه اگر چيز 
جدي��دی بخرم، يك چيز قديمی را بايد 
دور بيندازم. اين فرمولی است كه باعث 
می شود بتوانم زندگيم را متعادل و متوازن 
نگه دارم چون باعث می شود اين سئوال 
را از خودم بپرسم، واقعاً چه چيزی برايم 

مهم است؟
برای يكی يادداشت بگذاريد. كاری كنيد 
كه يكی از دوستانتان بفهمد كه به او فكر 
می كرده ايد باعث می شود لبخندی روی 
لب های او و البته خودتان بياورد. خيلی 
وقت ها ايميل های كوتاهی مثل اين به 
دوس��تانم می زنم، ديروز كه برای خريد 
رفته بودم يك بلوز آبی خيلی خوشگل 
ديدم، من را ياد بلوزی كه پارس��ال برای 
ناه��ار بيرون رفته بوديم پوش��يده بودی 
انداخت. آبی خيلی به تو می آيد س��عی 

كن بيشتر آبی بپوشی! 
ش��ايد وقتی ايميل را بفرس��تم احساس 
عجيبی به من دست بدهد اما نوشتن آنها 
لبخندی روی لب هايم م��ی آورد و می 

دانم برای دوستم هم همين طور است.

جامعه

راه های مفيد برای شاد شدن فوری
پنجره

شهرستان  انتظامي  فرمانده  ماموران 
اصفهان ط��ي چهار ماه اول س��ال 
ج��اري بي��ش از يك ه��زار و600 
قطعه تجهيزات دريافت از ماهواره 
و بيش از دو هزار و 600 حلقه سي 
دي غي��ر مجاز را كش��ف و ضبط 

كردند. 
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 

عل��ي  محم��د  س��رهنگ  پلي��س، 
بختياري فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهان با اع��الم اين مطلب اظهار 
داش��ت: در راس��تاي اجراي تدابير 
سردار فرمانده انتظامي استان طرح 
جم��ع آوري ماه��واره در دس��تور 
كارمام��وران اي��ن فرمانده��ي قرار 

گرفت. 

ماموران فرماندهي انتظامي شهرضا در بازرسي از دو دستگاه خودروي 
سنگين بيش از ۸40هزار نخ سيگار خارجي قاچاق را كشف و ضبط 

كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، سرهنگ خسرو احمدي فرمانده 
انتظامي شهرس��تان شهرضا با اعالم اين مطلب اظهار داشت: مأموران 
انتظامي مس��تقر در ايست و بازرسي شهيد امامي اين فرماندهي حين 
كنترل خودروهاي عبوري به دو دس��تگاه كاميون مش��كوك وآنها را 

متوقف كردند. 
 وي افزود: ماموران در بازرسي از كاميون اول كه حامل بار دستگاه هاي
دي وي دي ب��ود تعداد ۷۲0 هزار ن��خ و از كاميون دوم نيز كه حامل 

مواد شيميايي بود تعداد 1۲0هزار نخ سيگار خارجي قاچاق را كشف 
و ضبط كردند. اين مقام مس��ئول تصري��ح كرد: در مجموع از اين دو 
خودرو تعداد ۸۲0 هزار نخ س��يگار خارجي قاچاق كش��ف و ضبط 
ش��د. فرمانده انتظامي شهرضا گفت: در اين ارتباط هردو راننده به نام 
هاي حسن _ ش ۳0 ساله و عليرضا_ ج40ساله به اتهام حمل كاالي 
دخاني قاچاق دس��تگير و خودروهاي آن��ان نيز توقيف و به پاركينگ 
منتقل شدند.  سرهنگ احمدي در پايان با بيان اين كه كاالهاي كشف 
ش��ده تحويل اداره گمرك استان شده است خاطر نشان كرد: متهمان 
ب��ه همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحوي��ل مراجع قضايي 

شدند.

طي 4ماه اول سال جاري رخ داد؛

كشف بيش از 1600 قطعه تجهيزات 
دريافت از ماهواره در اصفهان 

كشف بيش از 800 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در شهرضا 

مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزش��كي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آم��وزش پزش��كي اعالم ك��رد: روزه 
داران در اي��ام ماه مبارك رمضان، بهتر 
اس��ت ط��ي روز به ويژه در س��اعات 
گ��رم تاحد ممك��ن در من��زل بمانند 
چرا ك��ه گرما و نور خورش��يد باعث 
 تعري��ق و از دس��ت دادن مايعات بدن
مي ش��ود. افراد روزه دار بايد فعاليت 
بدن��ي خ��ود را در اي��ام م��اه رمضان 
مح��دود كنند و در طول روز دس��ت 
ه��اي خود را مرتب ب��ا آب و صابون 
بش��ويند زيرا با اين كار از گس��ترش 
بيم��اري هاي ويروس��ي به خصوص 
 H1 آنفلوان��زاي فصل��ي و آنفلوانزاي
N1 جلوگي��ري مي ش��ود. بن��ا به اين 
گ��زارش، پس از يك م��دت طوالني 
روزه ب��ودن و به دليل ع��دم دريافت 
مواد غذايي در ط��ول روز عمده افراد 
در حي��ن افطار دچ��ار افت قند خون، 
تحريك پذيري و بي حالي مي شوند؛ 
بنابراي��ن بهتر اس��ت در ابت��دا خرما، 
سبزي، پنير، چاي شيرين و كمي عسل 
ميل كنند. بر اس��اس اين گزارش، در 
موقع افطار مقدار كمي س��وپ يا آش 
به عنوان پيش غذا مصرف ش��ود، زيرا 
دس��تگاه گوارش ابتدا با حجم كمي از 
غذا آماده فعاليت مي ش��ود. همچنين 
به روزه داران توصيه مي ش��ود غذا را 
خوب بجون��د، از پرخوري و تند غذا 
خوردن خ��ودداري كنند و هنگام غذا 
خوردن از نوشيدن آب اجتناب كنند. 

همچنين بهتر اس��ت غذاه��اي بدون 
روغ��ن و چاش��ني در برنام��ه غذايي 
افط��ار و ش��ام گنجانيده ش��ود. افراد 
بايد از نوش��يدن چاي، قهوه و نوشابه 
بالفاصله پس از افطار خودداري كنند 
و پس از شام دسري از ميوه هاي تازه 
و آجيل داش��ته باشند و در طول شب 

حدود 6 تا ۸ ليوان آب را جرعه جرعه 
بنوشند.

اجازه ندهيم اوقات 
فراغت دانش آموزان 

به بطالت بگذرد
رئي��س كميس��يون فرهنگ��ي مجلس 
گف��ت: بايد در درون و بيرون آموزش 
و پ��رورش اج��ازه ندهيم ك��ه اوقات 
فراغ��ت دانش آموزان به بطالت بگذرد 
و تمام مس��ئوالن و مدي��ران آموزش 
و پ��رورش در تهران و شهرس��تان ها 
بايد براي اين مقول��ه برنامه ريزي هاي 
غالمعل��ي  باش��ند  داش��ته  مدون��ي 
حدادعادل در خصوص اوقات فراغت 
دانش آموزان اظهار داشت: خوشبختانه 
در بس��ياري از مناطق و شهرس��تان ها 
مدارس فعاليت هاي بسيار تأثيرگذاري 
در مقوله غني س��ازي اوق��ات فراغت 
دانش آم��وزان دارند بنابراين بس��ياري 
از برنامه ه��اي تفريح��ي، ورزش��ي و 
آموزش��ي در مدارس با ت��وان زيادي 
انجام مي ش��ود. وي در پاس��خ به اين 
پرس��ش مبن��ي ب��ر اين ك��ه برخي از 
كارشناس��ان اعتقاد دارند ك��ه اوقات 
فراغت دانش آموزان به بطالت مي گذرد 
و پيش��نهاد شما به مسئوالن آموزش و 
پرورش براي ساماندهي مقوله اوقات 
دانش آموزان چيس��ت، گفت:  فراغت 
متأس��فانه از اين صحبت هاي نااميدانه 
و اين كه دانش آموزان از اوقات فراغت 
خود به نحو احسنت استفاده نمي كنند، 
مي ش��ود ام��ا وقتي به شهرس��تان هاي 
كش��ور مراجعه كني��د مي بينيد كه در 
زمين��ه اوق��ات فراغ��ت دانش آموزان 
چه كارهاي ب��زرگ و مفيدي را انجام 
دادند. ح��داد عادل با اش��اره به نقش 
خانواده ها در ساماندهي اوقات فراغت 
دانش آم��وزان خاطر نش��ان كرد: قطعًا 
خانواده ها دوست دارند تا فرزندانشان 
اوق��ات فراغت خودش��ان را در جاي 
مفيد و به صورت مؤثر س��پري كنند، 
بنابراي��ن اگ��ر اي��ن امر محقق ش��ود 

خانواده ها نيز استقبال خواهند كرد.

ساعات گرم ايام ماه مبارک رمضان
را در منزل بمانيد

به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان 

یك قدم مانده تا خدا

دث
حوا
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مدير شركت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: خريد تضميني گندم 
در چهارمحال و بختياري 60 درصد كاهش يافت. محسن ضيايي اظهار داشت: بروز 
پديد خشكسالي، كاهش خريد بخش خصوصي و خودمصرفي روستائيان از مهم ترين 
داليل كاهش خريد گندم تضميني كش��اورزان در اين اس��تان به  ش��مار مي رود. وي 
فعال شدن آسياب هاي قديمي گندم در اين استان را از نمودهاي اصلي خودمصرفي 
روستائيان برشمرد و گفت: با فعال شدن آسياب هاي قديمي مردم، گندم توليدي خود 

را به آرد تبديل و به پخت نان در خانه اقدام كرده اند. 
 ضيايي با بيان اين كه در س��ال گذش��ته بيش از 69 هزار تن گندم از كش��اورزان اين 
اس��تان خريداري شد، گفت: امسال نيز پيش بيني ش��ده بود كه افزون بر 90 هزار تن 
گندم مازاد بر نياز كش��اورزان خريداري ش��ود كه اين امر محقق نش��د. مدير غله و 
خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: هم اكنون گندم مازاد بر نياز 
كش��اورزان در مراكز سيلوي شهيد استكي فرخشهر، دو كارخانه آرد واقع در قطب 
صنعتي، كارخانه هاي آردسازي كيار، بروجن، فارسان و هفشجان ذخيره مي شود. وي 
در ادامه رقابتي كردن پخت نان در اين استان را ضروري بيان و تأكيد كرد: بايد برنامه اي 

با هدف كيفيت باالتر، هزينه كمتر و مشتري بيشتر در نانوايي ها تبيين و اجرايي شود. 
ضيايي بر ضرورت كيفيت نان در شهرستان هاي هفت گانه چهارمحال و بختياري تأكيد 
و تصريح كرد: در سياست تنظيم بازار كيفيت نان جدا از قيمت آن نيست، بر همين 

اساس در تمام شهرستان ها نانوايي هاي بي كيفيت بايد تعطيل شود.
 وي از ش��يفت بندي س��اعات كار خبازان در ايام ماه مبارك رمضان خبرداد و افزود: 
خبازان به صورت متمركز در سراسر استان پخت نان را دو شيفت كاري در اين ايام 

مبارك انجام مي دهند. 
ضيايي با بيان اين كه ش��يفت اول كاري 9 صبح الي 1۲:۳0 دقيقه ظهر برقرار اس��ت، 
گفت: خبازان در ش��يفت دوم از ساعت 15:۳0 عصر الي ۲0 به شهروندان اين استان 
خدمات رساني مي كنند. وي از طراحي سايت ارائه تسهيالت بهسازي به خبازي هاي 
 www.gtcportal.com سراسر استان خبر داد و گفت: خبازان با مراجعه به سايت
و ارائه مشخصات صنفي و شخصي و مبلغ پيشنهادي براي اخذ تسهيالت مي توانند 

با روند كار آشنا شوند.

شهرستان

ص
چهارمحال و بختیاریاصفهان مدیر كل ستاد بحران استان اصفهان خبر داد:

خشکی50 درصدي منابع آب در سطح استان
مدير كل س��تاد بحران اس��تان اصفهان گفت: به دليل خشكسالی تأمين آب ۳۸6 
روس��تا در اس��تان از طريق آب رسانی س��يار صورت می گيرد كه از اين تعداد به 
حدود ۸۳ روس��تای شهرستان اردستان آب رسانی س��يار انجام می شود. منصور 
شيش��ه فروش در جلسه ستاد بحران اس��تان اصفهان با محوريت خشكسالی در 
شهرس��تان اردس��تان با بيان اين كه سال گذشته شاهد بيش��ترين آسيب در بحث 
خشكس��الی در روستاهای منطقه اردس��تان بوديم، اظهار داشت: در اين راستا به 
صورت اضطراری مبلغ ۷00 ميليون تومان به منظور آب رسانی به روستای سپيده، 
مجتمع ۲1 روس��تايی و آب رس��انی به روس��تای ظفرقند كه يكی از دغدغه های 

اردستان بود در اختيار آب و فاضالب روستايی شهرستان قرار داده شده است.
مدير كل س��تاد بحران اس��تان به افت فشار آب 1۲ش��هر در سطح استان اصفهان 
اش��اره كرد و گفت: به علت خش��كی 50 درصد از منابع آب در س��طح اس��تان 
اين مش��كالت ايجاد شده اس��ت. شيش��ه فروش يكی از راهكارهای موثر ستاد 
خشكس��الی استان را اصالح شبكه های فرس��وده آب اعالم كرد و افزود: در اين 
راستا طی دو سال گذشته در سطح استان حدود ۳00 كيلومتر از شبكه انتقال آب 
در روس��تاها و حدود۳۷0 كيلومتر در شهرها بازس��ازی و اصالح شبكه صورت 
گرفته اس��ت. همچنين فرماندار اردستان در اين جلس��ه ميانگين بارش در سطح 
شهرس��تان اردستان در سال جاری را 100 ميليمتر اعالم كرد و گفت: منبع اصلی 
تامين آب مزارع كش��اورزی شهرستان چاه است كه در اين خصوص ۲۲0 حلقه 
چاه در منطقه گرمس��ير تامين آب مزارع كش��اورزان را بر عه��ده دارند. روح اله 
س��لگی با بيان اين كه به دليل برداش��ت بی رويه آب از چاه های كشاورزی با افت 
آب مواجه هستيم، تصريح كرد: در سال جاری به دليل كاهش نزوالت آسمانی به 

45 تا 60 درصد محصوالت گندم و جو شهرستان خسارت وارد شده است.
وی به وجود 95هزار هكتار مرتع در شهرستان اردستان اشاره كرد و افزود: مراتع 
بخش كوهستانی خشك شده است و دامداران به دليل نداشتن نقدينگی در حال 
فروش دام های خود هستند. فرماندار اردستان با بيان اين كه به دليل خشك شدن 

مراتع شهرس��تان تعداد دام ها از ۲00 هزار رأس ب��ه 150هزار رأس كاهش يافته 
است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك نگرانی و نااميدی در بخش دامپروری 
شهرس��تان وجود دارد. وی به آب رس��انی سيار به بيش از ۸۳ روستای شهرستان 
اشاره كرد و گفت: با توجه به وسعت شهرستان در حال حاضر تعداد چهار تانكر 
آب رس��انی جوابگوی نياز شهرستان نيست و وجود يك تانكر آب رسانی ديگر 
نيز احس��اس می شود. فرماندار اردستان به پايان مطالعات طرح احداث خط دوم 
انتقال آب اصفهان به اردستان اشاره كرد و افزود: اين طرح در حدود 1۲0ميليارد 

تومان اعتبار نياز دارد و بايد در روند آغاز عمليات اجرايی تسريع شود.

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان انتقاد كرد:
برداشت غير مجاز يک سوم آب سد 

زاينده رود 
عضو ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: يك سوم آب رها شده 
از س��د زاينده رود غير مجاز برداشت مي ش��ود. به گزارش فارس، 
فتح اله معين در جلس��ه علني ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان با بيان 
اين كه وضعيت زاينده رود هر روز بحراني تر از قبل مي ش��ود، اظهار 
داش��ت: ش��هر اصفهان براي ادامه زندگي نيازمند جاري ش��دن آب 

زاينده رود است. 
وي با اش��اره به اين كه يكي از مهم ترين مش��كل سازمان پارك ها و 
فضاي سبز زنده نگه داشتن فضاي سبز شهر است، افزود: با خشكي 
زاينده رود فضاي س��بز با صرف هزينه باال به وس��يله تانكر آبياري 
مي ش��ود.  عضو شوراي اس��المي ش��هر اصفهان تصريح كرد: مردم 
اصفهان كه همواره پيش��گام در دفاع از ميهن ايران اس��المي بوده اند 
س��زاوار تحمل اين وضعيت نيس��تند. وي در م��ورد آلودگي هوا و 
وضعيت اسفبار سال گذشته گفت: با به وجود آمدن وضعيت بحراني 
سال گذشته و تعطيلي شدن تمامي واحدها و ارگان ها، بهره وري از 

فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافت.
معي��ن در ادامه صحبت ه��اي خود در ارتباط ب��ا تمهيدات الزم در 
خصوص ماه رمضان بيان داش��ت: با توجه به حجم زياد ترافيك در 
زم��ان افطار بايد تمهيدات الزم براي كنترل ترافيك در معابر عمومي 
از س��وي نيروي انتظامي انديشيده شود. وي تصريح كرد: با توجه به 
اين كه مس��اجد برنامه هاي مذهبي را در م��اه رمضان اجرا مي كنند 
س��ازمان فرهنگي تفريحي بايد با ايجاد فضايي مناس��ب و پر انرژي 
برنامه هاي جديد و نو ارائه دهد. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان 
تأكيد كرد: الزم است امكان استفاده شهروندان از سيستم حمل و نقل 
عمومي در شب هاي ماه مبارك رمضان فراهم شود. وي در ارتباط با 
برگزاري مسابقات جام موالي عرشيان گفت: نيمي از جمعيت ما را 
بانوان تشكيل مي دهند ولي امكانات ورزشي براي آنان بسيار محدود 
است. معين ادامه داد: شوراي شهر انتظار دارد در اين ايام براي بانوان 

نيز برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته شود.

جمشيدیان:
معاينه فنی خودروها در شهر اصفهان 

65 درصد كاهش يافت
رئيس س��تاد مركزی معاينه فنی خودرو ش��هرداری اصفهان برداشت 
 اشتباه شهروندان از قانون جديد پنج ساله شدن معاينه فنی خودرو ها
را عام��ل اصلی كاهش مراجعه به مراك��ز معاينه فنی خودرو در اين 
كالنش��هر دانس��ت و گفت: آمار مراجعه به مراكز معاينه فنی ش��هر 
اصفهان نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته در تير ماه 65 درصد 

كاهش يافت. 
جمشيد جمشيديان در گفتگو با مهر افزود: تعداد وسايل نقليه سبك 
مش��مول معاينه فنی در اصفهان را ۸۳0 هزار وس��يله نقليه دانست و 
اظهار داشت: با وجود اين كه 550 هزار خودرو از اين ميزان مشمول 
معاين��ه فنی می ش��وند اما تا قبل از س��ال ۸9 نزدي��ك به 1۸0 هزار 
مراجعه در طول س��ال انجام می ش��د كه اين ميزان در دو سال اخير 

كمتر نيز شده است.

آتشكده ساساني نطنز در تملک 
مالكان خصوصي است

آتش��كده ساساني در نطنز يك بناي تاريخي است كه در سال 1۳10 
به ثبت ملي رس��يده اس��ت، اما اين مكان در تملك مالكان شخصي 
است و در حال نابودي است. به گزارش فارس آتشكده ساساني در 
شهرس��تان نطنز يك بناي تاريخي است و به  عنوان يكي از آثار ملي 
ايران به ثبت رس��يده است، اما اين اثر در حال نابودي است و هنوز 
در دس��ت مالكان شخصي است و اداره ميراث فرهنگي تاكنون براي 

بازسازي آن اقدامي نكرده است. 
اما طي چندي پيش اداره ميراث فرهنگي نطنز از آزادس��ازي و تملك 
آتش��كده ساس��اني خبر داد و اعالم ك��رد: در اين راس��تا با مالكان 
ش��خصي نيز توافقاتي انجام داده است. رئيس اداره ميراث  فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري نطنز گفت: آتشكده ساس��اني نطنز در 
س��ال 1۳10 به ثبت ملي رس��يده اما در تملك اداره ميراث  فرهنگي 
نطنز نيس��ت. احمدرضا قاس��مي با اش��اره به اين كه اين آتشكده و 
حرائ��م آن  تحت تملك چندين مالك اس��ت، اف��زود: از زمان ثبت، 
اي��ن آتش��كده تاريخي فاقد س��قف و حائل بوده و تنها س��تون ها و 
پي ه��ا باقي مانده ب��ود. وي تصريح كرد: وضعيت اين آتش��كده به 
دليل اين كه در تملك اين اداره نبوده مناس��ب ارزيابي نمي ش��ود و 
انج��ام هرگونه عمليات مرمت و بازس��ازي نيازمند همراهي مالكان 
اس��ت. رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري نطنز 
اضافه كرد: در حال حاضر آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت، 
آزادسازي حرائم و تملك آتشكده است كه اقدامات اوليه در اين زمينه 

صورت گرفته است. 

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور:
شفاف سازي موثرترين شيوه مقابله با 

فساد اداري است
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: شفاف سازي موثرترين شيوه 
مبارزه با فس��اد اداري اس��ت. ولي اله خبره در مراس��م توريع و معارفه 
مديركل بازرسي استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: حمايت از 
سرمايه گذاري، رسيدگي به شكايات مردم عليه دستگاه  هاي اداري، مبارزه 
با فس��اد و كمك به دس��تگاه هاي اداري براي ارتقاي خدمات بازرسي 
كل كش��ور از مهم ترين مأموريت هاي اين سازمان است. وي با اشاره به 
ماده ۲۸ اليحه ارتقاي سالمت اداري كشور، گفت: باتوجه به ضرورت 
سالم سازي دس��تگاه هاي اداري هر ساله س��المت دستگاه هاي اجرايي 
برمبناي شاخص هاي معين ارزيابي و مورد بررسي قرار مي گيرند.  خبره 
ادامه داد: در س��ال جاري نيز به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد اداري 
و ارتقاي س��المت ادارات پس از بررسي و ارزيابي عملكرد هر استان، 
استان هاي برتر معرفي و تجليل خواهند شد. قائم مقام سازمان بازرسي 
كل كش��ور با بيان اين كه سازمان بازرسي در بين دستگاه هاي بين المللي 
عملكرد موفقي داشته اس��ت، گفت: با ارسال عملكرد مديران بازرسي 
استان ها در زمينه مبارزه با فساد گزارش مبسوطي از عملكرد اين سازمان 
ارائه و پس از بررس��ي كميته داوري، برترين استان معرفي خواهد شد. 
وي با اشاره به ش��اخص هاي ارزيابي استان هاي برتر، گفت: حاكميت 
قانون در دستگاه هاي اداري، شفافيت در عملكردها، پاسخگويي، توجه 
به بخش هاي غيردولتي، مسئوليت پذيري، كارايي و اثربخشي مديريت 
خوب، رعايت انص��اف، عدالت و بهره من��دي از فرصت ها به صورت 
يكسان از مهم ترين اين شاخصه  ها به  شمار مي رود. خبره ادامه داد: بهبود 
در روش ها و بهره وري از فناوري اطالعات، ايجاد تعامل ميان س��ازمان 
پاك، مردم و تش��كل هاي غير دولتي، ساده سازي امور اداري، تخصيص 
بهينه هزينه هاي عمومي و اجراي اقدامات موثر براي پيشگيري از فساد 
از ديگر اين شاخصه ها محسوب مي شود. وي با تأكيد بر اين كه فرآيند 
اقدامات دس��تگاه ها بايد در دسترس باشد، گفت: مديران و مسئوالن نه 
تنها به مقامات باالتر خود بلكه به ارباب رجوع و ذي نفعان دستگاه نيز 
بايد پاسخگو باش��ند. قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور از عضويت 
ايران در كنوانس��يون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد در سال ۸۷ 
خبر داد و گفت: براساس مفاد اين كنوانسيون ساالنه دو كشور منتخب 
به  صورت تصادفي وضعيت دس��تگاه هاي اداري كشور مبدأ را به لحاظ 
اقدامات صورت گرفته در راس��تاي مبارزه با فساد اداري ارزيابي اعالم 
نظر مي كنند. خبره خاطرنشان كرد: در سال جاري كشور ايران و پاراگوئه 
به صورت مش��ترك وضعيت سالمت اداري كش��ور بنگالدش را مورد 
نظارت قرار داده ، اين در حاليست كه كشور ايران نيز توسط كشورهاي 
اندونزي و بالروس مورد ارزيابي قرار مي گيرد. وي در ادامه با تشكر و 
قدرداني از تالش مسئوالن و مديران استان چهارمحال و بختياري گفت: 
با عنايت به نگرش و بينش مديران و مسئوالن عالي رتبه اين استان درباره 
مبارزه با فس��اد، اين اس��تان مي تواند با برنامه ريزي مناس��ب خود را در 
مقام يكي از پاك ترين اس��تان هاي كشور معرفي كند. خبره افزود: استان 
چهارمحال و بختياري س��رمايه گذاري را از حالت بالقوه به فعل تبديل 
كرده است كه براي تداوم اين مقصد و هدف مسئوالن بايد با همكاري 
بخش هاي غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد راهبردهايي الزم را تدوين 

و ابالغ كنند. 

95 ميليارد ريال اعتبار به بخش كشاورزي 
چهارمحال و بختياری اختصاص يافت

مديركل جهادكش��اورزي چهارمحال و بختياري گفت: 95 ميليارد ريال 
اعتبارات تملك دارايي به فصل كش��اورزي اين استان اختصاص يافت. 
صفدر نيازي در نشست ش��وراي برنامه ريزي اين اداره كل اظهار داشت: 
از اين ميزان اعتبار در بخش كشاورزي يك ميليارد و ۲۷5 ميليون تومان 
ب��راي باغباني، يك ميليارد و ۳۲0 ميلي��ون تومان براي دام و طيور و 5۳۲ 
ميليون تومان در بخش زراعت هزينه مي شود. وي از تخصيص 6۷ ميليارد 
ريال از اعتبارات تملك دارايي جهاد كش��اورزي به بخش كشاورزي اين 
اس��تان خب��ر داد و گفت: همچنين از ميزان اعتب��ارات تملك دارايي اين 
اداره كل افزون بر 5۳9 ميليون تومان در بخش شيالت، 400 ميليون تومان 
در بخ��ش ترويج، دو ميليارد و ۳51 ميليون تومان در بخش س��اماندهي 
اراضي كش��اورزي و ۲۲۷ ميليون تومان در بخش س��اختمان هاي جهاد 
هزينه مي ش��ود. نيازي بر ضرورت استفاده از تكنولوژي روز در راستاي 
افزايش ميزان بهره وري كش��اورزي در اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: با 
توج��ه به بروز خشكس��الي هاي اخير به دنبال كاه��ش بارش هاي جوي 
 ضرورت اس��تفاده از آبياري تحت فش��ار در اراضي كشاورزي ضروري
اس��ت. وی خاطرنشان كرد: برهمين اساس امس��ال از مجموع اعتبارات 
تملك دارايي اين استان ۲۲ ميليارد و 1۲0 ميليون ريال در بخش آب هزينه 
مي شود. وي با اشاره به تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي اين استان، 
گفت: تخصيص اين اعتبارات موجب شده است كه در سال گذشته يكهزار 
و ۳00 تن محصول توليدي كش��اورزي شامل ۸0۷ هزار تن محصوالت 
زراعي، 1۸۳ هزار تن محصوالت باغي و ۳00 هزار تن محصوالت دام و 
طيور، 14 هزار تن در بخش شيالت و پنج هزار تن محصوالت گلخانه اي 

و قارچ در اين استان توليد و روانه بازار مصرف شد. 

مديرعامل شركت مهندسی آبفای كشور با بيان اين كه 
ايران هم اكنون به مرز بحران آب رسيده است، گفت: 
بايد با مديريت و تدبير شرايطی را فراهم كرد كه از منابع 

آبی بهترين بهره برداری شود.
س��يدمهدی ثمره هاشمی در مراسم اختتاميه جشنواره 
ملی فيلم و عكس آب، متوسط ميزان بارندگی در دنيا را 
۸60 ميلی متر عنوان كرد و گفت: اين درحالی است كه 
متوسط بارندگی در ايران با توجه به ميانگين 40 سال 

اخير ۲50 ميلی متر است.
مديرعامل ش��ركت مهندس��ی آب و فاضالب كشور 
افزود: روند بارندگی ها در كشور نشانگر اين است كه 
اين ميزان بارندگی نيز رو به كاهش است و اگرچه در 
سال گذش��ته آبی، ميزان بارندگی ۲۳0 ميلی متر بوده 
است اما در سال آبی جاری ميزان بارندگی به 1۸0 ميلی 
متر كاهش يافته است. وی تصريح كرد: اين امر نشانگر 
اين است كه ش��رايط بارندگی و آب در ايران مناسب 
نيست و بايد تدابير جدی و اساسی برای مديريت آب 
در كش��ور فراهم شود. از سوی ديگر، با اوج تقاضای 
مصرف آب در زمينه كش��اورزی، صنعت و شرب نيز 
روبرو هستيم كه به واسطه افزايش جمعيت و باالرفتن 
سطح رفاه و بهداشت مردم، تقاضا رو به افزايش گذاشته 
است. به گفته مشاور وزير نيرو، بايد به صراحت گفت 
كه منابع آبی محدود كشور پاسخگوی نياز روزافزون 

نيست كه البته آمارها نيز مؤيد اين موضوع است؛ چرا 
كه 50 سال قبل سرانه آب در دسترس ايران به ازای هر 
نفر ۷500 مترمكعب در س��ال بوده است كه اين ميزان 
هم اكنون به 1400 مترمكعب رسيده است كه يك پنجم 

رقم 50 سال قبل است.
وی اظهار داشت: البته اين روند ادامه دارد و ما به مرز 
بحران آب در كشور رسيده ايم و اگر مديريت نكنيم، 
مص��ارف آب در زمينه های مختلف با مش��كل جدی 
مواجه خواهد شد. ثمره هاشمی ادامه داد: امروزه بيش 
از 9۲ درصد مصرف آب در كشور در بخش كشاورزی 
صورت می گيرد كه متاسفانه 60 درصد از اين رقم هدر 
می رود؛ چرا كه هنوز هم از روش های آبياری سنتی و 
غرقابی استفاده می شود كه اين امر مشكل هدر روی 

آب را تشديد می كند. 
مديرعامل شركت مهندسی آبفای كشور خاطرنشان كرد: 
عالوه بر اين، منابع آب زيرزمينی كشور در حال آلوده 
 شدن است و كيفيت آب روز به روز كاهش می يابد، 
اين درحالی اس��ت كه منابع آب زيرزمينی كش��ور به 
شدت افت كرده و سطح آب سفره های زيرزمينی پايين 
آمده است؛ به نحوی كه در برخی از منابع بايد تا ۳00 

متر حفاری كرد تا به آب رسيد.
ثمره هاشمی گفت: در اين شرايط، زمانی هم كه به آب 
دسترسی پيدا می ش��ود يا تلخ است يا شور كه برای 
كشاورزی هم ناسب نيست. بنابراين ارزش و اهميت 

آب نبايد بر كسی پوشيده باشد.
وی تاكيد كرد: در ش��رايطی كه هم اكنون كشور دارد، 
روند مصرف در بخش های مختلف نبايد به شيوه فعلی 

ادامه يابد. بنابراين بايد با تالش و كار جدی برای اين كه 
فرهنگ مصرف آب در كشور ارتقا يابد، گام برداشت، 
چرا كه مصرف اسراف گونه قابل تداوم نيست. مشاور 
وزير نيرو ادامه داد: سرانه مصرف آب در ميانگين كشور 
هم اكنون 1۸0 ليتر به ازای هر نفر در شبانه روز است؛ 
درحاليكه در برخی كشورهايی كه حتی مشكل منابع 
آبی ندارند و پ��روژه های مختلف انتقال آب و تامين 
آن را اجرايی نكرده اند، سرانه مصرف 110 تا 1۲0 ليتر 
 به ازای هر نفر است. بنابراين ايران هم بايد به اين رقم 

برسد.

مدیر شركت  غله و خدمات بازرگانی:

كاهش خريد تضميني گندم در چهارمحال وبختياري

ثمره هاشمی خبرداد:

ايران به مرز بحران آب رسيد

اصالحیه 

پيرو آگهی خرید لوله دو جداره فاضالبی سایز 600 ميلی متر 
مورخ 90/5/9 من��درج در روزنامه زاینده رود تاریخ تحویل 
اسناد مناقصه س��اعت 14 روز 90/5/23 و تاریخ بازگشایی 

ساعت 11 روز 90/5/24 می باشد.

                                
                                                                  روابط عمومی و آموزش همگانی 

                           شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

آگهی مناقصه عمومی

الف: مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختياری
ب: موضوع مناقصه:

خرید لوله دو جداره فاضالبی كاوگيت كالس 5 سایز 600 ميليمتر )با اتصاالت شاخه 12 متری( به طول 
6000 متر طول از محل منابع عمرانی

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه 240000000 ریال- مدت تحویل: 3 ماه شمسی
ج- محل دریافت اس��ناد مناقصه: شهركرد ميدان قدس ش��ركت آب و فاضالب شهری استان امور 

قراردادها تلفن 03813342497
دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

ج- تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: 90/5/1 لغایت 90/5/13 تاریخ تحویل اسناد مناقصه ساعت 14 
صبح 90/5/23 تاریخ بازگشایی: ساعت 11 صبح 90/5/24 تاریخ اعتبار پيشنهادات: 90/11/30

www.abfa-chb.ir-http//:lots.mporg.ir :سایت منتشركننده
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری
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اطالع رسانی
تحدید حدود عمومی

5/239 شماره: 2106 پیرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و 
امالک تحدید حدود تعدادی از پالک های حوزه ثبتی جوش��قان قالی بخش 12 کاشان به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

1194 فرعی- آقای محمد باقری فرزند باقر و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 
دشت اصله جوشقان

3299 فرعی- آقایان عباس سیمرغ فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ یک باب خانه در 
کوی سرکمر جوشقان

3390 فرعی- خانم صدیقه یخچالی فرزند عباس و غیره ششدانگ یک باب خانه مفروز و 
مجزی شده از شماره 13 فرعی واقع در کوی دار جوشقان

تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 1390/6/2
3425 فرعی- خانم فاطمه شجاعی نژاد جوشقانی فرزند بمانعلی و غیره ششدانگ یک باب 

خانه مفروز و مجزی شده از شماره 672 فرعی واقع در کوی سرکمر جوشقان
3959 فرعی- آقای علیمحمد کرمی فرزند حیدر شش��دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در 

مزرعه الستان به مساحت 10000 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 1390/6/3

شماره های فرعی از پالک 21 اصلی ابنیه و امالک کامو
2000 فرع��ی- خانم فاطمه رحیمیان فرزند غالمعلی شش��دانگ یک باب خانه مفروز و 
مجزی شده از شماره 243 فرعی واقع در کوی پایین کامو به مساحت 124/20 مترمربع با 

حق سکونت مادام العمر برای پدر مستدعیه ثبت آقای غالمعلی رحیمیان
1010 فرعی- آقای حسن حسن بیگی فرزند محمد علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 16 

قفیز تقریبی واقع در دشت خیر کامو
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1390/6/5

شماره های فرعی از پالک 22 اصلی ابنیه و امالک چوقان
474 فرعی- آقای غالمرضا زارعی فرزند حسین ششدانگ یک بابخانه جدیداالحداث واقع 

در کوی چاله برازه چوقان
547 فرعی- آقای جواد زارعیان فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب مغازه واقع در روستای 

چوقان به مساحت 39 مترمربع
548 فرعی- آقای اکبر رعیت فرزند علی آقا ششدانگ یکباب بهاربند و طویله به مساحت 

310/50 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 1390/6/6
551 فرعی- آقای ابراهیم رعیت فرزند آقا علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268 

مترمربع
552 فرعی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اکبر شش��دانگ یک باب حصار و طویله و 

انباری متصل به آن به مساحت 280/90 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز دوشبه مورخه 1390/6/7

شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی ابنیه و امالک مزرعه همواریه کامو
147 فرعی- آقای احمد زین الدین فرزند غالمعلی شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 

431/50 مترمربع
161 فرعی- آقای ابراهیم صنعتگر قهرودی فرزند صفرعلی و غیره ششدانگ یک باب مغازه 

واقع در مزرعه همواریه کامو به مساحت 76/85 مترمربع
170 فرعی- آقای محمود عارضی فرزند نعمت اله و غیره ششدانگ یک بابخانه واقع در 

مزرعه همواریه کامو به مساحت 247/70 مترمربع 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 1390/6/8

شماره های فرعی از پالک بیست و نه اصلی ابنیه و امالک مزرعه عمارت چالو بلور
3 فرعی- آقای حس��ین ارباب فرزند امیرعباس و غیره شش��دانگ یک درب باغ موستان 

جدیداالحداث مشهور 7 جریبی واقع در مزرعه عمارت چاله بلور کامو
شماره های فرعی از پالک چهل و یک اصلی ابنیه و امالک مزرعه الزق کامو

216 فرعی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی و گلستان 
وصل به آن به مساحت 8267 مترمربع

تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 1390/6/10
شماره یکصد و نود یک اصلی واقع در مزرعباس آباد کامو

191 اصلی- آقای غالمحس��ین حس��ن بیکی فرزند محمدحسن و غیره ششدانگ اراضی 
گلس��تان و مزروعی و س��ه حلقه چاه قنات متعله به آن مشهور مزرعه عباس آباد واقع در 

کامو
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 1390/6/12
تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از س��اعت 8/30 صبح به بعد در محل ش��روع و 
عملی خواهد ش��د لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم 
می شود که در روز و ساعت مقرر در محل ملک حضور به هم رسانند و چنانچه هریک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند طبق ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان حقوق امالک که در موقع مقرر حاضر بوده اند طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 

قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 90/5/10                      زرگری- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

ابالغ وقت رسیدگی
5/267 در پرونده کالس��ه 900868د4 آقایان داود رافعی فرزند مجتبی و جواد هارونی به 
اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت س��ی روز از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه چهارم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه- بلوار دانشجو حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

می نماید. م الف/11285
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

حصر وراثت
5/268 آقای محمداس��ماعیل خوش اخالق ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 404 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 408/90ج ش7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صغری شکری ورنوسفادرانی بشناسنامه 
10117 در تاریخ 1389/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمداسماعیل خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش 
 ش 404 )فرزند( 2- بهجت خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 140 )فرزند( 
3- عفت خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 197 )فرزند( 4- فرزانه خوش 
اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 15282 )فرزند( 5- قدرت خانم خوش اخالق 
ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 308 )فرزند( 6- عصمت خوش اخالق ورنوسفادرانی 
 فرزن��د علی، ش ش 168 )فرزن��د( 7- عزت خوش اخالق ورنوس��فادرانی فرزند علی، 
ش ش 224 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/11282  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/270 آقای محمداس��ماعیل خوش اخالق ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 404 به 
ش��رح دادخواست به کالسه 407/90 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی خوش اخالق ورنوسفادرانی بشناسنامه 9920 در 
تاری��خ 1380/12/1 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- صغری شکری ورنوسفادرانی فرزند حسن، ش ش 10117 )همسر( 
2- محمداسماعیل خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 404 )فرزند( 3- عفت 
خوش اخالق ورنوس��فادرانی فرزند عل��ی، ش ش 197 )فرزند( 4- عزت خوش اخالق 
ورنوس��فادرانی فرزند علی، ش ش 224 )فرزند( 5- بهجت خوش اخالق ورنوسفادرانی 
 فرزن��د عل��ی، ش ش 140 )فرزند( 6- فرزانه خوش اخالق ورنوس��فادرانی فرزند علی، 
ش ش 15282 )فرزند( 7- قدرت خانم خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند علی، ش ش 

308 )فرزند( 8- عصمت خوش اخالق ورنوس��فادرانی فرزند علی، ش ش 168 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی 
 ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باش��د از تاری��خ نش��ر آگهی ظ��رف یک م��اه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/11283  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/271 آق��اي ابوالفض��ل کریمیان داراي شناس��نامه ش��ماره 2-036468-113 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 423/90ح ش7 از این دادگاه درخواست گواهي حصر ووراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مجید کریمیان بشناس��نامه 1603 در تاریخ 1390/4/18 
 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  
 1- اعظم امینی خوزانی فرزند رحمن، ش ش 309 )همسر( 2- ابوالفضل کریمیان فرزند 
مجی��د، ش ش 2-036468-113 )فرزن��د( 3- حس��ین کریمی��ان فرزن��د مجید، ش ش 
8-064573-113 )فرزن��د( 4- محدثه کریمیان فرزند مجی��د، ش ش 113-048209-1 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف/11286
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
5/272 ش��ماره: 900362ح/22 خانم زهرا ترابی با وکال��ت آقای رضا ترابی فرزند جعفر 
دادخواستی به طرفیت آقای محمدابراهیم رستمی فرزند صفر به خواسته طالق و حضانت 
فرزندان مش��ترک به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9009980352200341 و 
به شماره بایگانی 900362 در شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت 
رس��یدگی روز مورخ 90/6/13 س��اعت 11:30 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده 
مجهول المکان می باش��د به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در 
این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه 

مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/6247
افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
5/276 خانم هدیه صفائی حس��ین پور دارای شناسنامه ش��ماره 0175616-116 به شرح 
دادخواست به کالسه 2130/90ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین صفائی حسین پور بشناسنامه 613 در تاریخ 90/1/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
دخت��ر و یک عیال به نام های ذیل 1- هدیه صفائی حس��ین پور ش ش 116-0175616 
دخت��ر متوف��ی 2- پری دخت باالخان��ی ش ش 726 عیال متوفی والغی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/6251  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/278 کالس��ه پرونده: 297/90ش32 ش��ماره دادنامه: 598- 90/4/20 مرجع رس��یدگی: 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای سعید هاشمی نژاد به نشانی اصفهان 
خ نظرش��رقی- جنب کوچه آسیاب- س��اختمان 151- طبقه زیرین واحد E وکیل: آقای 
علی ش��یرزاده وکیل دادگستری به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- جنب ساختمان 
تجاری اسپادانا- ساختمان کاشی مرجان- طبقه اول خوانده: آقای علی اعالیی فرزند باباجان 
مجهول المکان خواس��ته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ 4/725/000 تومان به انضمام کلیه 
هزینه ها خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور فاکتور تا زمان پرداخت 
و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

 درخصوص دادخواس��ت آقای علی ش��یرزاده وکیل دادگس��تری به وکالت از آقای سعید 
هاش��می نژاد به طرفیت آقای علی اعالیی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 47250000 ریال به 
انضمام کلیه هزینه ها و خس��ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور فاکتور 
تا زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل. باتوجه به محتویات پرونده و ش��هادت شهود تعرفه 
ش��ده خواهان که معیش��ت ادعای خواهان می باشد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوی 
او دفاعی به عمل نیاورده است- دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
47/250/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و دو هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
هزینه انتشار آگهی طبق تعرفه و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/3/26 تا هنگام پرداخت با رعایت 
شاخص ساالنه تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان است. 
موسوی- قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/280 کالس��ه پرونده: 298/90ش32 ش��ماره دادنامه: 628- 90/4/30 مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید هاشمی نژاد به نشانی اصفهان خ 
نظرش��رقی- جنب کوچه آسیا- س��اختمان 151- طبقه زیرین واحد E وکیل: آقای علی 
شیرزاده وکیل دادگستری به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- جنب ساختمان تجاری 
اس��پادانا- س��اختمان کاش��ی مرجان- طبقه اول خوانده: آقای علی اعالیی فرزند باباخان 
مجهول المکان خواسته: صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50000000 
ریال به انضمام کلیه هزینه ها و خس��ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور 
فاکتور تا زمان پرداخت آن و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

درخصوص دادخواس��ت آقای س��عید هاش��می نژاد با وکالت آقای علی ش��یرزاده وکیل 
دادگستری به طرفیت آقای علی اعالیی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5000/000 تومان به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان صدور حکم فاکتور تا زمان پرداخت آن و حق الوکاله وکیل- خوانده 
از طریق آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی دعوت به رس��یدگی ش��ده که با 
وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاعی به عمل نیاورده است. 
علیهذا باتوجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و س��ودای گواهی گواهان تعرفه شده 
که خواهان در محضر شورا که ثبت ادعای خواهان می باشد، دعوی مشارالیه را محمول بر 
صحت تش��خیص و مستنداً به مواد 198 و 229 و 230 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ س��ی و دو هزار ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ هزینه آگهی که توسط اجرای احکام 
محاسبه می گردد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/2/26 تا 
هنگام پرداخت با رعایت شاخص ساالنه تورم که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. حکم صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان است. 
موسوی- قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/281 کالس��ه پرونده: 302/90 ش��ماره دادنامه: 719- 90/4/18 مرجع رس��یدگی: شعبه 
13 ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان خواهان: مرتض��ی باقرصاد به نش��انی اصفهان- خ 
ش��هیدان غربی- مابین تقاطع دوم و سوم- مبل اصفهان هنر وکیل: علی شیرزاده به نشانی 
 اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان- طبقه اول خوانده: عباس قاسمی

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

درخصوص دعوی آقای علی شیرزاده به وکالت از مرتضی باقرصاد به طرفیت آقای عباس 
قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 324127- 89/10/18 
به عهده بانک صادرات شعبه رهنان به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم قانونی وسیله نشر آگهی در جلسه حضور نداشته و هیچ گونه دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نیست به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا 
دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال )50/000/000( ریال بابت اصل خواسته و سی و چهار هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررس��ید 89/10/18 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
 بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد. یکصد و هشتاد هزار ریال )180/000( ریال 
می باشد نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 

دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
موسوی- قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/282 کالس��ه پرونده: 303/90 شماره دادنامه: 726- 90/4/18 مرجع رسیدگی: شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مرتضی باقرصاد به نشانی اصفهان- خ شهیدان 
غربی- مابین تقاطع دوم و س��وم مبلمان اصفهان هنر وکیل: آقای علی ش��یرزاده به نشانی 
اصفهان- نبش س��ه راه سیمین- جنب ساختمان اسپادانا- ساختمان کاشی مرجان- طبقه 
اول خوانده: آقای عباس قاسمی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به 
انضمام کلیه خسارات قانونی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

درخص��وص دع��وی آقای مرتضی باقرصاد به طرفیت آقای عباس قاس��می به خواس��ته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت قس��متی از وجه چک شماره 324130 به عهده بانک 
صادرات سرپرستی خراسان رضوی به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی وسیله نشر آگهی در جلسه حضور نداشته و هیچ گونه دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نیست به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا 
دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
34/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 214/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی و هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/12/18 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به مابقی خواسته باتوجه به اینکه وکیل خواهان 
برطبق صورتجلس��ه دادرس��ی اعالم نموده قبال در محکمه دیگری مورد حکم قرار گرفته 
است لذا طبق بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی حکم رد آن صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز 

پس از آن قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
موسوی- قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/283 کالس��ه پرونده: 90-299 ش��ماره دادنامه: 632- 90/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی باقرصاد به نشانی اصفهان- خ شهیدان 
غربی- مابین تقاطع دوم و سوم مبلمان اصفهان هنر وکیل: علی شیرزاده به نشانی اصفهان- 
نبش سه راه سیمین- جنب ساختمان اسپادانا- کاشی مرجان خوانده: عباس قاسمی مجهول 
المکان خواس��ته: پرداخت مبلغ 1/600/000 تومان از چک ش��ماره 324130 با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:

درخصوص دعوی آقای مرتضی باقرصاد با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت آقای عباس 
قاس��می به خواسته مطالبه مبلغ 1/600/000 تومان وجه چک به شماره 324130 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی، باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )89/12/18 تا تاریخ اجرای 
حکم و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
موسوی- قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/284 درخصوص پرونده کالس��ه 754/90ش ح33 خواهان حس��ین سلطانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال بابت فاکتور به طرفیت وحید بالری تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 90/6/20 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/6299 
مدیر دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/285 شماره دادنامه: 9009973633100173 

شماره پرونده: 8909983633100421 
شماره بایگانی شعبه: 890465 

خواهان خانم مهین حدادیان به نش��انی خمینی شهر درچه، ابتدای بلوار امام- جنب اداره 
برق- کدپس��تی 8185916991 خواندگان: 1- آقای فضل ا... مالاحمدی به نشانی خمینی 
ش��هر- خ امام ش��مالی- کوچه 31- دندان پزش��کی مالاحمدی- پالک2، 2- آقای علی 
یاراحمدی به نشانی اصفهان- خ شمس آبادی- روبروی بیمارستان سینا خواسته: اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص دادخواس��ت خانم مهین حدادیان فرزند احمد به طرفیت آقایان 1- فضل اله 
مالاحمدی فرزند محمدباقر و 2- علی یارحاتمی به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی دادخواس��ت جلب ثالث با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و استماع اظهارات 
شهود تعرفه شده و استعالم های انجام شده از اداره دارایی و سازمان بهزیستی درخصوص 
میزان درآمد خواهان و اینکه خواندگان دفاع موثری به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 504 الی 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار 
نس��بی و موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی مذکور صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد. م الف/11288
توکلی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ رای افراز
5/286 آق��ای رخ��ام پول وار فرزند ش��کری، پیرو آگهی ابالغ اخطاری��ه افراز مندرج 
 در روزنام��ه زاینده رود ش��ماره 346- 89/6/25 بدینوس��یله به اطالع و آگاهی ش��ما 
می رساند به موجب صورتمجلس و رای افراز شماره 8621- 90/5/4 صادره از اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ش��هرضا پالک 76/1754 افراز و ششدانگ یک قطعه 
زمین با س��اختمان نیمه تمام احداثی بر روی آن )محل مرغداری( به شماره 76/2522 
به مساحت 13643 مترمربع در ازای چهارده هزار و هشتاد و پنج سهم و یک سوم سهم 
مش��اع از کل 123256 سهم ششدانگ قبل از افراز در سهم شهریار نجفی بوانی فرزند 
صفرعلی )خواهان( مستقر گردیده است و ششدانگ یک قطعه زمین شماره 76/1754 
باقیمانده به مس��احت 109158 مترمربع که پالک 76/2522 از آن مجزی گردیده است 
در ازای یکصد و نه هزار و یکصد و هفتاد سهم و دو سوم سهم مشاع از کل 123256 
سهم ششدانگ قبل از افراز در سهم منصور و امیرقلی حیدری زاده فرزندان اسکندر به 
ترتیب نسبت به چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و دو سهم و دو سوم سهم مشاع 
و بیست هزارو پانصد و چهل و دو سهم و دو سوم سهم مشاع و نسبت به چهل و یک 
هزار و هش��تاد و پنج س��هم و یک سوم سهم مشاع از کل یکصد و نه هزار و یکصد و 
هفتاد سهم و دو سوم سهم ششدانگ در سهم شما مستقر گردیده است که تصویر نقشه 
افرازی به ش��رح ذیل می باش��د. مقتضی است ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی چنانچه اعتراضی دارید وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب 

سال 1357 به دادگاه شهرستان شهرضا مراجعه نمایید.

میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

حصر وراثت
5/287 آقاي رحمن جعفرزاده داراي شناس��نامه ش��ماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
409/90 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان معصومه جعفرزاده ورنوسفادراني بشناسنامه 4870 درتاریخ 1369/4/20 اقامتگاه 
دائم��ي خ��ود بدرود گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1-ابوالقاس��م 
جعفرزاده فرزند محمد، ش ش109)فرزند( 2-اکبر جعفرزاده ورنوسفادراني فرزند محمد، 
ش ش524)فرزند( 3-رحمن جعفرزاده فرزند محمد ش ش 9)فرزند( 4-رحیم جعفرزاده 
فرزند محمد، ش ش4871)فرزند(  5-صدیقه جعفرزاده ورنوسفادراني فرزندمحمد،ش ش 
179)فرزند( 6-فاطمه جعفرزاده ورنوسفادراني فرزند محمد، ش ش 222)فرزند( وال غیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبوررا دریک نوبت یکمرتبه آگهي مي نماید 
تا هرکس اعتراضي دارد ویا وصیتنامه ازمتوفي نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم داردواال گواهي صادر خواهد شد. م الف/11277
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/288 آقاي محمد نجفي داراي شناس��نامه ش��ماره422 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
391/90 ازای��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر ووراثت نم��وده وچنین توضیح داده که 
ش��ادروان حسنقلي نجفي شلمزاري بشناسنامه 2062 درتاریخ 1389/8/20 اقامتگاه دائمي 
خ��ود ب��درود گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1-گالبتون مرداني 
ش��لمزاري فرزند حسینعلي، ش ش 2206)همسر( 2- ایرج نجفي فرزند حسنقلي، ش ش 
20417)فرزند( 3- داود نجفي شلمزاري فرزند حسنقلي، ش ش 1843)فرزند( 4- محمد 
نجفي فرزند حس��نقلي، ش ش 422)فرزند( 5- نرگس نجفي ش��لمزاري فرزند حسنقلي، 
ش ش 2634)فرزند( 6- حمیرا نجفي شلمزاري حسنقلي، ش ش 37)فرزند( وال غیر.اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبوررا دریک نوبت یکمرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکس اعتراضي دارد ویا وصیتنامه ازمتوفي نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم داردواال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 11274
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/289 خانم اقدس پیماني داراي شناس��نامه ش��ماره104 به ش��رح دادخواست به کالسه 
393/90 ازای��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر ووراثت نم��وده وچنین توضیح داده که 
شادروان مصطفي لطفي فروشاني بشناسنامه 7408درتاریخ 1390/2/31اقامتگاه دائمي خود 
بدرود گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-اقدس پیماني فرزند اسماعیل 
ش ش 104)همسر( 2-احمد لطفي فروشاني فرزند مصطفي، ش ش 291)فرزند( 3- محمد 
لطفي فروش��اني فرزند مصطف��ي، ش ش 353)فرزند( 4-مرتضي لطفي فروش��اني فرزند 
مصطفي ش ش 341)فرزند( 5-زهراء لطفي فروشاني فرزند مصطفي ، ش ش 204 )فرزند( 
6-زه��ره لطفي فرزند مصطف��ي، ش ش 20278)فرزند( وال غیر.اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتي درخواست مزبوررا دریک نوبت یکمرتبه آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد 
ویا وصیتنامه ازمتوفي نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 11263
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5/290 آقاي محمد رضا حمله دار داراي شناس��نامه ش��ماره 1-018271-113 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 371/90 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصر ووراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان عفت صرامي فروشاني بشناسنامه 282 درتاریخ 1389/1/28اقامتگاه 
 دائم��ي خود ب��درود گفته وورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1-منوچهر 
حمله دار فرزند خلیل، ش ش17762)همسر( 2- علیرضا حمله دار فرزند منوچهر، ش ش 
21973 )فرزند( 3- محمدرضا حمله دار فرزند منوچهر، ش ش 1-018271-113 )فرزند( 
4- عطیه حمله دار فرزند منوچهر، ش ش 13075 )فرزند( 5- الهام حمله دار فرزند منوچهر، 
ش ش 3142)فرزند( وال غیر.اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبوررا دریک 
نوبت یکمرتبه آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد ویا وصیتنامه ازمتوفي نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهي صادر خواهد شد. 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

مزایده
5/292 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )890588 اجرا( 
له خانم زینب اسماعیلی با وکالت آقای رضا زباندان علیه آقای رسول اسحاقیان به خواسته 
مطالبه مهریه معادل 12 عدد سکه بهارآزادی و مقدار 10 مثقال طالی ساخته شده 18 عیار 
و مبلغ 13/061/000 ریال درنظر دارد سه دانگ مشاع از ششدانگ طبقه دوم یک باب منزل 
مس��کونی )بدون سابقه ثبتی( تماماً به مس��احت حدودا 76 مترمربع و اعیانی به مساحت 
حدودا 145 مترمربع در دو طبقه با اسکلت بتونی، سقف تیرچه و بلوک، پنجره ها پروفیل 
فلزی شیش��ه خور، سطوح داخلی سفیدکاری شده، درب های داخلی چوبی، آشپزخانه با 
کف سرامیک و بدنه کاشی کاری شده با اشتراکات آب و برق و گاز در طبقه همکف که 
کارشناس رسمی دادگستری کل ملک موصوف )ششدانگ( را با کلیه عوامل موثر در قضیه 
معادل 397/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلس��ه 
مزایده روز پنج شنبه مورخ 90/5/27 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی برگزار 
می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی خمینی ش��هر درچه خ 
شهید بهشتی کوچه شهید رجایی کوچه شهید کاظم اسحاقیان بن بست قناعت انتهای بن 
بست پالک 268 کدپستی 66518-84318 مراجعه و از محل بازدید نمایند. خریدار کسی 
 اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10% قیمت پیشنهادی را 
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگستری واریز 
نمای��د در غیر این صورت 10% اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. م الف/11292
سورانی- مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 1 Agust 2011 محیط زیست

حفاظت از تنوع زيستي
زاگرس مركزي افزايش يافت

 در مح��دوده پایل��وت، پ��روژه حفاظت از تنوع زیس��تی زاگرس 
مرکزی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافت.

 به گزارش س��بزپرس، شیرین ابوالقاس��می، مدیر ملي پروژه تنوع 
زیس��تي زاگرس مرکزي درسمینار یک روزه مدیریت تنوع زیستي 
در چهارمح��ال و بختیاري گفت: مح��دوده پایلوت پروژه، قبل از 
این در پنج هزار هکتار از روس��تاهاي حیدر آباد و گل س��فید قرار 
داش��ت و اکنون به 140 هزار هکتار در دوبخ��ش مذکور افزایش 

یافته است.
وی با اش��اره به اینکه بی��ش از 60 درصد محدوده پروژه حفاظت 
از تنوع زیس��تي زاگرس مرکزي در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
 قرارگرفته است، تصریح کرد: این محدوده پایلوت در ارتفاع سه هزار

و 830 متر از سطح دریا قرار دارد.
ابوالقاس��می اظه��ار داش��ت: 38 درص��د از طرح پایل��وت پروژه 
زاگ��رس مرکزي معادل 69 ه��زار و 161 هکت��ار در بخش ناغان 
و 16 درص��د مع��ادل 58 ه��زار و 146 هکت��ار در بخش بلداجي 
از تواب��ع این اس��تان ق��رار دارد.وي گفت:  این ط��رح پایلوت در 
14 روس��تا از دهس��تان ناغان و 24 روس��تا از دهس��تان مشایخ با 
جمعیت ش��ش هزار و 287 نفر در بخش ناغان و ش��ش روستا در 
 دهستان چغاخور و هشت روس��تا در دهستان امامزاده حمزه علي
 را در بخ��ش بلداج��ي ب��ا هش��ت ه��زار و 800 نف��ر پوش��ش

 مي دهد.
ابوالقاسمي تأکید کرد: انتخاب این طرح پایلوت در این استان و در 
این دو نقطه به دور از هرگونه تفکرات سیاسي بوده و تنها براساس 

معیارهاي اکولوژیکي و فرهنگ قومي منطقه بوده است.
سعید یوسف پور، مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاري نیز 
برخي مشکالت خاص را در دو روستاي حیدر آباد و گل سفید که 
باعث کندي س��رعت اجراي پروژه مي شد را از دالیل تجدیدنظر 
در مح��دوده پایلوت قبلي پروژه زاگ��رس مرکزي عنوان کرد.وی 
 اف��زود: در محدوده جدید پایلوت مي توان تنوعي از زیس��تگاه ها
مانند زیس��تگاه هاي کوهس��تاني، تپه ماهوري، رودخانه اي و کنار 

رودخانه اي، دشتي و تاالبي را مشاهده کرد.
وي بیان داش��ت: تهدیداتي که به واس��طه فعالیت هاي انس��اني و 
طبیعي مختلف براي تنوع زیس��تي در ای��ن منطقه وجود دارد، در 
مح��دوده جدی��د بهتر م��ورد مطالعه قرار مي گیرند. یوس��ف پور 
اظهارداش��ت: توجه به فرهنگ و خ��رده فرهنگ هاي مردم منطقه 
در پروژه تنوع زیس��تي زاگرس مرکزي، مقوله اي بود که در طرح 

پایلوت قبلي مغفول مانده بود.
وي تصری��ح کرد: اجراي دوباره پروژه تنوع زیس��تي که مي رفت 
دیگ��ر انجام نش��ود، ب��ا تغییرات کنوني از س��وي محیط زیس��ت 
چهارمح��ال و بختیاري ارائه و مورد تصویب مقامات قرار گرفت.
پروژه حفاظت از تنوع زیس��تي زاگرس مرکزي از س��ال 1386 در 
اس��تان هاي چهارمحال و بختیاري، فارس، کهگیلویه و بویراحمد 
و اصفه��ان در محدوده اي به وس��عت دو و نی��م میلیون هکتار با 
تمرکز بر دو روس��تا به عنوان پایلوت در هر اس��تان آغاز ش��د، اما 
از آنجایي که با این روش اجرا مش��کالتی وجود داشت، به تازگي 

مورد بازبیني و تجدید نظر قرارگرفته است.

   اصفهانی ها 
عامالن خشک شدن زاينده رود

را به دادگاه می كشند                                            
ی��ک عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت اصفهان 
گفت که اولین جلس��ه رسیدگی به ش��کایت مردم اصفهان از اداره 
 کل آب منطق��ه ای اصفه��ان به دلیل خش��ک ش��دن زاینده رود،

17 مرداد ماه برگزار می شود. 
خاطره دادخواه، وکیل دادگستری و یکی از بانیان طرح این شکایت، 
ب��ه س��بزپرس گفت: در س��ال 88 که به مدت 10 م��اه آب زاینده 
 رود قطع ش��ده بود به همت ش��هرداری و تش��کل های مردم نهاد
همایشی برای بررسی موضوع برگزار شد. وی افزود: در این همایش 
مشخص شد که عالوه بر عوامل عمومی چون خشکسالی، مصارف 
اضافه و الگوی کشت، اداره کل آب منطقه ای اصفهان با قراردادن 
پمپ هایی، آب را از رودخانه برداشت کرده و در استان چهارمحال 
 و بختی��اری و در اراضی ش��یب دار ب��رای آبی��اری درختان بادام
اس��تفاده می کند. دادخواه با بیان این که این عامل مهم ترین علت 
خش��ک شدن زاینده رود تشخیص داده ش��د، گفت: این در حالی 
اس��ت که این زمین ها ش��یب دار هستند و این شیوه آبیاری باعث 
فرس��ایش شدید خاک در منطقه می ش��ود. همچنین در 10 سالی 
ک��ه این اق��دام صورت می گیرد، در ش��ش س��ال متوالی درختان 
ب��ا یخ زدگی مواجه ش��ده و عم��اًل آبیاری به این ش��یوه بی فایده

 

اس��ت. عضو جمیعت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست اصفهان 
ادام��ه داد: براس��اس دو مالک عرف و قانون توزی��ع عادالنه آب، 
آب زاین��ده رود تح��ت مالکیت حق آبه داران ق��رار دارد. در عین 
حال که براس��اس کنوانس��یون تاالب ها که ایران آن را امضا کرده 
اس��ت، ما مل��زم به حفظ ت��االب گاوخونی هس��تیم، در حالی که 
این تاالب با خش��ک ش��دن زاینده رود در حال خش��ک شدن و 
تبدی��ل به یک کانون گردوغبار اس��ت. به گفته دادخواه براس��اس 
این که این س��ه مورد قانونی درباره زاینده رود نادیده گرفته ش��د، 
س��ه تن از وکالی دادگس��تری به وکالت از مردم اصفهان علیه این 
اداره ک��ه به صورت غیر قانونی اقدام به برداش��ت آب از رودخانه 
کرده و باعث خشک ش��دن آن شده است، در دادگستری اصفهان 
ش��کایتی را طرح کرده اند. به گفته این وکیل دادگستری براساس 
طومار ش��یخ بهایی که امروز به عنوان یک س��ند رس��می پذیرفته 
ش��ده، مردم اصفهان نس��بت به زاینده رود ح��ق مالکیت دارند و 
ب��ه همی��ن دلیل در زم��ان احداث تونل��ی که از باالی پ��ل کله به 
 س��مت چابهار می رود، هزینه آن رابه صورت اقساط از مردم اخذ
 ک��رده ان��د. از ای��ن رو م��ردم ام��روز قانون��ًا می توانند نس��بت 
ب��ه برداش��ت آب از ای��ن رودخان��ه اعت��راض کنن��د. وی ب��ا 
 بی��ان ای��ن ک��ه اولی��ن جلس��ه دادگاه در 17 مردادم��اه برگ��زار
می ش��ود، گف��ت: محمدعلی دادخ��واه، مش��کانی فراهانی و نیما 
محمدی س��ه وکیلی هس��تند که وکالت اهالی اصفه��ان را در این 
دعوی برعهده دارند. این فعال تش��کل های مردم نهاد در پاسخ به 
این س��ئوال که چرا از اداره آب منطقه ای اصفهان طرح ش��کایت 
شده اس��ت، گفت: مدیریت آب های کشور زیر نظر وزارت نیرو 
اس��ت که ادارات کل  آب منطقه ای هر اس��تان مسئولیت آن را بر 
عهده دارد. خاطره دادخواه همچنین گفت که اس��تقبال مردم از این 
شکایت خوب بوده و هنوز تعداد بیشتری از اهالی اصفهان نسبت 

به امضای این طومار شکایت اقدام می کنند.

خبر

درحالي عملیات احداث سومین سد بر رودخانه خرسان دراستان چهارمحال 
و بختیاري ش��دت گرفته که آبش��ار آتش��گاه به عنوان ب��زرگ ترین ظرفیت 
اکوتوریس��تي استان درمعرض آبگیري و نابودي قرار دارد. این درحالي است 
که اخطارهاي کارشناس��ان و فعاالن محیط زیس��ت نیز از مرز هشدار گذشته 

است.
به گزارش خبرگزاري میراث فرهنگي، آبش��ار آتش��گاه به عنوان بزرگ ترین 
ظرفیت اکوتوریس��ت اس��تان چهارمحال بختیاري با احداث س��د خرسان 3 
درحال��ي مورد تهدید قرار گرفته که فعاالن و کارشناس��ان محیط زیس��ت و 
 منابع طبیعي، احداث و آبگیري این س��د را مس��اوي ب��ا نابودي بزرگ ترین
ظرفیت اکوتوریس��تي اس��تان چهارمحال و بختیاري عنوان م��ي کنند. با این 
وجود مدیر س��ازمان میراث فرهنگي استان چهار محال بختیاري معتقد است 
سدس��ازي هاي صورت گرفته یک پروژه ملي اس��ت و طبیعتًا منافع بسیاري 

براي مردم منطقه به وجود خواهد آورد. 
کارشناس��ان و باستان شناسان این اس��تان از سه سال پیش کاوش و مطالعات 
باس��تان شناس��ي  این منطقه را انجام داده و آبگیري این منطقه از س��وي آنها 

نیز تأیید شده است.
آبش��ار آتشگاه در منطقه سردشت لردگان در دره اي به طول دو کیلومتر و بر 
رودخانه خرسان واقع شده است. احداث خرسان1،2،3 تعدادي از آبشارهاي 
این منطقه را به زیر آب خواهد برد. آتشگاه بزرگ ترین آبشار این منطقه نیز به 
همراه یک آبشار کوچک تر به زودي آبگیري خواهد شد.هومان خاکپور فعال 
و کارشنان منابع طبیعي و محیط زیست استان چهارمحال و بختیاري با اعالم 
این که سدس��ازي هاي انجام شده آفت و عامل نابودي ظرفیت اکوتوریستي 
 و مناب��ع طبیع��ي منطقه اس��ت، گفت: در ح��ال حاضر یک��ي از جاذبه هاي
طبیعي اس��تان چهارمحال و بختیاري آبش��ار آتشگاه است که به دلیل احداث 
س��د خرس��ان 3 درمعرض نابودي قرار گرفته اس��ت. وي گف��ت: با احداث 
این س��د امکان تردد در منطقه وجود ندارد، بنابراین نه تنها آبش��ار آتشگاه و 
آبش��ارهاي متعدد که در طول این مسیر قرار دارند به زیر آب خواهند رفت، 
بلکه روس��تاها و دره اي که پر از چنارهاي چندصدس��اله است، به کلي نابود 
خواهند ش��د وبا این که عواقب احداث سد به طور مکرر به گوش مسئوالن 
رسیده است، اما متولیان میراث فرهنگي استان چهارمحال و بختیاري احداث 
 س��د و تبعات آن را جدي ندانس��ته و از آن به عنوان جاذبه گردش��گري نام 

مي برند.

ام��ا ریاح��ي، رئیس س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري 
درخصوص آبگیري آبش��ار آتش��گاه گفت: آبشار آتش��گاه در پایین دره قرار 
گرفته است و ناگزیر به زیر آب خواهد رفت. البته 3 آبشار دیگر باقي مي ماند 
که در جوار دریاچه، جاذبه گردش��گري جدیدي را شکل مي دهد، به طوري 
که براي تماش��اي آبشار به جاي استفاده از ماش��ین مي توان از قایق استفاده 
کرد.درحال حاضر شهرس��تان لردگان با داشتن سد کارون 4 و 5 و بخشي از 
دریاچه کارون3 و همچنین احداث سدهاي خرسان ا،3،2 به آن لقب سرزمین 
س��دها را داده اند، اما نکته جالب اینجاس��ت که با همه سدسازي هاي انجام 

شده هنوز 200 روستا در این منطقه با تانکر آبیاري مي شود. 
 این درحالي اس��ت که به گفته خاکپور با یک دهم هزینه به جاي هزینه هاي
سدسازي مي توان آب را در سفره هاي زیرزمیني ذخیره کرد، چراکه با ادامه 
این روند تنها پوش��ش جنگل��ي و قطب هاي گردش��گري را از بین خواهیم 
برد. وي معتقد اس��ت ایران با واقع ش��دن در نوار خش��ک و دارا بودن یک 
س��وم میانگین ب��ارش جهاني، باعث ش��ده تبخیر در مناطق از حد متوس��ط 
بیش��تر می ش��ود. در حال حاضر در سد امیرکبیر با 1300 میلیمترو در هامون 
سیس��تان و بلوچس��تان 4 هزار میلیمتر تبخیر داریم و در طول سال دو متر از 
 عمق آب، تبخیر ش��ده و س��دها در اصل حکم تشتک هاي تبخیر آب را پیدا 

مي کنند.
در حال حاضر نبود زیرساخت گردشگري و ناپایداري هاي موجود و همچنین 
مشکالت معیش��تي روستاییان باعث شده که آبشار آتشگاه براي اهالي منطقه 
در درجه اهمیت کمتري قرار بگیرد، به طوري که هم اکنون افراد این روس��تا 

با فروش زمین درصدد رفع نیازهاي حداقلي معیشت خود هستند.
خاکپ��ور در این خص��وص اف��زود: از آنجایي که در کش��ور ناپایداري هاي 
زی��ادي داریم، برخورد م��ردم منطقه نیز از پایداري برخوردار نیس��ت. وقتي 
که در روس��تایي قرار است سد ساخته ش��ود، مردم آن منطقه نه تنها ناراحت 
نیس��تند بلکه خوشحال هم مي ش��وند، چرا که تنها به فکر زیست و نیازهاي 
معیش��تي خود هس��تند نه نگران  محیط زیس��ت و منابع طبیع��ي، یا این که 
ظرفیت باالي طبیعت گردي از بین خواهد رفت. وي افزود: لکنت هایي که در 
 حوزه گردشگري و جوامع محلي وجود دارد، برمي گردد به زیرساخت هاي

گردشگري و این که در آموزش خوب عمل نکردیم. 
با وجود این که آبش��ار آتشگاه بس��یار زیباست و جاذبه گردشگري محسوب 
مي ش��ود، اما مردم محلي این منطقه بسیار فقیر هستند. این درحالي است که 

 اگر آموزش توس��ط دستگاه هاي متولي به مردم داده مي شد و زیرساخت ها
فراهم مي شد تا بتوانند از ظرفیت اکوتوریسم براي امرار معاش استفاده کنند، 
ش��اید ش��اهد بي تفاوتي مردم به بزرگ ترین ظرفیت طبیعي منطقه نبودیم.با 
نگاهي به توس��عه پایدار، مشاهده مي کنیم که توسعه پایدار، سدسازي نیست. 
کارشناسان معتقدند ارزیابي ها براساس شاخص هاي درست و منطقي  نبوده 
است. با اینکه تاکید برنامه چهارم توسعه بر مبناي اقتصاد سبز پایه گذاري شده 
 بود تا در حوزه هاي طبیعي جنگلداري و مناطق محیط زیست ارزش گذاري

واقعي انجام شود. 
تاکنون دو سد روي سرشاخه هاي کارون احداث شده که به خشک شدن کارون 
منجر شده است و هم اکنون قرار است کارون 5 در رودخانه خروشان ارمند 
 احداث ش��ود که خیلي از ظرفیت هاي گردشگري مثل ظرفیت ورزش هاي
رودخانه اي را از بین خواهد برد.این درحالي اس��ت که رئیس سازمان میراث 
فرهنگي، صنایع دس��تي و گردشگري استان چهارمحال بختیاري معتقد است 
از آنجایي که پروژه ها ملي هس��تند، منافع بسیاري براي مردم منطقه به وجود 

مي آورند. 
احداث سد خرسان 3 و ایجاد دریاچه جدید، درواقع یک جاذبه جدید است 
ک��ه مردم منطقه و گردش��گران مي توانن��د از آن بهره ببرن��د.وي افزود: البته 
در مباحث تخصصي نیازمند نظرات کارشناس��ان هس��تیم تا از تخریب هاي 
احتمالي جلوگیري شود. در حال حاضر مطالعات گردشگري کارون 4 درحال 

انجام است که قرار است تا بهمن ماه به بهره برداري برسد.
ام��ا خاکپ��ور همچنان پروژه ه��اي عمراني را تهدیدي ب��راي منابع طبیعي و 
آبشار آتشگاه دانس��ت و گفت: حداقل انتظار ما از متولیان میراث فرهنگي و 
گردش��گري این بود که در برابر این این اتفاق با رویکردي منفي و واکنش��ي 
درخ��ور، برخورد کنند نه اینکه احداث س��د و جمع ش��دن آب را جاذبه نام 
ببرند و توجیه نمایند. احداث س��د، ظرفیت طبیعي را از بین خواهد برد و به 
هیچ وجه یک مکان طبیعت گردي نیست و یک دریاچه کاماًل مصنوعي است. 
آبشار آتشگاه یکي از بزرگ ترین و معروف ترین آبشار این استان است که اگر 
 این سد احداث شود، این آبشار زیر آب می رود.استان چهارمحال و بختیاري
یکي از مناطق پایلوت زاگرس است. براساس مطالعاتي که انجام شده 5 تا 6 
میلیون هکتار از سرزمین زاگرس 40درصد منابع آبي کشور را تأمین مي کند 
که این نش��ان می دهد استان چهارمحال و بختیاري به رغم اینکه یک درصد 

وسعت کشور را دارد، 10 درصد منابع آبي را تأمین مي کند.

سد خرسان 3، آبشار آتشگاه را نابود مي كند 

جنگل های کردستان، خانه ای روی آب برای سنجاب ایرانی!    
 دکتر شاهین سپنتا

همچنین  و  صید  خاطر  به  ایرانی  سنجاب 
تخریب زیستگاه اش در مناطق غرب کشور، در 
معرض خطر انقراض نسل قرار دارد. سنجاب 
 Sciurus anomalus علمی  نام  با  ایرانی 
سنجابیان  خانواده  از  و  جوندگان  از  گونه ای 
غرب  مناطق  بلوط  جنگل های  در  که  است 
ایران از جمله در استان های آذربایجان غربی 
و کردستان زندگی می کند و از آنجا که بلوط 
یکی از منابع غذایی سنجاب به شمار می رود، 
کاهش  موجب  بلوط  جنگل های  تخریب 
شده  جانوری  گونه  این  جمعیت  چشمگیر 
است. از سوی دیگر چون سنجاب ایرانی بر 
اساس غریزه دانه هایی مانند بلوط را در زیر 
خاک پنهان می سازد، این رفتار غریزی کمک 
فراوانی به گسترش و حفظ جنگل های بلوط 
در غرب ایران می نماید که کم شدن جمعیت 
پوشش  رفتن  بین  از  موجب  نیز  سنجاب ها 

گیاهی طبیعی منطقه خواهد شد. 
و  خاطر صید  به  اخیر  سال های  در  همچنین 
قاچاق این جانور جهت فروش آن به عنوان 
سنجاب ها  این  از  بسیاری  خانگی،  حیوان 
بین  از  نادرست  نقل  و  حمل  هنگام  به  یا 
جان غلط،  نگهداری  خاطر  به  یا   می روند 

می سپارند. 
همین عوامل باعث شده که این گونه زیبای 
نسل  انقراض  معرض  در  کشورمان  جانوری 

قاچاق  و  صید  کانون های  از  گیرد.یکی  قرار 
است.  کردستان  استان  ایرانی،  سنجاب 
سنجاب های کوچک صید شده در جنگل های 
نگهداری  مدتی  برای  کردستان  استان  بلوط 
می شوند و پس از آن که به اصطالح »دستی« 
به  تا  می شوند  فروخته  قاچاقچیان  به  شدند، 
شهرهای  سیاه  بازار  در  مختلف  قیمت های 
در  یا  و  فروخته  اصفهان  و  تهران  و  مریوان 
مخفی گاه ها نگهداری شوند و از طریق آگهی 
اینترنتی به دست خریداران در سراسر کشور 

برسند.
به  که  است  مریوان  جوانان  از  یکی  ژیوان، 
صید سنجاب در جنگل های بلوط غرب کشور 
می پردازد. او در مورد نحوه کارش به خبرنگار 
ما می گوید: در جاهایی که سنجاب ها زندگی 
می کنند به سراغ بچه سنجاب ها می رویم و 
تا خسته شوند و در  دنبال می کنیم  آنها را 
داخل حفره های تنه درختان پنهان شوند، بعد 
می ریزیم  آب  درخت  داخل سوراخ  در  ما 
است،  شدن  خفه  حال  در  که  سنجاب  و 
مجبور می شود از سوراخ بیرون بیاید و بعد 
ما آن را می گیریم. ما معمواًل بچه سنجاب 
می گیریم تا زودتر )حدود 10 تا 15 روز( 
دستی شود و در این مدت به آنها گردو و 
بلوط می دهیم و بعد آن را در بازار مریوان یا 
 تهران و یا به گردشگرانی که به کردستان می آیند،

 می فروشیم. 

اخیر حامیان حیوانات و  اگرچه در سال های 
دوستداران محیط زیست بارها تأکید کرده اند 
و  فروش  نقل،  و  حمل  قاچاق،  صید،  با  که 
خانگی  حیوان  عنوان  به  سنجاب  نگهداری 
به شدت مخالف هستند و با توجه به قوانین 
جاری کشور فروش و نگهداری آن در خانه 
و اسارت آن جرم محسوب می شود، اما هنوز 
و  است  گرم  ایرانی  سنجاب  فروش  بازار 
برای  قاطعی  اقدام  سازمان محیط زیست هم 
فروش  و  اینترنتی  آگهی های  از  جلوگیری 
در  خانگی  حیوانات  بازار  در  آنها  علنی 
نمی آورد و  به عمل  شهرهای مختلف کشور 
این  که  این موضوع  اعالم  با  نیز  فروشندگان 
به  هستند،  وارداتی  یا  پرورشی  سنجاب ها 
می کنند  ادعا  و  می پردازند  خود  عمل  توجیه 
که خرید فروش این سنجاب ها باعث کاهش 
ایرانی  نسل سنجاب  انقراض  و  جمعیت 
ادعاهای  این  که  است  روشن  اما  نمی شود، 
و  قاچاق  صید،  برای  پوششی  فروشندگان، 
فروش غیرقانونی سنجاب ایرانی و دور زدن 

قانون است. 
در  ایرانی  سنجاب  فروش  و  صید  اگر  پس 
زیست  محیط  سازمان  بی تفاوتی  و  سکوت 
ادامه یابد، به زودی ردپای سنجاب ایرانی را 
-همچون شیر ایرانی و ببر مازندرانی- تنها در 

کتاب های جانورشناسی می توانیم بیابیم.

محمد کوشافر 

 تنها در شرق اصفهان، 420 هزار درخت بر اثر خشکسالی و خشکیدن زاینده رود
نشده.رئیس  اعالم  هنوز  خشکسالی  این  خسارات  برآورد  اند.  شده  نابود 
درشرق  درخت  اصله  هزار   420 از  بیش  گوید  می  اصفهان  شهر  شورای 

اصفهان خشک شده است. 
در  سابقه  کم  موضوع، خشکسالی  این  دلیل  رسولیها،  عباس حاج  گقته  به 
کالنشهر  این  برای  جدی  تهدیدی  عنوان  به  روزها  این  که  است  اصفهان 
مطرح می شود. سال گذشته نیز در این شهر 48 هزار اصله درخت به این 
ابراز نگرانی و تأسف در  با  دلیل خشک شد. رئیس شورای شهر اصفهان 
رفتن  بین  از  و  رودخانه  آبی  بی  اصفهان،  افزود:خشکسالی  این خصوص 
بخش کشاورزی ضربه ای مهلک به درختان و فضای سبز این کالنشهر وارد 
می  دارد.گفته  ادامه  اصفهان  در  درختان  مرگ  تراژدی  که  طوری  به  کرده، 
شود مساحت فضای سبز شهر اصفهان 4 هزار هکتار با بیش از دو میلیون 
درخت است که با ادامه روند خشکسالی، این تعداد درخت در معرض خطر 
جدی قرار خواهند گرفت. خبری ناخوشایند برای اصفهان و ایران که کمتر 
زیاد  بسیار  در فضای سبز شهری  مزایای درخت  قرار گرفت.  توجه  مورد 

کربن  رسوب  اکسیژن،  تولید  هوا،  تلطیف  منظر،  زیبایی  غذا،  تولید  است. 
آالینده  برخی  تخریب  و  ، جذب  هوا  های  آالینده  برخی  و  غبار  ، جذب 
های محیط زیست و تاثیر بر تعادالت آبی از جمله این مزایاست.گزارش 
شده است در آمریکا ساالنه حدود 23 میلیون متر مکعب ترسیب کربن با 
با  هوا  های  آالینده  784000تن جذب  دالر،  میلیون   460 اجتماعی  ارزش 
ارزش اجتماعی 3/8 بیلیون دالر   و 67 میلیون تن تولید اکسیژن  توسط 
ناواک،2007(.  شود)  می  انجام  شهری  سبز  فضای  های  جنگل  یا  درختان 
هرچند این مقادیر در مناطق و شرایط مختلف متفاوت است، ولی گویای 
اهمیت درخت در محیط زیست و زندگی  و سالمت انسان است. خشکی 
های بحران  و  رود  زاینده  خشکی  پیامدهای  از  یکی  اصفهان  در   درختان 
باعث  خود  ای،  زنجیره  صورت  به  که  است   شهر   این  محیطی  زیست 
پیامدهای نامطلوب دیگری در اکوسیستم می شود. به عنوان مثال با توجه به 
آلودگی هوای اصفهان،  یکی از پیامدهای این عارضه،   تشدید غبار و دیگر 
ازبین  فیلتر طبیعی شهر  از  قابل توجهی  آلودگی های هواست، زیرا بخش 
حساس  زنده  موجودات  نابودی  و  تضعیف  اکوسیستم،  هر  است.در  رفته 
های گونه  برای  است  هشداری  محیطی،  زیست  های  آلودگی  اثر  در   تر 

مقاوم تر!

  زاینده رود 

آبشار »شاه لُران« یا »شاه لوالک« یکی از جاذبه های گردشگری 
استان اصفهان در پنج کیلومتری جنوب شهر چرمهین در 
لنجان است.  از شهرستان  جنوب غربی اصفهان و بخشی 
آبشار شاه لران )شاه لورا، شالورا، شالوال، شاه لوالک( آبشاری 
دائمی با ارتفاعی نزدیک به 70 متر است که پس از ذوب 
شدن برف و یخ موجود در چال برفی ها، از فراز کوهی به 
نام شاه لوالک و از دل یک دیواره سنگی آهکی پوشیده از 
این  در  پایین می ریزد.  به  متر  ارتفاعی حدود 140  با  خزه 
روزها که منابع آبی استان دوران کم آبی یا خشکی خود 
را تجربه می کنند، هنوز آب آبشار شاه لران جریان دارد و 
پایین کوه  در  را  دلپذیر  با آب چکان هایش محیطی سبز و 

ایجاد می کند که گردشگاه مردم منطقه است. بر روی دیواره 
سنگی در نزدیکی آبشار شاه لران، غاری کوچک به نام »چهل 
دختران« دیده می شود که بنا به باور مردم محل، در روزگاران 
دور در هنگامه ای هولناک، چهل دختر از بیم جانشان به این 
کوه آمدند و به ایزد بانوی آب های روان »آناهیتا« پناه آوردند 
و از آن پس این محل گرامی شمرده می شود و بر این پایه 
هنوز هم از شهرهای دور و نزدیک دختران شوی ناکرده و یا 
زنان بی فرزند، با نذر و نیاز به این محل می آیند و با روشن 
کردن شمع و بستن دخیل به درختان اطراف آبشار، از خدا 
می خواهند تا دعایشان برآورده شود. در گذشته ای نه چندان 
دور به احترام آناهیتا، مردم این منطقه آلودن آب شاه لران و 
شکار جانوران کوهستان و شکستن و از بین بردن درختان 
و کندن بوته های این محل را گناهی نابخشودنی می دانستند. 
نوروز، در روز  از  از گذشت 70 روز  آنها همه ساله پس 

»هشتم خردادماه« آیین سنتی »شاه لورا جاری« را در این محل 
برپا می نمودند. این آیین با دیدار زنان و دوشیزگان از دیواره 
سنگی آغاز می شد و با گردهمایی خانوادگی همه طایفه های 
محلی در پای آبشار به مدت یک روز تا غروب آفتاب ادامه 
می یافت.اما این روزها، انبوه مردمی که با خودروهای خود به 
دامنه کوه شاه لُران می آیند و از پله های سنگی دامنه کوه باال 
می روند تا روی سکوهایی که شهرداری ساخته است، بنشینند 
و از منظره زیبای آبشار و هوای مطبوع آن لذت ببرند، معموالً 
نسبت به حفظ محیط کوهستان و پاکیزه نگهداشتن آن توجهی 
آالیش بی  و  ساده  باورهای  همان  هنوز  اگر  شاید   ندارند. 
مردم محلی در میانشان زنده بود، هیچ کس به خود اجازه 
نمی داد که شاه لُران را بیاالید و هنوز می شد ردپای چهل دختران

 

را در دامنه شاه لران دید که از راه های دور و نزدیک برای 
برپایی آیین »شاه لورا جاری« آمده اند.

خشک شدن زاينده رود
420 هزار درخت را نابود كرد

چهل دختران، شاه لورا جاری را فراموش كرده اند
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ورزش

                حامد آفاق:
40 درصد از 
قراردادم را هنوز 
پرداخت نکرده اند

سواری: 
سپاهان به ناحق 
قرارداد مرا
فسخ کرد

حامد آفاق گفت: امس��ال بودجه خوبی به تیم ما تعلق نگرفته 
اس��ت به طوری ک��ه 40 درصد قرارداد فص��ل قبلم را هنوز 
پرداخت نکرده اند.  بازیکن س��ابق تیم بس��کتبال ذوب آهن 
گفت: وقتی تیم بس��کتبال را از لح��اظ مالی تقویت نمی کنند 
نباید انتظار مقام آنچنانی در لیگ و آس��یا داشته باشیم، باشگاه 
ذوب آهن هن��وز 40 درصد قراردادم را نداده و بقیه بازیکنان 
نی��ز  20-30 درصد قراردادش��ان را دریاف��ت نکرده اند . وی 
پیرام��ون تورنمنت چهارجانبه ای که تیم ملی در پرتغال انجام 
داد، اف��زود: تورنمت با کیفیتی بود و تیم های پرتغال و آنگوال 
تیم های��ی قوی بودند  البته م��ا با تمام قوا ب��ه پرتغال نرفتیم 
وچندین بازیکن خود را دراختیار نداش��تیم ولی خوشبختانه 
بازی ه��ای خوبی انجام دادی��م. وی درارتباط با مصدومیتش 
افزود: قرار است روز پزشکان پای مصدومم را معاینه کنند تا 
اقدامات الزم جهت رفع آن انجام شود.گفتنی است حامد آفاق 
با پایان یافتن قراردادش با تیم انحالل یافته ذوب آهن بازیکن 
آزاد ش��ناخته شده و ممکن است به عنوان سهمیه ملی به تیم 

تینا دیگر نماینده اصفهان بپیوندد.

دروازه بان سابق تیم فوتبال سپاهان در مورد دالیل فسخ قراردادش 
با تیم سپاهان گفت: مسئوالن سپاهان به ناحق با من قطع همکاری 
کردند. محمد س��واری در مورد اتفاقاتی که منجر به جدایی او از 
سپاهان شد، اینگونه می گوید: با توجه به این که امسال من جزء 
سهمیه های باالی 22 سال تیم سپاهان بودم، مسئوالن این تیم به 
من اعالم کردند که احتیاجی به من ندارند و ترجیح می دهند در 
این سن از بازیکنان دیگری استفاده کنند. وی ادامه می دهد: به نظر 
من سپاهانی ها در مورد من و فسخ قرارداد با من ناحقی کردند زیرا 
من س��ال ها در این تیم حضور داشتم و در تمرینات تیم شرکت 
می کردم؛ اگرچه در بازی های اندکی برای سپاهان به میدان رفتم اما 
همه تالش خود را برای این تیم به کار گرفتم.  دروازه بان سپاهان 
در مورد دریافت رضایتنامه اش از سپاهان تصریح می کند: نزدیک 
60 تا 70 میلیون از سپاهان طلب داشتم که مسئوالن این تیم، این 
مبلغ را برای رضایتنامه من برداشتند و به من پرداخت نکردند. وی 
که به نظر می رس��د از رفتار مسئوالن سپاهان به شدت ناراحت 
است، گفت: مطمئن باشید روزی به عنوان دروازه بان اول به این 

تیم باز خواهم گشت. 

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: سپاهان برای بازی با استقالل 
بس��یار آماده اس��ت و به پیروزی برابر این تیم بسیار امیدوارم. 
حسین پاپی اظهار داشت: تیم روز به روز هماهنگ تر می شود 
و من فکر می کنم تا روز بازی با استقالل به 100 درصد مرز 
آمادگی رس��یده ایم.همه چیز خوب پیش می رود و تمرینات 
زیر نظر لوکا منظم و به خوبی در حال پیگیری است و تیم از 
همه لحاظ ش��رایط خوبی دارد. وی پیرامون دیدار با استقالل 
ادامه داد: این بازی نیز مانند سایر بازی هاست و به این اندازه 
که حساسش کرده اند، حساس نیست و ما به بازی با استقالل 
نیز مانند بازی با سایر تیم ها نگاه می کنیم. تیمی که می خواهد 
قهرمان شود باید در تمام 34 بازی لیگ موفق باشد و موفقیت 
در ی��ک بازی مالکی برای قهرمانی نیس��ت. مهاجم س��پاهان 
تصریح کرد: ما برای بازی با اس��تقالل بس��یار آماده هستیم و 
به پیروزی برابر این تیم بس��یار امیدوارم. ما س��پاهانیم و این 
استقالل است که همیشه با ترس و لرز برابر ما به میدان رفته، 
آنها چه نفرات ملی پوشش��ان را در اختیار داش��ته باش��ند چه 

نداشته باشند همیشه از ما هراس داشته اند. 

مراسم جشن قهرماني سپاهان برگزار شد

ساکت: دهه هشتاد ورزش ایران با نام سپاهان عجين شده است
خبر

هوار مال محمد همچنان غائب بزرگ 
تمرینات ذوب آهن

در حالی که تنها دو روز به آغاز مسابقات لیگ برتر و بازی ذوب آهن مقابل 
راه آهن ش��هرری باقی مانده هوار مال محمد ستاره جدید تیم ذوب آهن به 
تمرینات این تیم اضافه نشده و غائب بزرگ تیم اصفهانی به شمار می رود. 
هوار مال محمد که در روزهای گذش��ته همراه با تیم ملی عراق به تمرین 
می پرداخت، قرار بود در روزهای پایانی هفته گذش��ته به اردوی ذوب آهن 
اضافه شود اما به دلیل مشکالتی که در مورد ویزای او به وجود آمده، هنوز 
نتوانس��ته وارد ایران شود. اخبار رس��یده از عراق حاکی از آن است که این 
ستاره عراقی ذوب آهن در روزهای گذشته به دنبال ویزا بوده تا هرچه زودتر 
خود را به تمرینات ذوب آهن برساند. اگرچه مسئوالن ذوب آهن اعالم کردند 
که این ستاره عراقی تا پیش از بازی مقابل راه آهن به تمرینات تیم اصفهانی 
اضافه می شود اما به هر حال هماهنگی هوار با دیگر بازیکنان ذوب آهن به 
زم��ان احتیاج دارد. چه��ار بازیکن ملی پوش تیم ذوب آهن که همراه با تیم 
ملی در دور اول مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2014 شرکت کرده 
بودند، با پایان یافتن اردوی تیم ملی از دیروز به تمرینات ذوب آهن اضافه 
می شوند. شهاب گردان، حسین ماهینی، قاسم حدادی فر و محمد قاضی از 
روز گذشته به تمرینات تیم اصفهانی اضافه شدند ذوب آهن در هفته نخست 
مسابقات لیگ برتر ایران روز سه شنبه در ورزشگاه اکباتان به مصاف راه آهن 

شهر ری می رود.

 قرعه کشی رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴
ایران با قطر، بحرین و اندونزی همگروه شد

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه پنج مرحله مقدماتی رقابت های جام جهانی 
2014 در منطقه آسیا، قرار گرفت. در مراسم قرعه کشی که با حضور ستاره 
سابق تیم ملی فوتبال برزیل یعنی »کافو« برگزار شد، تیم کشورمان در دور 
دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا در گروه پنج با تیم های 
بحرین، قطر و اندونزی همگروه شد. پس از مشخص شدن قرعه کشورمان 
در این مرحله، لبخند رضایت بر لبان کارلوس کرش که به عنوان سرمربی تیم 
ملی ایران در این مراسم حضور داشت، نقش بست. اگرچه به نظر گروهی 
که تیم کشورمان قرار گرفته در مقایسه با سایر گروه ها آسان تر می باشد اما 
نباید فراموش کرد که در رقابت های مقدماتی جام جهانی 1998 و 2002 تیم 
ما با شکست مقابل تیم های قطر و بحرین نتوانست از مرحله گروهی به جام 
جهانی راه پیدا کند. تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در این مرحله یازدهم 
شهریور در ورزشگاه آزادی به مصاف اندونزی می رود و چهار روز پس از 
آن در دوحه رو در روی قطر قرار می گیرد. در میان س��ایر گروه ها استرالیا 
با قدرتمندترین تیم سید دو یعنی عربستان همگروه شد اما همگروهی ژاپن، 
ازبکستان و کره شمالی در کنار سوریه شگفتی ساز جام ملت های آسیا در 

سال 2011، گروه مرگ این مرحله از مسابقات را رقم زد.

پاپی:
سپاهان برای 
رویارویی
با استقاللی ها 
آماده است

مراس��م جش��ن پیراهن و قهرمان��ي س��پاهان برگزار 
ش��د. به گزارش س��ایت باش��گاه س��پاهان، در آستانه 
آغ��از یازدهمی��ن دوره رقابت هاي لی��گ برتر فوتبال 
ایران باش��گاه س��پاهان ضمن برگزاري مراس��م تقدیر 
از تیم هاي ورزش��ي خود در فصل گذش��ته، مراس��م 
 معارف��ه کادر فن��ي و بازیکنان فوتبال خ��ود را برگزار

 کرد. 
در این مراس��م که در ورزش��گاه پی��روزي اصفهان با 
حض��ور بیش از ش��ش هزار تن از هواداران س��پاهان، 
مس��ئوالن کشوري و استاني،قهرمانان تیم هاي مختلف 
باشگاه سپاهان و اصحاب جامعه مطبوعات و رسانه ها 
برگزار شد، از زردپوشاني که در فصل گذشته در لیگ 
هاي مختلف کش��ور و رش��ته ها ي گوناگون ورزشي 

افتخار آفرین بودند، قدرداني شد. 
تیم هاي ش��ناي بانوان، بدمینتون بانوان، کاراته بانوان، 
هندب��ال م��ردان در رده هاي بزرگس��االن و نوجوانان، 
تیراندازي معلوالن و جانبازان، کاراته مردان سپاهان در 
 رده ه��اي لیگ امید، لیگ برتر و س��وپر لیگ، تیم هاي
فوتبال نوجوانان، جوانان،امید و بزرگساالن باشگاه سپاهان 
 تیم هایي بودند که به جهت افتخار آفریني هاي ش��ان
در رقابت هاي سراس��ري ایران و معرفي تعداد زیادي 
مل��ي پوش به ورزش ملي ایران مورد تقدیر و قدرداني 

قرار گرفتند. 
همچنین در این مراسم کادر فني و بازیکنان تیم فوتبال 
س��پاهان به همراه پیراهن آنان براي حضور در رقابت 
هاي یازدهیم��ن دوره لیگ برتر به ش��رح زیر معرفي 

شدند. 
کادر فني و سرپرستي: 

مجید بصیرت سرپرس��ت تیم، لوکا بوناچیچ سرمربي، 
کریم قنبري مربي، تونچي مردالیاس مربي دروازه بانان، 
احمد رس��ولي مربي بدنس��از، محم��ود کریمي مربي، 
مس��عود پالیزدان آنالیزور، رضا فتاح��ي مدیر اداري و 
اجرایي، محمد جعفر رش��ادي پزشک، اصغر شیرکش 
پزشکیار، عباس یوس��ف زاده فیزیوتراپ، غالمحسین 
افش��ارپور و حمید رضا کالنتري ماس��اژور، ناصر مال 

رضایي و سعید شبیه خاني تدارکات 
بازیكنان : 

ش��ماره 1 رحمان احمدي، ش��ماره 2 حسن اشجاري، 
ش��ماره 3 محمد حس��ن رجب زاده، ش��ماره 4 محرم 
نویدکیا، ش��ماره 6 سیدجالل حس��یني، شماره 7 عماد 
محمد رضا، ش��ماره 8 محس��ن بنگر، شماره 9 مهدي 
جعفرپور، ش��ماره 10 حس��ین پاپي، شماره 11 مهدي 
کریمیان، ش��ماره 14 ف��رزاد حاتمي، ش��ماره 15 امید 
ابراهیمي، شماره 16 هاشم بیک زاده، شماره 18 محمد 
رضا ناصحي، شماره 20 احمد جمشیدیان، شماره 21 
مهدي نصیري، ش��ماره 22 رضا محمدي، ش��ماره 23 
سید محمد مهدي سیدصالحي، شماره 24 اکبر ایماني، 
ش��ماره 25 ایمان کیاني، شماره 26 سعید لطفي، شماره 
27 هادي ریش اصفهاني، ش��ماره 29 میروالد یانوش، 
ش��ماره 30 محمد ناصري، شماره 31 س��ردار آزمون، 
شماره 33 هادي تامیني، شماره 34 محمد رضا کاظمي، 
ش��ماره 37 فابیو دانیل جانواریو و ش��ماره 17 حس��ن 

جعفري 
اس��تاندار اصفهان: مش��كل نداشتن اس��تادیوم براي 

سپاهان در حال رفع شدن است 
 ذاک��ر اصفهاني در این مراس��م گفت: گرد هم آمده ایم
تا از تالش هاي ورزش��کاران و اعضاء خانواده بزرگ 
باشگاه سپاهان در هر دو بخش بانوان وآقایان قدرداني 
کنیم، اگر این مجموعه مدیران و دست اندرکاراني مقتدر، 
محکم و با اراده که با عشق وعالقه تمامي دغدغه خود 

را معطوف باش��گاه، توسعه و رفع مشکالت معضالت 
پیش روي آن مي کنند را نداشت این افتخارات هیچ گاه 

میسر نمي شد. 
وي افزود: اصفهان قطب ورزش ایران اس��ت و باید در 
هر سه سطح قهرماني،حرفه اي و همگاني تالش کنیم 
تا همواره این برتري حفظ شود البته تربیت بدني استان 
نیز براي رش��د وتعالي این موضوع برنامه هاي زیادي 

در نظر دارد. 
وي با اش��اره به س��فر چند روز گذش��ته ب��ه یکي از 
شهرهاي اوکراین اظهار داشت: آگاهي،اطالعات و نیز 
عالقه مندي ورزشکاران و دست اندرکاران ورزشي این 
کش��ور به سپاهان مرا شگفت زده کرد و از آنان دعوت 
کردم تا در اصفهان میزبان رقابتي با آنها باشیم. موفقیت 
ها و عملکرد سپاهان به گونه اي شده تا این باشگاه از 
مرزهاي ایران عبور کند و امروز در فراي مرزهاي میهن 
مان از سپاهان اصفهان به عنوان یک باشگاه پر طرفدار 

و خوب یاد مي شود. 
 وي در خصوص ورزشگاه نقش جهان و درخواست هاي
مک��رر هواداران فوتبال س��پاهان و اصفه��ان گفت: از 
ابت��دا مدیریت این مجموعه در اختی��ار تهران بوده اما 
در روزه��اي اخیر خبر از تصفیه حس��اب س��ازمان با 
پیمانکار آن اس��ت و در صورت��ي که این مراحل انجام 
شود و مراتب انتقال مدیریت این مجموعه از تهران به 
اصفهان صورت گیرد قول مي دهم با بررس��ي مراحل 
ونیز وضعیت موجود تکلیف این ورزش��گاه در عرض 

یکسال مشخص شود. 
اس��تاندار اصفه��ان همچنین با اش��اره ب��ه تفاهم نامه 
منعقد ش��ده بین باش��گاه س��پاهان و ارتش جمهوري 
اس��المي ای��ران در زمین��ه واگ��ذاري ورزش��گاه 22 
بهم��ن ارت��ش ب��ه این باش��گاه عن��وان کرد: ب��ا آغاز 
مراحل بازس��ازي و آماده س��ازي این اس��تادیوم امید 
 مي رود مش��کل ورزش��گاه اختصاصي س��پاهان رفع

شود. 
ضم��ن این ک��ه در بخش خصوصي به زودي ش��اهد 
ساخت یک کمپینگ بزرگ ورزشي خواهیم بود که مي 

تواند تحول بزرگي در ورزش اصفهان ایجاد کند. 
ساکت: دهه هشتاد ورزش ایران با نام سپاهان عجین 

شده است 
مدیر عامل باش��گاه س��پاهان گفت: همدل��ي، اتحاد و 
یکي بودن، س��پاهان را به جایگاه امروزي رساند و این 
جایگاه را مدیون صاحبان اصلي آن که شهدا و موسسان 

سپاهان هستند، هستیم. 
محمد رضا ساکت در مراس��م جشن قهرماني سپاهان 
ضمن گرامي داش��ت یاد و خاطره ش��هداي اصفهان و 
باشگاه س��پاهان و نیز پیشکسوتاني که بسیاري از آنان 
امروز در بین ما نیس��تند اما از موسس��ان و تالشگران 
ش��اهین س��ابق و س��پاهان امروز بودند، گفت: باشگاه 
سپاهان به دلیل عملکرد خوب و ارزشمندي که در دهه 
 هش��تاد و موقعیتي که ب��راي ورزش و فوتبال تیم هاي
 شهرس��تاني ایج��اد کرد تح��ول ش��گرفي را به وجود

آورد. 
 وي افزود: ورزشکاران این باشگاه همواره در عرصه هاي
مختلف در رشته هایي که این باشگاه در آن فعال است 
ب��ا قرار گرفتن در س��کوهاي قهرماني توانس��تند 113 
س��همیه تیم هاي ملي در بخش هاي بان��وان و آقایان 
در رش��ته هاي مختلف را از آن خ��ود کنند که در این 
می��ان 89 پیراهن تیم ملي در بخش آقایان ثبت ش��ده 
و24 نام نیز در بخش بانوان و بسیاري از این سهمیه ها 
در بخش تیم هاي پایه بوده که نش��ان از توجه و نگاه 
باشگاه سپاهان به سازندگي، ورزش پایه و ورزشکاران 

این رده ها است. 
وي با اشاره به کسب عناوین مختلف باشگاه سپاهان در 
بخش هاي مختلف از جمله فرهنگي که به عنوان متعالي 
ترین باشگاه کشور لقب گرفته و باشگاه اخالق مدارنامیده 
 ش��ده اس��ت،توجه به رویکرد مارکتین��گ بین المللي،
حفظ طالیه داري در اس��تاندارهاي بین المللي کسب 
ش��ده توسط باشگاه، س��ازمان یافتگي کانون هواداران، 
راه اندازي س��پاهان کارت با مشارکت بانک ملي براي 
اولین بار در ایران، راه اندازي س��پاهان ش��اپ، کسب 
کرس��ي هاي متعدد از جمله کسب کرسي عضویت در 

کمیته حرفه اي باش��گاه هاي آس��یا، کسب کرسي در 
ش��وراي فرهنگي وزارت ورزش و جوانان، الگوگیري 
س��ایر باشگاه هاي کش��ور از برنامه ها و فعالیت هاي 
این باش��گاه را از دیگر موفقیت ها و افتخارات سپاهان 

قلمداد کرد.
مدیرعام��ل باش��گاه س��پاهان موفقی��ت و موقعیت به 
دس��ت آم��ده را نتیجه یکرنگي و همدل��ي بین تمامي 
مجموع��ه س��پاهان از هی��أت مدیره، مجمع باش��گاه، 
بازیکنان،کادرفني تیم ها، هواداران و کارگران کارخانه 
دانس��ت و اظهار داشت: امس��ال در یک فضاي رواني 
س��نگین به وجود آمده براي س��پاهان تالش کردیم تا 
مجموعه اي از شاخص ترین و برترین بازیکنان ایران 
را گرد هم آوریم تا به هدف خود که قهرماني در ایران 

وآسیا است دست یابیم. 
وي خاطرنش��ان کرد: در تی��م فعلي مي توان به جرات 
گفت ستاره هایي با تعصب وبا غیرت وجود دارند که 
به دلیل عالقه به هواداران واین تیم به پیش��نهادات اغوا 
کننده برخي از تیم ها جواب رد دادند تا امس��ال نیز در 
کنار ش��ما براي قهرماني سپاهان تالش کنند و از شما 
هواداران واقعي س��پاهان مي خواهم امسال بیش از هر 
زمان��ي در طول فص��ل همواره در کنار تی��م بوده و با 
تشویق طالیي پوشان با آنان تا رسیدن به هدف همگام 

و همراه باشید. 
دیگر حاشیه ها و برنامه هاي مراسم: 

-در این مراسم که با حضور مسئوالن عالي رتبه از جمله 
اس��تاندار اصفهان، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي، رئیس و اعضاي شوراي شهر اصفهان، 
هیأت مدیره و مدیران باش��گاه و کارخانه فوالد مبارکه 
سپاهان و مدیر کل اداره کل پست استان اصفهان همراه 
بود از تمبر یادبود باشگاه فرهنگي ورزشي فوالد مبارکه 
سپاهان به پاس یک دهه افتخار آفریني رونمایي شد و 
امضاء مس��ئوالن در پایین آن به ثبت رسید، همچنین از 
سه کتاب منتشره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عناوین 
ج��ام خلیج فارس در یک نگاه به عنوان دایره المعارف 
جامع لیگ دهم که در پایان هر فصل توس��ط باش��گاه 
منتشر مي شود،س��تارگان فوتبال سپاهان که به معرفي 
پیشکسوتان فوتبال این باشگاه مي پردازد و همین طور 
کتاب سه خصلت ویژه ورزشکاران برگرفته از سخنان 
اس��تاد ماندگاري در جمع ورزشکاران و مربیان باشگاه 

سپاهان رونمایي شد. 
-رونمایي از سرود جدید باشگاه در ستایش از قهرماني 
هاي تیم هاي ورزش��ي س��پاهان در فصل گذش��ته با 
صداي محمد اس��المي و شعر سعید بیابانکي با عنوان 
س��پاهان افتخار میهنم باش به عنوان کاري مشترک از 
روابط عمومي باشگاه و صدا و سیماي مرکز اصفهان از 

برنامه هاي این برنامه بود. 
- ش��عار هاي ویژه و منحصر به فرد هواداران سپاهان 
با ش��دت زیاد در طول این مراس��م و همین طور موج 
معروف مکزیکي توسط آنان از نکات جالب توجه این 
برنامه بود. هواداران س��پاهان در این مراسم بارها شعار 
»سپاهان قهرمان مي شه » و شعار معروف قهرماني آسیا 

را سر دادند. 
-ریوندي هنرمند طنز پرداز کش��ور نیز با اجراي آیتمي 
ش��اد ،فضایي مفرح و ماالمال از خنده را در ورزشگاه 

به وجود آورد. 
- خبرنگاران و عکاسان ورزشي از رسانه هاي استاني و 
کشوري استقبال جالب توجهي را از این برنامه به عمل 
آورده بودند. هواداران در بخشي از برنامه با شعار هاي 

خود به تشویق اصحاب رسانه پرداختند. 
- محمود یاوري از میهمانان ویژه این مراسم بود.

در صورت هماهنگي با فدراسیون اسكیت؛
اصفهان میزبان لیگ اسكیت مي شود

رئیس هیأت اسکیت اس��تان اصفهان گفت: درپي هماهنگي با فدراسیون 
اسکیت هس��تیم، تا میزباني رقابت هاي اسکیت کشور را برعهده بگیریم. 
علیرضا ش��جاعي ذوالقدر اظهار داش��ت: در ماه مبارک رمضان، برگزاري 
رقابت هاي تشویقي بانوان و آقایان را در دستور کار داریم.  وي با بیان این که 
هیأت اسکیت استان اصفهان تنها هیأتي است که از نظر فعالیت هاي اداري و 
اجرایي غني است، تصریح کرد: در حال حاظر 20 شهرستان استان اصفهان 
داراي رئیس هیأت اسکیت است. رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با اشاره 
به این که در استان اصفهان 48 محل آموزشي و تمریني براي رشته اسکیت 
وجود دارد، تأکید کرد: از این 48 محل، 17 جایگاه مربوط به شهر اصفهان 
اس��ت. وي در مورد تفاهم نامه منعقده بین هیأت اسکیت استان اصفهان و 
اداره کل تربیت بدني این استان گفت: هیأت اسکیت با این که در مورد مبلغ 
تفاهم نامه بس��یار قانع است، البته با وجود این قناعت، همچنان برنامه هاي 
پیش بیني شده در تقویم ورزشي را به خوبي انجام مي دهد. شجاعي با بیان 
این که ورزش��کاران هیأت اسکیت استان اصفهان خود را براي ماه مبارک 
رمض��ان و روزه داري آماده مي کنند، تأکید کرد: برنامه ریزي دقیقي را براي 
زمان هاي تمرین ورزشکاران به صورتي که فشاري از نظر روزه گرفتن براي 
این عزیزان به وجود نیاید، در دستور کار خود قرار داده ایم. وي با اشاره به 
این که مدیر کل اداره تربیت بدني استان اصفهان تالش زیادي را براي اعزام 
تیم نونهاالن این هیأت به کشور کره انجام داد، تأکید کرد: با این حال از اعزام 
این تیم به خارج از کش��ور ش��د. رئیس هیأت اسکیت اصفهان افزود: سن 
شرکت در رشته اسکیت، از سه سال به باال است، به طوري که، 70 ساله ها 
نیز مي توانند در این رش��ته ورزشي فرح  بخش شرکت کنند. وي در مورد 
تعداد داوران و مربیان اسکیت استان اصفهان گفت: در حال حاظر 115 مربي 

و 31 داور رسمي در هیأت اسکیت این استان مشغول به فعالیت هستند.

افزایش چهار تیم به لیگ فصل آینده 
بسكتبال بانوان

تیم ه��اي حجاب ش��یراز و تی��ام تهران به عن��وان میزبان هفت��ه اول لیگ 
برت��ر بس��کتبال بان��وان در دو گروه A و B انتخاب ش��دند. قرعه کش��ي 
فصل جدید لیگ برتر بس��کتبال بانوان روزگذش��ته با حض��ور 16 تیم در 
محل فدراس��یون انجام ش��د. این رقابت ها قرار اس��ت از روز شش��م مهر 
ماه آغاز ش��ود.  در قالب هفته اول لیگ برتر هر تیم س��ه مس��ابقه در س��ه 
روز برگ��زار خواه��د ک��رد اما در هفته ه��اي بعدي، تیم ها دو مس��ابقه را 
 پش��ت س��ر مي گذارند. این پیکارها ی��ک هفته در میان برگزار مي ش��ود. 
در حالي که در گروه A سه تیم شهرداري کرمان، آرارات و حجاب شیراز 
متقاضي برگزاري هفته اول لیگ برتر بودند، بعد از قرعه کشي، حجاب در 
این گروه میزبان شد. بازي هاي هفته اول گروه B نیز به میزباني تیم تیام تهران 
برگزار مي شود. همچنین قرار است در پایان لیگ امسال، دو تیم به لیگ یک 
س��قوط کرده و در مقابل چهار تیم از مسابقات دسته اول جواز حضور در 

لیگ برتر را دریافت کنند.

معاون��ت برنامه ری��زی و ارتباط��ات فرهنگی بر خالف زمان تش��کیل 
آن، بدون هیچ س��ر و ص��دای خاصی از چ��ارت اداره کل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان حذف شد و محسن س��االری که در رأس این معاونت 
 قرار داش��ت در حال حاضر بدون س��مت در تربیت بدنی اصفهان فعال

است.
ب��ا حض��ور خدابخ��ش در رأس مدیریت ورزش��ی اصفه��ان تغییراتی 
در چ��ارت اداره کل تربی��ت بدن��ی اس��تان ایج��اد ش��د ک��ه تش��کیل 
 معاون��ت برنام��ه ری��زی و ارتباط��ات فرهنگ��ی یکی از ای��ن تغییرات

بود.
این معاونت در حالی تش��کیل شد و محس��ن ساالری معاون آموزش و 
پژوه��ش خدابخش در اداره کل تربیت بدنی اس��تان فارس در رأس آن 
قرار گرفت که گویا سازمان تربیت بدنی از اساس با تشکیل این معاونت 

مخالف بوده است.

در نهای��ت بع��د از فعالی��ت چن��د ماه��ه ای��ن معاونت تازه تأس��یس، 
س��ازمان تربیت بدنی دس��تور به حذف آن داد. در حال حاضر ساالری 
در تربی��ت بدن��ی اصفه��ان ن��دارد، این در حالی اس��ت ک��ه وی با نام 
 مع��اون در برنام��ه ه��ای مختل��ف اداره کل تربیت بدنی حض��ور پیدا

می کند.
از  ورزش  مل��ی  همای��ش  خب��ری  نشس��ت  در  دی��روز  س��االری 
خبرن��گاران روی  در  رو  مع��اون  عن��وان  ب��ه  حقیق��ت   پنج��ره 

نشست. 
در کنداکت��ور برنام��ه وی تنه��ا ب��ا ذک��ر مع��اون اداره کل تربی��ت 
 بدن��ی اس��تان معرفی ش��ده ب��ود و نام��ی از س��مت قبل��ی وی آورده

 نشده بود.
س��االری در ای��ن ارتب��اط گف��ت: در زم��ان تدوی��ن س��ند راهب��ردی 
ورزش و ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایطی ک��ه ب��ود ای��ن معاون��ت تش��کیل 

 ش��د ام��ا بع��د از آن دیدی��م ادام��ه فعالی��ت ای��ن معاون��ت ضرورتی
ندارد.

س��االری در پاس��خ ب��ه این س��ئوال که چرا ح��ذف ای��ن معاونت مثل 
زم��ان تش��کیل آن رس��انه ای نش��د، گفت: نی��ازی به این اتف��اق نبود 
 و بع��د از ای��ن قرار اس��ت ب��ه عنوان رئی��س آکادم��ی ورزش اصفهان

فعالیت کنم. 
وی در خصوص چرایی و چگونگی تشکیل این آکادمی تصریح کرد: ما 
به دنبال ایجاد یک مکان علمی در ورزش اس��تان هستیم که فرآیندهای 
آموزش، نخبه پروری و استعدادیابی و خدمات پزشکی و ورزشی توسط 
هیأت پزش��کی و ورزش��ی به صورت یک جا در اختیار ورزشکاران و 

نخبه ها قرار بگیرد.
واح��د  بیومکانی��ک،  س��الن  م��کان  ای��ن  در  داد:  ادام��ه  س��االری 
ش��ده طراح��ی  فیزیوتراپ��ی  واح��د  گی��ری،  ان��داره  و   س��نجش 

 است. 
وی با اش��اره به این که ایجاد این آکادمی برای اولین بار در کش��ور در 
اصفهان صورت خواهد گرفت و بعد از آکادمی ملی المپیک مجموعه ای 
منحصر به فرد است گفت: با توجه به پتانسیل هایی که در اصفهان وجود 
دارد و امکانات س��خت افزاری که برای میزبانی مس��ابقات کش��ورهای 
اسالمی ایجاد ش��د این فرصت فراهم شد تا آکادمی ورزش در اصفهان 

راه اندازی شود. 

معاونی که پست سازمانی در اداره کل ندارد

معاونتی که بی سر و صدا حذف شد
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ماه رمضان ماه خداست که 
خداوند در این ماه، حسنات را 
می افزاید و گناهان را پاک 
می کند و آن ماه برکت است.
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