
س��اخت هتل در حری��م درجه 
یک آتش��گاه، این روزها بحث 
اصلی رس��انه ها و سازمان های 
دوستدار میراث فرهنگی اصفهان 
است. محل ساخت هتل از یک 
سو در حریم درجه یک آتشگاه 

اصفهان و از سوی دیگر در حاشیه بیشه ناژوان قرار دارد. نهادهای عضو 
کمیسیون ماده 5 در حال حاضر...

حرف��ه ای  و  فن��ی  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای سال  جاری تاکنون بیش از 
دو هزار و 110 نفر از کارآموزان 
ای��ن اس��تان موفق ب��ه دریافت 
کارت پروانه مهارت فنی صنعت 

ساختمان شده اند. نوراله سعیدی در نشست...

ساخت هتل در حریم آتشگاه
تخریب ساختار به بهانه ایجاد زیرساخت!

در چهارمحال و بختیاری؛
2110 کارگر ساختمانی پروانه صنعت 

ساختمان دریافت کردند

صفـحهصفـحه
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رئیس سازمان انرژی اتمی:
 سوخت ایرانی رآکتور تهران تا پایان سال
 آماده می شود
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 شهرستان    صفحه 4

معاون بهره برداری آب منطقه ای اصفهان:

وزارت نیرو برداشت های غیرمجاز 
آب را ایجاد کرد

صفحه4

بختیاری  استاندار چهارمحال و 
گفت: بخشی نگری اصلی ترین 
ضعف مدیریتی در استان است. 
علی اصغر عنابس��تانی در اولین 
جلس��ه ش��ورای اداری جوان، 
ب��ا بیان این که س��ه خصوصیت 

خدامحوری، جامع نگری و تحول گرایی باید در حوزه مدیریت دنبال 
شود اظهار داشت: در حال حاضر ضعف...

استاندار چهارمحال و بختیاری:
بخشی نگری اصلی ترین 
ضعف مدیریتی استان 

 میراث فرهنگی    صفحه 6

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:
تدوین الیحه و نامه در مخالفت
با دیه 90 میلیون تومانی

 شهرستان    صفحه 4

بهره برداری از 2 طرح 
بزرگ گازرسانی 

در شهرستان بروجن
مدیرعامل شرکت گاز استان چهار محال 
و بختیاری از بهره برداری دو طرح بزرگ 
گازرسانی در شهرستان بروجن همزمان 

با هفته دولت خبر داد.
داش��ت:  اظه��ار  هیبتی��ان   اس��ماعیل 
گازرس��انی به مس��کن مهر الهیه بروجن 
ف��از اول و همچنین بهره برداری از خط 
تغذیه تقویت��ی فاطمیه بروجن و تقویت 
 خ��ط تغذیه ش��هرک صنعت��ی بروجن و 
گازرس��انی ب��ه ف��ن آوران بروجن، دو 
طرحی هستند که انشاءا... همزمان با هفته 
 مب��ارک دولت به بهره ب��رداری خواهند 

رسید. 
هیبتی��ان با اش��اره به این ک��ه در مجموع 
12 ه��زار میلی��ون ری��ال اعتب��ار ب��رای 
تکمیل این دو طرح هزینه ش��ده اس��ت، 
یادآور ش��د: کامل شدن فاز اول عملیات 
 گازرس��انی به مس��کن مهر الهی��ه امکان 
بهره مندی ه��زار و 800 خانوار دیگر از 
 گاز طبیعی را در شهرستان بروجن فراهم 

می آورد. 
انج��ام  ب��رای  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
 ای��ن ط��رح 6 هزار و 476 متر ش��بکه و 
 دو هزار و 316 متر خط تغذیه اجرا شده 

است. 
اس��تان  گاز  ش��رکت  عام��ل   مدی��ر 
چهار محال و بختیاری در ادامه همچنین 
از کلن��گ زن��ی عملیات گازرس��انی به 
مس��کن مهر فرادنبه در ش��هریور س��ال 
 ج��اری و همزم��ان با هفت��ه دولت خبر 

داد.
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مذاکرات هسته ای ایران و روسیه؛ 
بایدها و نبایدها

با رفت و آمدهای دیپلمات های ارشد ایران 
و روسیه به پایتخت های یکدیگر، به نظر 
می رسد ایده هسته ای مسکو درباره برنامه 
هس��ته ای جمهوری اس��امی موسوم به 
طرح »گام به گام« به طور جدی در کانون 
رایزنی های سطح باالی مقام های دو کشور 

قرار گرفته است.
ترسیم فضای کنونی

همزم��ان با س��فر روز دوش��نبه نیکای 
پاتروش��ف، دبی��ر ش��ورای امنی��ت ملی 
روس��یه به تهران علی  اکبر صالحی، وزیر 
ام��ور خارجه ایران، روز س��ه ش��نبه در 
رأس هیأتی رهسپار مسکو شد. براساس 
ش��واهد موجود، برای این آمد و شدهای 
دیپلماتیک مقام های بلندپایه ایران و روسیه 
دو دستورالعمل اصلی در نظر گرفته شده 
است: نخس��ت، آغاز رایزنی های رسمی 
درب��اره طرح جدید هس��ته ای روس��یه 
درباره برنامه هس��ته ای ای��ران و دریافت 
جزئیات آن از سوی تهران و دوم، مذاکره 
در خصوص رفع مش��کات فنی نیروگاه 
اتمی بوشهر و تعیین زمان مشخص برای 
راه اندازی رسمی آن. نیکای پاتروشف، 
دیروز به دعوت سعید جلیلی دبیر شورای  
عالی امنی��ت ملی ایران، به ته��ران آمد تا 
عاوه بر دی��دار و گفتگو با همتای خود، 
با رئیس جمهوری ای��ران دیدار و پیرامون 
موضوعات مورد عاقه دوجانبه و در رأس 
آن برنامه هسته ای و به طور مشخص طرح 
»گام به گام«، گفتگو کند. با این حال، به نظر 
می رسد اصلی ترین مأموریت پاتروشف 
در ته��ران، ارائه جزیی��ات کاملی از طرح 
»گام به گام« روسیه بر سر برنامه هسته ای 
ایران اس��ت. دیدار و گفتگوی پاتروشف 
 و جلیل��ی از عصر دوش��نبه آغ��از و روز 
سه شنبه نیز تداوم یافت. همزمان با حضور 
دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران، 
وزیر امور خارجه ایران نیز روز س��ه شنبه 
به مس��کو رفت تا در جبه��ه ای دیگر این 
طرح را - که در ماه های اخیر سپهر کنونی 
پرونده هس��ته ای ایران را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت - همراه با همتای روس خود 
مورد بررسی قرار دهد. »گام به گام«، طرح 
ابتکاری روسیه است که بر اساس آن، قرار 
است جمهوری اسامی ایران در چارچوب 
یک جدول زمانی مشخص، به پرسش ها و 
ابهام هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره جوانب مختلف برنامه هسته ای این 
کشور دارد، پاسخ دهد و در هر مرحله اگر 
پاسخ ایران قانع  کننده تشخیص داده شد، 
تدابیر تشویقی و لغو گام  به  گام تحریم ها 
در نظر گرفته شود. طرح روسیه که به گفته 
مقام های این کشور، حل اختاف غرب با 
ایران و باز گرداندن جمهوری اس��امی به 
میز مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی 
را دنبال می کند، به صورت مرحله ای و بر 
اساس اقدام های گام به گام به اجرا گذاشته 
می شود. آمریکا با آنکه به طور قطعی طرح 
روسیه را رد نکرده، اما شواهد نشان می دهد 

که خیلی به این طرح خوشبین نیست. 
ارائه طرح گام به گام و همزمان تاش برای 
از سرگیری مذاکرات هسته  ای ایران و گروه 
1+5 در حالی در دستور کار مقام های کرملین 
قرار گرفته است که پیش از این، جمهوری 
اس��امی خواستار از س��رگیری مذاکرات 
 با غ��رب حول محور بس��ته پیش��نهادی 
ایران - که دربرگیرنده موضوعات متنوعی 
از جمله خلع س��اح اتمی و مش��ارکت 
دولت ای��ران در مدیریت حل بحران های 

عمده جهانی است - شده بود. 
در  ای��ران  نبایده��ای  و  بایده��ا 

مذاکرات هسته ای با روسیه 
در مقط��ع کنونی، هن��وز جزییات طرح 
هسته ای جدید روسیه مشخص نشده و 
آنچه تاکنون از این طرح به بیرون درز کرده، 

شامل عنوان، هدف و بخشی از راهکارهای 
اجرای آن بوده اس��ت. در چنین فضایی، 
فارغ از اهداف و انگیزه های طراحان روس، 
نوع تعامل و برخورد آمریکا و غرب با آن 
و مهم تر از همه ضمانت اجرایی و امکان 
عملیاتی شدن طرح – که جملگی در جای 
خود مهم و قابل توجه هستند – جمهوری 
اسامی باید اصول، الزام ها و ضرورت ها، 
بایده��ا و نبایدهای خ��ود را در مذاکرات 
جاری با دبیر شورای امنیت و وزیر خارجه 

روسیه به طور مشخص بیان کند: 
1( باید برای ایران مشخص شود که آیا در 
صورت بازگشت به میز مذاکرات با غرب 
– براساس آنچه به عنوان هدف اصلی ارائه 
طرح گام به گام از س��وی روس��یه مطرح 
شده – باز هم مسیر تقابلی پیشین آمریکا 
و متحدانش در برابر ایران تداوم می یابد یا 
اینکه گفتگوها در بستر پذیرش واقعیت های 
مربوط به برنامه های هس��ته ای ایران – به 
دور از نگاه های سیاسی گذشته – در یک 

مسیر سازنده به پیش خواهد رفت. 
2( همچنین در بس��تر مذاکره و رایزنی با 
روس ها درباره طرح پیش��نهادی آنها باید 
دقیقاً مشخص شود ایران به چه پرسش ها 
و ابهام هایی باید پاسخ دهد؟ آیا همچنان 
مبحث مطالعات ادعایی مورد تأکید آمریکا 
و غرب ک��ه با جهت گی��ری خاصی در 
گزارش یوکیا آمانو مدیرکل ژاپنی آژانس 
برجس��ته شده اس��ت، همان پرسش های 

مدنظر روس هاست؟ 
3( افزون بر این، باید به طور دقیق مشخص 
ش��ود در صورت همکاری ایران با طرح 
پیش��نهادی روس��یه، غرب چه اقدام های 
متقابلی را انجام خواهد داد؟ وزن و ارزش 
این اقدام ها به چه صورتی است؟ چه زمان 
بندی ب��رای هر مرحله از طرح پیش بینی 

شده است. 
4( باید برای ایران مشخص شود اصوالً با 
اجرایی ش��دن طرح روسیه، امکان از میان 

برداشتن تحریم ها وجود خواهد داشت؟ 
5( در بستر این مذاکرات باید به طور دقیق 
به دغدغه ها و ابهام های ایران پاس��خ داده 
ش��ود. برای نمونه باید مشخص شود که 
اگر غرب از پاسخ های ایران اظهار رضایت 
نکرد، چه واکنشی نش��ان خواهد داد؟ آیا 
روسیه هم همراه غرب تحریم هایی را علیه 
ایران تقویت خواهد ک��رد؟ آیا این طرح 
زمینه ساز اجماعی جهانی علیه ایران با بهانه 

برنامه هسته ای نخواهد شد؟ 
6( اساس��اً پس از س��ال ها همکاری های 
 ش��فاف و اعتمادس��از ای��ران ب��ا آژانس 
بی��ن المللی ان��رژی اتم��ی و تأکیدهای 
چندباره رسمی آژانس و مدیران کل پیشین 
و فعلی آن مبنی بر نبود انحراف در برنامه 
هسته ای ایران، جمهوری اسامی به تمامی 
پرسش ها و ابهام های فنی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پاسخ داده است. از این رو، آیا 
دیگر ابهام و پرسش جدیدی باید طرح و 

از ایران تقاضای پاسخ شود. 
موارد چندگانه یاد ش��ده هم��ان الزام ها و 
بایدها و نبایدهایی است که بر سر رایزنی ها 
و مذاکرات مقام های جمهوری اس��امی 
با طرف روس��ی در تهران و مسکو سایه 
سنگینی گس��ترده اس��ت، چرا که تجربه 
پیشین ایران در تعامل های سازنده با آژانس 
و درخواست های غرب نشان داد که اصوالً 
غربی ه��ا به هیچ روی ب��ه تعهدات خود 
پایبند نیستند. در این مسیر، تصمیم گیران 
امور هسته ای کشور باید از زبان روس ها 
بشنوند و ضمانت اجرایی هم دریافت کنند 
که پذیرش طرح جدید روس��یه هرگز به 
معنای پذیرش مطالع��ات ادعایی غرب و 
در نتیجه ایجاد فضایی جدید برای آمریکا 
و غرب ب��رای طرح ادعاه��ا و بهانه های 

سنگین تر علیه ایران نخواهد بود.

جهان نما

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تدوین الیحه ای  
برای دولت و ارس��ال نامه  ب��ه وزیر اقتصاد خبر 
داد و گف��ت: در ای��ن الیحه و نام��ه مکانیزمی 
منطقی برای افزایش ساالنه نرخ دیه مطرح شده 
ب��ود که قوه قضائی��ه بدون در نظ��ر گرفتن این 
پیش��نهادات، نرخ دیه را اع��ام کرد. به گزارش 
فارس، جواد فرش��باف ماهریان، رئیس کل بیمه 
مرکزی طی نامه ای با تش��کر از همه قوا به ویژه 
رئیس قوه قضائیه، به منظور تعیین فرصتی برای 
بررسی مجدد مبلغ ریالی دیه، اعام کرد: انتظار 
م��ی رود متولیان و مس��ئ�والن تصمیم گیر اجازه 
دهند ب��ا اجتناب از دو برابر ش��دن یکباره نرخ 
دیه، بررس��ی های به عمل آمده در مسیر صحیح 

کارشناسی شده پیش رود. 
رئیس کل بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد که با 
تصمیم کارشناسی و مدیریت شده در خصوص 
تعیین معادل ریالی دیه، تکلیف دیه روشن شود 
و از مشکات احتمالی در تعیین شتاب زده نرخ 

دیه اجتناب شود. 
فرش��باف ماهریان با اش��اره به آمارهای پزشکی 
قانونی مبنی بر آن که 80 درصد افرادی که در اثر 
حوادث مختلف در ایران فوت می کنند کس��انی 
هس��تند که فوت آنها ناش��ی ازحوادث رانندگی 
اس��ت، گفت: این امر بحث دی��ه را به صورت 
یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده اس��ت 
که بار مال��ی زیادی را بر عهده جامعه و صنعت 
بیمه قرار می دهد، از این رو انتظار می رود مسائل 
مربوط به تعیین مبلغ ریالی دیه با توجه بیشتری 

همراه باشد. 
رئی��س کل بیم��ه مرکزی خاطرنش��ان کرد: طی 
دو م��اه اخیر موض��وع دیه و آث��ار اجتماعی و 
اقتصادی آن در نشست های متعددی که با وزیر 
دادگستری و اعضای کمیس��یون های حقوقی و 
قضایی، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های 
مجلس برگزار شد، ابعاد مختلف موضوع بررسی 
و مورد تجزیه و تحلی��ل قرار گرفت، به نحوی 
که حتی این موضوع از س��وی دفتر مقام معظم 
رهبری برای دریافت گزارش های کارشناسان از 
س��وی متخصصان با دقت مورد توجه و بررسی 

قرار گرفت. 
بدین خاطر انتظار این بود که مراجع ذی ربط به 
ویژه دادگستری، اقدامات و عملیات انجام گرفته 
نسبت به این موضوع را س��ازماندهی کنند و با 
تدوی��ن الیحه جامع با هم��کاری بیمه مرکزی، 
الیحه  نهایی شده ای را در اختیار قوه قضائیه قرار 
می دهند. وی در ادامه گفت: از آنجا که موضوع 
دی��ه آثار روانی و اجتماع��ی فراوانی بر صنعت 
بیم��ه به جا خواهد گ��ذارد، بیمه مرکزی با تهیه 
و ارائ��ه راهکارهای مختل��ف برای حل و فصل 
 این موض��وع، اقدامات متعددی را انجام و حتی 
جم��ع بندی نهایی نیز س��ه روز پیش با ارس��ال 
نامه ای به مق��ام عالی وزارت اقتص��اد و دارایی 

گزارش شده است. 
وی در خصوص نکات مطرح شده در این نامه، 

گفت: براساس تکلیفی که وزیر اقتصاد و دارایی 
ب��رای معاونت بیمه و بان��ک و معاونت حقوقی 
وزارتخانه قرار داده اس��ت، مقرر ش��د با تدوین 
الیحه ای حداکثر تا یک ش��نبه آینده که جزییات 
آن در دولت مطرح شده، بررسی های الزم انجام 

و به مجلس تقدیم شود. 
وی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین بخش هایی 
که در این الیحه پیشنهادی گنجانده شده، تعیین 
مکانیزمی برای افزایش س��الیانه مبلغ ریالی دیه 
اس��ت. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی براساس 
ارزیابی ه��ای انجام ش��ده، مش��خص ش��د که 
اطاعات جمع آوری ش��ده از سوی دادگستری 
وزارت جهاد کشاورزی بر پایه تعاریف یکسانی 
انج��ام نگرفت��ه، از ای��ن رو بخش عم��ده ای از 
اطاعات جمع آوری ش��ده، مبنای تفس��یرهای 
متفاوت��ی قرار گرفته اس��ت، در حال��ی که اگر 
مکانیزم تعیین افزایش دیه پیش بینی می ش��د، بر 
پایه آن می توانس��تیم به ارقام ریالی که شمولیت 
دی��ه را برآورده می کرد، به راحتی دس��ت یابیم. 
 آن��گاه در مس��یری کارشناس��انه و از طریق��ی 
قوه قضائیه این مکانیزم در اختیار دادگستری قرار 

می گرفت. 
وی افزود: نکته دیگر تدریجی بودن افزایش نرخ 
دیه اس��ت. افزایش یکباره و صد در صدی دیه، 
عاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش الزم بیمه 
برخوردار نیس��تند خس��ارت وارد می کند، بلکه 
زمینه های گس��یل افرادی را هم به زندان فراهم 
می آورد که این رویداد به افزایش تعداد زندانیان 
ناش��ی از ح��وادث راهنمای��ی و رانندگی منجر 
خواهد ش��د. وی گفت: مس��أله بعدی رسیدگی 
س��ریع به جرایم راهنمایی و رانندگی اس��ت که 
باید از س��وی نهادهای ذی ربط با جدیت دنبال 

شود. 
فرش��باف ماهریان تصریح کرد: توجه جدی به 
تعهدات و مس��ئولیت های قانونی وزارت راه و 
خودروس��ازان در وقوع ح��وادث رانندگی نکته 
قابل توجه این موضوع اس��ت، زیرا س��همی از 
ح��وادث راهنمایی و رانندگی ناش��ی از عیوب 
فنی خودروها و بخشی نیز مربوط به مشکات 

فنی جاده هاست که همه ساله زیان هایی را برای 
افراد وارد می کند. به گفته این مقام مس��ئول بیمه 
مرکزی، در پیش��نهاد ارائه ش��ده از س��وی بیمه 
مرکزی موضوع تعیین سهم تقصیر خودرو سازان 
و وزارت راه و شهرس��ازی در خسارت به عمل 
آمده از س��وی محاکم قضای��ی تعیین و تصریح 
گردد. فرش��باف ماهریان در ادامه افزود: یکی از 
عوامل��ی که در وقوع حوادث نقش مهمی را ایفا 
می کند، موتورس��یکلت ها هستند که معموالً هم 
خود در معرض خطر هس��تند و هم خطرات و 

حوادثی را برای دیگران رقم می زنند. 
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن ش��رایط دارندگان 
موتورسیکلت هایی که فاقد بیمه نامه هستند، در 
صورت دریافت بیمه نامه جدید تنها 50 درصد 
از جرایم نداش��تن بیمه نامه را پرداخت خواهند 
کرد. وی افزود: یکی از پیشنهادات بیمه مرکزی 
برای تس��هیل خرید بیمه نامه ش��خص ثالث از 
س��وی دارندگان خودروهای موتوری این است 
که امکان خرید بیمه نامه به صورت قسطی برای 
آنها فراهم شود. این اتفاق باعث می شود برخی 
از مشکات موجود برای دارندگان خودروهای 

موتوری تا حدودی کاهش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختصاص یافتن 
درصدی از حق بیمه ش��خص ثالث به برخی از 
سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها پیشنهاد کرد که 
این س��ازمان ها در مقاب��ل منابع مالی که از محل 
بیمه ش��خص ثالث دریاف��ت می کنند، متعهد به 
ایفای وظایف و خدمات مشخصی برای کاهش 
تلفات و خسارت های حوادث رانندگی شوند که 
به این ترتیب که منابع مالی یاد ش��ده به صورت 
هدفمند صرف کاهش خسارات و مصدومیت ها 
و سوانح رانندگی ش��وند. وی در ادامه گفت: با 
توجه ب��ه اجتماعی بودن بیمه ش��خص ثالث و 
نیز گس��تردگی بس��یاری از مردم که درگیر این 
بیمه ها هس��تند، پیشنهاد می ش��ود که مالیات بر 
ارزش افزوده برای این نوع بیمه ها حذف ش��ود 
ت��ا درصدی از هزینه ها که مترتب بر این بیمه ها 
می ش��وند کاهش یابد و ضریب خس��ارت بیمه 

شخص ثالث متعادل تر شود.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

تدوین الیحه و نامه در مخالفت
با دیه 90 میلیون تومانی

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئیس سازمان انرژی اتمی:
 سوخت ایرانی رآکتور تهران تا پایان سال آماده می شود

رئیس س��ازمان انرژی اتمی در رابطه با وضعیت 
رآکتور تهران به لحاظ تأمین س��وخت اورانیومی 
با غنای 20 درصد گفت: ه��م اکنون این رآکتور 
به لحاظ تأمین س��وخت مش��کل چندانی ندارد، 
ولی س��وخت تولید داخل برای آن تا پایان امسال 
آماده می شود. به گزارش مهر، فریدون عباسی در 
حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران 
در خصوص وضعیت سوخت رآکتور اتمی تهران 
ب��ا غنای 20 درصد گفت: رآکت��ور تهران فعًا به 
اندازه کافی سوخت جهت فعالیت های تحقیقی و 
یا تولید رادیودارو دارد. وی در عین حال تصریح 
کرد: ما فعًا به صورت موقت فعالیت رآکتور اتمی 

تهران را با همین میزان سوخت تداوم می بخشیم، 
ولی تاش داریم که تا آخر امس��ال مجموعه های 
اولیه سوخت مورد نیاز برای این رآکتور را تولید 

کنیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی همچنین در رابطه با 
راه اندازی نیروگاه بوش��هر گفت: این نیروگاه در 
مرحله پیش راه اندازی بوده و آزمایش های اولیه 
بر روی رآکتور و توربین آن در حال انجام است و 

به تولید 40 درصد برق نزدیک می شویم.
وی ب��ا اعام اینکه احتم��االً اواخر ماه رمضان به 
صورت آزمایش��ی برق تولیدی رآکتور تهران به 
شبکه وصل شده و سپس قطع می شود، تصریح 

کرد: احتماالً افتتاح رس��می اواخ��ر آبان یا آذرماه 
امس��ال خواهد بود که با حضور مسئوالن کشور 
روسیه و کشور خودمان برگزار می شود. عباسی 
همچنین در رابطه ب��ا مرحله پیش راه اندازی نیز 
گفت: مراس��م این مرحله نیز ب��ا حضور همتای 
روس��ی اینجان��ب برگ��زار خواهد ش��د. وی در 
خصوص ایمنی نیروگاه اتمی بوش��هر نیز گفت: 
آزمایش هایی که هم اکن��ون قبل از راه اندازی در 
حال انجام اس��ت، ارتباطی با ایمنی خود رآکتور 
نداش��ته و به توربین نیروگاه باز می گردد و باید 
تأکید کنم که نیروگاه اتمی بوشهر به لحاظ ایمنی 

در سطح بسیار باالیی قرار دارد.

با پیشروی مخالفان به سمت طرابلس؛
نفس سرهنگ به شماره افتاد

با در اختیار گرفتن ش��هر زاویه به دس��ت مخالفان معمر قدافی، دیکتاتور لیبی 
گویا نفس س��رهنگ به شماره افتاده اس��ت. در همین حال، روزنامه انگلیسی 
ایندیپندنت، گزارش داد: فرس��تاده ویژه سازمان ملل متحد، وارد تونس شده تا 
مقدمات کناره گیری مسالمت آمیز )!( معمر قذافی را فراهم کند. این نماینده ویژه 
که عبداله الخطیب، وزیر خارجه سابق اردن است، در حالی به چنین مأموریتی 
فرستاده شده که وزیر کشور دولت قذافی فرار کرده و حمله موشکی وی هم 
شکست خورده است. از سویی، همزمان با حضور عبداله الخطیب در تونس، 
لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا هم اعام کرد: دیگر نفس معمر قذافی به ش��ماره 
افتاده، چرا که مخالفان در حال پیشروی به دو شهر در 40 مایلی طرابلس هستند. 
بن��ا بر این گزارش، در مذاکراتی که میان این نماینده ویژه، وزیر خارجه تونس 
و نماینده انقابیون لیبی صورت گرفته، نماینده انقابیون از تصمیم نماینده ویژه 
برای مذاکره با معمر قذافی عصبانی شده است. در همین حال، مقامات وزارت 
دفاع آمریکا، شلیک یک فروند موشک اسکاد توسط طرفداران قذافی را تأیید 
کرده اند و در این باره، محمد الزواوی، مدیر رسانه ای انقابیون اعام کرد: قدافی 
دیوانه است و ما از تصمیم او برای حمله شیمیایی می ترسیم. وی همچنین افزود: 
ما توانایی مقابله با موشک های اسکاد را نداریم، اما امیدواریم ناتو بتواند این کار را 
انجام دهد. از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران استفاده رژیم قذافی از موشک های 
اسکاد را نشانه ضعف و ناتوانی وی دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، شلیک 
این موش��ک را اخطاری جدی از سوی قذافی برای انجام حمات موشکی و 
شیمیایی دانسته اند، این در حالی است که تک تیراندازهای رژیم قدافی با کمین 
گرفتن در پشت ساختمان های بلند در شهر زاویه، به شکار انقابیون می پردازند. 

اوباما: 
بزرگ ترین دغدغه من گرگ تنها ست

رئیس جمهوری آمریکا مخالفان جمهوری خواه را عامل فلج ش��دن سیاس��ی 
فعلی واش��نگتن اعام کرد. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه سی .ان .ان گفت: 
تعصب ایدئولوژیک جمهوری خواهان مانع از انجام اقدامات الزم برای ایجاد 
رش��د اقتصادی بهتر می ش��ود. اوباما در ادامه اظهار کرد: ناتوانی رهبران حزب 
جمهوری خ��واه در کنگره برای حمایت از چهار تریلیون دالر کاهش کس��ری 
بودجه، نش��ان می دهد که آنها مصلحت های سیاس��ی را بر منافع ملی ترجیح 
می دهند. وی همچنین اذعان کرد که چنانچه صبر مردم از روند بهبود اقتصادی 
تا نوامبر س��ال 2012 به پایان برسد، ریاس��ت جمهوری وی در همین دوره به 
پایان می رس��د. اوباما تأکید کرد: نابسامانی موجود بیش از آن است که مردم از 
قبل پیش بینی کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: در این زمینه ها 
پیش��رفت هایی داشته ایم،  اما سرعت آن به قدر کافی زیاد نیست. گمان می کنم 
روند فعلی تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگران گناه را به گردن من می اندازند 
و من مس��ئولیت آن را می پذیرم. وی درخص��وص اصاحات اقتصادی و نیز 
آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2012 آمریکا تأکید کرد: کشور 
با چنان مشکاتی روبه روست که دولت من فقط برروی حل آنها متمرکز شده  
است. اوباما گفت: با اینکه آمریکایی ها می دانند که مشکات اقتصادی چندین 
دهه زمان برای اصاح الزم دارد، اما رأی دهندگان انتظار دارند ش��اهد اقدامات 
بهتر و بیشتری باشند. وی همچنین اوباما را بزرگ ترین تهدید آمریکا اعام کرده 
بود. اوباما خطاب به وی تأکید کرد: وی باید مواظب آنچه می گوید، باشد. اوباما 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدام های امنیتی در خصوص دهمین سالگرد حادثه 
11 سپتامبر در ماه آتی گفت: از وقوع حماتی همچون حادثه نروژ نگران هستیم 
و بزرگ ترین دغدغه ما اقدام تروریس��تی گرگ تنهاست؛ فردی با یک اسلحه، 

کشتاری گسترده را نظیر آنچه در نروژ شاهدش بودیم، موجب شود.

تحصن معترضان اسرائیلی 
مقابل منزل نتانیاهو

به رغم این که پلیس سعی کرد مانع از تجمع معترضان در برابر منزل نتانیاهو 
شود، اما معترضان اسرائیلی در برابر منزل وی تحصن کردند و گفتند: تا زمان 
تحقق خواسته های مان به این تحصن ادامه خواهیم داد. صدها اسرائیلی با تجمع 
مقابل پارلمان رژیم صهیونیس��تی )کنس��ت(، علیه دولت و سیاست های آن و 
همچنین اوضاع نابسامان در اراضی اشغالی شعار سردادند. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی عنوان داشت: این درگیری ها میان 
تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در برابر پارلمان اسرائیل به وقوع پیوست و طی 
آن دو تن دستگیر شدند، درحالی که معترضان سعی داشتند به زور وارد سالن 
پارلمان شوند، اما نیروهای پلیس مانع از این اقدام شدند. تظاهرکنندگان اسرائیلی 
با حضور در خیابان های بیت المقدس  پرچم های سیاه و قرمزی در دست داشتند. 
تظاهرکنندگان اسرائیلی شعار هایی نظیر »عدالت اجتماعی« و »زیر بار هزینه های 
زندگی کمر خم می کنیم« را س��ر دادند. این در حالی است که درون ساختمان 
پارلمان جلسه فوق العاده ای برای بررسی روند بی سابقه اعتراض ها و تظاهرات 
اس��رائیلی ها در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی، نبود عدالت اجتماعی و 
شکست سیاست های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار 
شد. تزیپی لیونی، رئیس حزب مخالف کادیما و وزیر امور خارجه سابق رژیم 
صهیونیستی، در این جلسه عنوان داشت: مردم اسرائیل مشکات را شناسایی 
کرده اند. ما نیز باید برای آینده فرزندان خود تاش کنیم. وی در ادامه افزود: باید 
بودجه های ویژه ای را برای این مسأله اختصاص دهیم، چرا که عدالت اجتماعی 
در اس��رائیل وجود ندارد. لیونی هم چنین تأکید کرد: ایجاد تغییرات اساسی در 

اقتصاد مسائل اجتماعی اسرائیل بسیار مهم است.

شهرداری گرگاب قصد دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با مشخصات ذیل و با قیمت 
پایه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید 
جهت بازدید و اطالع از شرایط برگزاری و اخذ مدارک مزایده حداکثر تا تاریخ 90/6/2 
به شهرداری گرگاب به آدرس اصفهان- شاهین شهر- گرگاب- انتهای بلوار امام خمینی 

)ره( مراجعه نمایند.
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استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  پایگاه های  و  دفاتر 
چهارمحال و بختیاری آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی 
قحطی زده  مسلمان  مردم  جهت  نوع دوست  استانی های  هم 
سومالی می باشد. ضمناً شماره حساب 331697550 نزد بانک 

کشاورزی جهت دریافت وجوهات نقدی اعالم می گردد. 

آگهی مزایده فروش

سید محمد احمدی
شهردار گرگاب

تعداد نوع کاربریشرح پالکردیف
پالک

قیمت کارشناسی 
هر مترمربع

متراژ هر پالک 
)مترمربع(

شماره و تاریخ مجوز 
شورای اسالمی شهر

3/6 مورخ 1640/00020090/1/9مسکونیزمین1

3/201 مورخ 1550/000113090/4/9کارگاهیزمین2

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3  پنج شنبه 27 مرداد1390/ 17 رمضان 1432/ شماره 593  Thursday 18 August 2011

در مورد نحوه انتخاب ماک های انتخاب همسر، موضوع شاغل بودن خانم از اهمیت خاصی برخوردار است. هر 
شخصی پیش از ازدواج می بایست تکلیف خود را با مسأله شاغل یا خانه دار بودن همسر روشن کند.

برخی قبل از ازدواج، ش��اغل بودن همس��ر را به صورت ماکی آن چنان برجس��ته در ذهن خود حک می کنند که 
بسیاری از موارد دیگر را به پای آن قربانی می کنند. در حالی که اوالً اگر زنی را به خاطر درآمد اقتصادی و استقال 

مالی انتخاب کنند هدف از ازدواج بهره کشی خواهد بود، که یکی از اهداف انحرافی ازدواج است. 
در این صورت، بیش��تر به آن زن به صورت یک کاالی اقتصادی و س��ودآور نگاه شده تا یک همسر، یک شریک، 
یک همراه ... دوم طبق قوانین حقوقی، ش��رعی و عرفی ما، تأمین معاش به عهده مرد اس��ت و نفقه زن چه ش��اغل 
باشد )درآمدی داشته باشد( و چه نباشد، به عهده شوهر است و هیچ وظیفه قانونی، برای زن در مورد تأمین مخارج 

خانواده در نظر گرفته نشده است. 
تنها مسئولیت اخاقی است که سبب می شود زنان شاغل همدل و همراه شوهر، پا به پای مرد خانه کار کنند و هر 
دو هر چه دارند با خلوص تمام به نفع اعضای خانواده خرج کنند. در این بین هستند زنانی که درآمد اقتصادیشان 
را به صورت سرمایه و برای خود پس انداز می کنند و در مواردی که هدف از انتخاب، ماک اقتصادی بوده باشد 

طبیعی است که انتظار مرد از ازدواج برآورده نشده، درگیری و اختاف بین زوج پیش خواهد آمد.

بل��وغ فک��ری همس��ر، صداقت همراه ب��ا احترام، خصوصی��ات اخاقی متناس��ب، تاش جهت حل مش��کات 
 همدیگر در س��ایه همفکری، تناس��ب و تفاهم از نکات غیر قابل انکار در معیارهای اساسی انتخاب همسر شمرده

می شود. 
پس چه بهتر که طرفین از ابتدا به دیدی واقع بینانه به مس��أله اش��تغال زن بنگرند و اگر در کنار مسئولیت خارج از 
منزل، وظایف خانه داری کم رنگ ش��د جایی برای گله و ش��کایت باقی نماند. به خصوص مسأله حقوق و درآمد 
زن مورد بررس��ی قرار گیرد و زنانی که قصد دارند درآمد خود را پس انداز ش��خصی نمایند از ابتدا تصمیم خود 
را بی��ان کنند تا مردانی که یکی از پایه های انتخاب خود را درآمد همس��ر ق��رار داده اند، در انتخاب خود تجدید 

نظر به عمل آورند.
ازدواج ش��خصی تری��ن موض��وع در زندگ��ی اس��ت. خ��وب اس��ت والدین نی��ز حق انتخ��اب را ب��ه جوانان 
بدهن��د. حق��ی ک��ه ب��ا نظ��ارت بزرگس��االن معن��ی پی��دا می کن��د. جوان��ان نیز ب��د نیس��ت بدانن��د تجربیات 
 بزرگتره��ا در ام��ر ازدواج بس��یار بی��ش از آنچ��ه تص��ور م��ی کنن��د م��ی توان��د راهگش��ا و راهنم��ای آن��ان 
باش��د.  تعدیل و تعادل، رمز موفقیت هر کار اس��ت. همان طور که ازدواج های اجباری که با زور و اعمال فش��ار 
والدین بر دختر یا پسر تحمیل می شود پیوند موفقی نیست، خودسری، یک جانبه تصمیم گرفتن جوانان و مقابله 

با تجربیات مفید و سودمند بزرگترها نیز برای اثبات خود، راه به جایی نخواهد برد.
تا فرصت هس��ت از تجربیات و توانایی های والدین اس��تفاده کنید تا بعدها افس��وس فرصت هایی که برای سود 

جستن از نظریات آنها را داشتید و استفاده نکردید بر شما مستولی نشود.
اگر عقاید بزرگترهای خود را نمی پذیرید خودتان دس��ت به کار ش��ده و تحقیق کنید. بیایید خانواده های موفق و 
ناموفق را شناسایی کنید. از آنها که موفق بوده اند معیارها و شیوه ازدواج را جویا شوید و از خانواده های ُمطّ�لقه 

به عنوان زوج های شکست خورده علت جدایی را جویا شوید. 
دسته سومی هم وجود دارد. می توان از مطلقه های عاطفی نیز )البته بدون وسواس( تحقیق کرد. زیرا خانواده های 
نابسامان و آشفته ای هم هستند که به دالیل مختلف مجبورند تا آخر عمر با ناراحتی با هم زندگی کنند. بد نیست 

جوانان ببینند این گروه چه معیاری برای ازدواج داشته اند که فعًا مجبور به تحمل همدیگر هستند. 
س��پس م��ی توانن��د از تجربی��ات کس��انی ک��ه موفقیت یا شکس��ت آنه��ا را به چش��م دی��ده اند اس��تفاده کرده 
و در جه��ت س��عادت خ��ود به��ره جوین��د، ک��ه از قدی��م االی��ام گفت��ه اند: »انس��ان عاق��ل همه چی��ز را خود 
تجرب��ه نم��ی کن��د، بلک��ه از تجربی��ات دیگ��ران نی��ز اس��تفاده م��ی کن��د.« خان��واده م��ی توان��د در انتخاب 
 صحی��ح یاریگ��ر ش��ما باش��د ام��ا در نهای��ت ای��ن ش��ما هس��تید ک��ه ب��ه عن��وان عامل اصل��ی می بایس��ت
شناخت درستی از خصوصیات، توانایی ها، خواست ها و انتظارات خود از زندگی داشته باشید تا بتوانید بر مبنای 
آن معیارها و خودشناس��ی که در س��ایه خلوت با خویش و جستجوی الیه های ذهنی خود که مسلمًا در صداقت 

کامل به دست آمده مناسبترین فرد را برای شراکت در تمام زندگی خود برگزینید. 
عشق می تواند مکمل ازدواج باشد اما اگر تنها عامل پیوند، عاقه، محبت و شاید عادت دیداری طرفین باشد و آنها 
با عاقه شدید در اوج هیجان، اقدام به تصمیم گیری کرده و دست به انتخاب بزنند مشکل بتوان ادعا کرد انتخاب 

درستی انجام شده باشد. چنان که گفته اند: »با فردی ازدواج کن که اگر هم جنس تو بود بهترین دوستت بود.«
 ازدواج رویدادی اس��ت که انس��ان ها را با اعتقادات، اولویت ها، مذهب، پول و عادات خانواده ها )که در بعضی 

بسیار متفاوت است( رو به رو می سازد.
 پس اگر این انتخاب بر مبنای معیارهای منطقی و عقانی باشد پس از انتخاب عقانی، عواطف نیز شکل گیرند. اما 
بر عکس. اگر دوست داشتن از روی احساس باشد و تنها ماک، عاقه بدون پایه عقلی و منطق باشد، به احتمال 

زیاد با شکست مواجه خواهد شد.

عشق الزم است یا کافی؟ 

یک روز سرد پاییزی را در نظر بگیرید که دو دوست با 
همراهان شان برای صرف شام به رستوران رفته اند اما 
به علت شلوغی، مجبور می شوند یک میز خالی را در 

سمت در ورودی رستوران برگزینند. 
 با رفت و آمد مشتریان مختلف، در رستوران باز می ماند
و سرمای ش��دیدی داخل می شود. یکی از این آقایان 
بع��د از هر ب��ار بازماندن در، از جایش بلند می ش��ود، 
ب��ه س��مت در م��ی رود و در را محک��م م��ی بندد تا 
جای��ی که در ح��دود 15 دقیقه از هش��ت نفری که به 
رستوران وارد یا از آن خارج می شوند، شش نفر سبب 
 ش��ده اند که این ف��رد برای بس��تن در، از جایش بلند 

شود.
او دفعه اول که به س��مت در می رفت، خیلی عصبانی 
 نب��ود اما رفت��ه رفته این موضوع او را ت��ا حدی آزرده

کرد.
با این که نفر ششم نیز به طور دقیق همان کار نفر اول را 
تکرار کرده بود اما مورد بدخلقی و رفتار پرخاش��گرانه 

او واقع شد.
در داستان باال در واقع هر بار که در باز می ماند اندکی 
بر خشم مرد افزوده می شد. انگار که کاسه صبر او هر 
بار پرتر می ش��ود. این کاس��ه پر شده، بر سر نفر ششم 
شکسته شد. ممکن اس��ت این داستان سئوال های زیر 

را در ذهن تان ایجاد کرده باشد:
- چرا از میان آن همه افراد، فقط یکی از آنها نسبت به 
بازماندن در واکنش نشان می داد و افراد دیگر واکنشی 

نشان ندادند؟ 
- علت اصلی خشمگین شدن آن فرد چه بود؟ 

 - چ��را دیگ��ران ب��رای بس��تن در، اقدام��ی انج��ام
نمی دادند؟ 

- چرا بعضی افراد از برخی امور که دیگران را عصبانی 
می کند، عصبانی نمی شوند؟ 

- آیا آستانه عصبانی شدن افراد یکسان است؟ 
- چرا ف��ردی یک موقعیت را به گونه ای و دیگری به 

گونه متفاوت ارزیابی می کند؟ 
- چگونه باورها بر واکنش فرد اثر دارد؟ 

- نقش باورها در بروز خشم چیست؟ 
پاس��خ همه این س��ئوال ها به ارزیابی و قضاوت های 

فردی و نقش باورها برمی گردد.
یک رویداد و چند برداشت 

اغلب افراد از یک واقعه برداش��ت های متفاوت دارند. 
 هریک حادثه را از زاویه خود می بیند و تفسیر می کند. 
زاویه ای که بر اس��اس افکار و باورهای ش��خصی در 
ط��ول زندگ��ی از تجربیات مراحل مختل��ف )کودکی، 

مدرس��ه، دوران بلوغ، دانش��گاه و محیط کار( در پهنه 
ذهن فرد ش��کل گرفته و مس��تحکم می ش��ود. به طور 
معم��ول اس��اس باورهای افراد نس��بت به خودش��ان، 
دیگران، گذش��ته، آین��ده، حتی باور درب��اره چگونگی 
نشان دادن عصبانیت، از خانواده آغاز شده و رفته رفته 
با وسعت یافتن سطح ارتباطات فرد، در جامعه، تکمیل 
می ش��ود. می توان گفت، باورهای اف��راد از تربیت و 

تجربه سرچشمه می گیرد.
در واق��ع اگر موضوعی را خصمانه ببینید، آن گاه واقعه 
تبدیل به محرک و برانگیزاننده عصبانیت می ش��ود اما 
اگر موضوع را عادی و قابل هضم ببینید، شما را عصبی 

نخواهند کرد. 
در مثال ارائه ش��ده، احتماال آن فرد، وارد شوندگان به 
رستوران را افراد بی خیال و بی مسئولیت و خودخواهی 
می دید که به فکر دیگران نیستند. اما آنهایی که عصبانی 
نش��دند، احس��اس می کردند که افراد وارد ش��ونده به 
رستوران برای تفریح آمده اند و در نتیجه ممکن است، 

بازماندن در برایشان زیاد مهم نباشد. 
در واق��ع واکنش عصبانیت به ن��وع تفکر و تصور فرد 
بس��تگی دارد. برانگیزاننده باعث می شود که در ذهن، 
یک فکر، تصور یا قضاوت فعال ش��ود و به موجب آن 
واکنش فرد ب��روز کند. در ضمن، ارزیابی فرد از واقعه 

تعیین می کند که آیا باید عصبانی باشد یا نه؟ 
باورها نه تنها بر قضاوت و ارزیابی ها بلکه در تک تک 

مراحل ساختار خشم، اثر می گذارد.
تأثیر باورها 

هنگامی که باورهای شکل گرفته خود را مرور می کنید، 
می توانید آنها را در سه گروه جای دهید: باورهایی که 
در م��ورد خودتان دارید، باورهایی ک��ه درباره دیگران 
داری��د، باورهایی که درباره دنی��ای پیرامون تان دارید، 
اگر در هر یک از آنها باورهای منفی وجود داشته باشد، 
سبب رفتارهای منفی در عملکرد شما باخود، اطرافیان 

و حتی دنیای پیرامون تان می شود. 
یک ضرب المثل چینی می گوید: »اگر به اردک ش��بیه 
هس��تید، اگر مانند اردک حرف می زنید و مانند اردک 
راه می روید، احتماال اردک هستید.« یعنی اگر رفتارتان 
به گونه ای اس��ت ک��ه انگار به چی��زی اعتقاد دارید و 
اگ��ر طوری حرف بزنی��د که باوری را برس��اند و اگر 
طوری فکر کنید که گوی��ا چیزی را باور دارید، بدانید 
که چنین باوری در ش��ما هست. حقیقت این است که 
 باورهای افراد، طرز فکر و نوع رفتارش��ان را مشخص

می کند. 
تمام این مطالب به نقش پررنگ باورها در نوع زندگی 

افراد اش��اره دارد. نگران نش��وید. اگر ایمان بیاورید که 
»باوره��ا، زندگی ت��ان را می س��ازد« در نتیجه با تغییر 
باورهایت��ان می توانید زندگی تان را تغییر دهید. تحول 
در باورها کار چندان س��اده ای نیس��ت اما از یاد مبرید 
هیچ کاری محال نیس��ت و هیچ چیز بزرگی بدون رنج 
حاصل نشده است. فقط کافی است حقیقت را بپذیرید، 
هرچند به ظاهر س��خت و بزرگ باش��د. روان شناسان 
معتقدن��د: »تا چی��زی را نپذیرید نم��ی توانید تغییرش 
دهی��د. آن گاه با پش��تکار و توکل به خ��دا به موقعیت 

دست می یابید.«
تمرین های پیشنهادی 

- ابتدا سعی کنید باورهای مثبت درباره خود، دیگران و 
درباره جهان هستی را در وجودتان شناسایی کنید.

- س��عی کنی��د باورهای منفی درباره خ��ود، دیگران و 

جهان هستی را در وجودتان شناسایی کنید.
- در هر دس��ته، تعداد باورهای مثبت تان بیش��تر است 

یا منفی؟ 
- ه��ر ماه، ذهن و انرژی خود را ب��ر این متمرکز کنید 
ک��ه یک باور منفی را به ب��اور مثبت تبدیل کنید. با این 
کار به فهرس��ت مثبت ها اضافه و از فهرس��ت منفی ها 

کم می کنید.
- نق��ش باورهای مثبت و منفی را در قضاوت های تان 

بررسی کنید.
- در یک هفته اخیر مواردی که زبانی یا ذهنی در مورد 
خودتان و دیگران قضاوت کرده اید را یادداشت کرده و 
 آنها را شناسایی کنید. با این کار می توانید قضاوت هایی
که عامل بروز خش��م در ارتباط با دیگران شده است را 

بشناسید و سعی کنید برطرف نمایید.

آژیر

جامعه

خودکشی در جوانان 1۵ تا 2۴ ساله
سیر صعودی دارد

پنجره

خری��دن هدیه برای آقای��ان از کارهای 
مش��کلی اس��ت که اگر آن را درس��ت 
انج��ام دهی��م می توانی��م بگوییم کاری 
کردی��م کارس��تان! خوش��بختانه آقایان 
مانند خانم ها م��دام هدیه نمی خواهند، 
اما با نزدیک شدن عید و رسیدن جنون 
خرید، دیگر نمی ش��ود کاری کرد، حاال 
موقع مناس��بی برای پرسیدن این سئوال 
است: برایش چه چیزی بخرم که واقعًا 

دوست داشته باشد و خوشحال شود؟
این مرد چه ش��وهرتان باشد که غیر از 
یک خودرو یکصد میلیون تومانی همه 
چیز دارد، چه برادرتان که هر روز به یک 
چیز تازه عاقه مند می شود و چه پدرتان 
که می گوید برایش هدیه نخرید، به هر 
حال مرد زندگی شماست و می دانید که 
تهیه هدیه مناسب برای او چقدر مشکل 

و در عین حال ضروری است.
ب��ا وج��ود این که یک هدی��ه بی نقص 
ک��ه بتوان��د هر م��ردی را خوش��حال 
کن��د، وجود ندارد اما ف��وت و فن های 
روانشناس��انه ای که برای انتخاب هدیه 
ب��رای آقای��ان وجود دارند به ش��ما در 
 رس��یدن به هدف کم��ک خواهند کرد.

به کاربرد هدیه فکر کنید نه جنبه 
احساسی آن

به گفته پروفسور مارگرت روکر دارای 
دکترای تخصصی روانشناس��ی مصرف 
کننده: مردان در مقایس��ه با زنان، هدیه 
دادن را بیشتر نوعی تبادل مقتصدانه کاال 
می دانند. به این ترتیب در حالی که زنان 
با اتاقی پر از گل به ش��دت تحت تأثیر 
ق��رار می گیرند، مردان ب��ه احتمال زیاد 
ترجیح می دهند که هدیه ش��ان چیزی 
 باشد که بتوانند نگه داشته و از آن استفاده 

کنند.
لوازم مربوط به ورزش مورد عاقه اش 
- مثال یک راکت خوب تنیس - یا یک 
جفت دمپایی راحت، او را بسیار بیشتر 
از یک مجسمه یا هر نوع خرت و پرت 

تزئینی دیگر خوشحال خواهد کرد.
بر عالیق او متمرکز شوید

هنگام��ی که به دنبال هدیه ای کاربردی 
برای او هستید، توجه کنید که این هدیه 
ب��ه عای��ق او مربوط باش��د. اگر قصد 
خری��د کتاب دارید، کت��اب را در زمینه 
مورد عاقه او انتخ��اب کنید حتی اگر 
درباره تاریخ جنگ جهانی اول باش��د. 

مردانی ک��ه به باغبانی عاق��ه دارند از 
دریاف��ت یک گیاه زیبا ی��ا ابزار باغبانی 
نو خوشحال خواهند شد. بیشتر آقایان 
به تماشای فیلم هم بسیار عاقه دارند، 
بس��ته به بودجه خ��ود می توانید از یک 
دستگاه پخش DVD گرفته تا مجموعه 
نفیس فیلم های مورد عاقه اش یا حتی 
یکی دو DVD از فیلم های روز برایش 

تهیه کنید.
به جنب��ه مفرح هدی��ه هم توجه 

داشته باشید 
ب��ا وجود این ک��ه بس��یاری از آقایان از 
دریافت هدیه ای عملی و مفید - مانند 
ی��ک لباس کار نو، ل��وازم باغبانی و.. - 
بسیار خوشحال خواهند شد، اما در کل 
دوس��ت دارند هدیه شان سرگرم کننده 
و جال��ب هم باش��د. برای ای��ن منظور 
به دنبال چیزی باش��ید که قابل استفاده 
باشد، اما اس��تفاده از آن با تفریح همراه 
 ب��وده و در ارتباط مس��تقیم ب��ا کارش
نباشد. برای مثال خریدن یک جعبه ابزار 
برای مرد مانند این اس��ت که برای زنی 
ج��ارو برقی هدیه بگیری��م. مگر این که 
مردی واقعاً عاش��ق کارهای فنی بوده و 

این کار سرگرمی او محسوب شود.
هدیه ای که می خرید فکر ش��ده 

باشد
مردان هم، دوس��ت دارند احساس کنند 
خ��اص هس��تند. یک هدیه فکر ش��ده 
آنها را سرش��ار از حس دوس��ت داشته 
ش��دن خواهد کرد. تهیه چنین هدیه ای 
بسیار ساده است، کافی است چیزی که 
او می خواهد و برایش جالب اس��ت را 
برایش پیدا کنید. فروشگاه  های اینترنتی 
جای خوبی برای یافتن هدیه است، شاید 
عاقه یا امکان خرید اینترنتی نداش��ته 
باش��ید، اما با توجه به شلوغی خیابان ها 
و تعدد فروشگاه ها، بد نیست همین طور 
که روی صندلی نشس��ته اید، کمی ایده 

بگیرید و بعد عازم خرید شوید. 
در نهایت، اگر از دس��ته افراد هنرمندی 
هستید که می دانید مرد زندگیتان عاشق 
نوع خاصی ش��یرینی دست پخت شما 
اس��ت، از پلوورهای بافتنی شما بسیار 
استقبال کرده یا سال هاست منتظر مانده 
ت��ا تصویر چه��ره اش را طراحی کنید، 
دس��ت به کار ش��ده و هدی��ه ای واقعًا 

استثنایی برایش آماده کنید.

هدیه مناسب برای آقایان

 همه چیز از ذهن شروع می شود

رفتار ما را ، باورهایمان می سازد

مأموران فرماندهی انتظامی ش��هرضا در بازرسی از یک دستگاه مینی بوس 5500 دست پوشاک 
خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 800 میلیون ریال را کش��ف و ضبط کردند. س��رهنگ خسرو 
احمدی فرمانده انتظامی شهرس��تان ش��هرضا با اعام این مطلب اظهار داشت: مأموران انتظامی 
مس��تقر در ایست و بازرسی شهید امامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک 

دستگاه مینی بوس مشکوک و آن را متوقف کردند. 
وی افزود: در بازرسی از مینی بوس یاد شده بیش از پنج هزار و 500 دست انواع پوشاک خارجی 
قاچاق که بدون مجوز گمرک وارد کشور شده بود کشف و ضبط شد. این مقام مسئول تصریح 
کرد: این خودرو دارای هفت سرنش��ین بود که همگی به اتهام حمل پوش��اک قاچاق دستگیر و 

خودروی مذکور نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی ش��هرضا گفت: ارزش ریالی این محموله طبق نظر کارشناس��ان گمرک بالغ بر 
835 میلیون ریال برآورد شده است. سرهنگ احمدی در پایان با بیان این که محموله کشف شده 
تحویل اداره گمرک استان شده است خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کارگاه غیرمجازی که در شهرستان دولت آباد و برخوار اصفهان اقدام به بسته بندی قند و شکر در شرایط غیربهداشتی و با عناوین سایر 
شرکت ها می کرد توسط مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان شناسایی و بیش از 18 تن قند و شکر غیربهداشتی کشف و ضبط شد. 
سرهنگ ارسان حسن نژاد فرمانده انتظامی شهرستان برخوار استان اصفهان با اعام این مطلب اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر 
این که فردی درون کارگاهی در شرایط غیربهداشتی بسیار نامناسب و بدون هیچ مجوز بهداشتی اقدام به فعالیت در زمینه خرد کردن قند و 
بسته بندی آن با عناوین شرکت های مختلف می کند موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: پس 
از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی مقام قضایی مأموران به محل موردنظر اعزام شدند. این مقام مسئول 
 تصریح کرد: در بازرسی از این محل تعداد هشت نفر کارگر با وضعیت غیربهداشتی و نامناسب اقدام به بسته بندی قند خرد شده در جعبه هایی
با آرم های مختلف می کردند دستگیر و کارگاه مربوط نیز پس از طی مراحل قانونی پلمب شد. فرمانده انتظامی دولت آباد و برخوار در 
ادامه گفت: مأموران در بازرسی از این کارگاه مقدار 18 تن و 500 کیلوگرم قند و شکر غیربهداشتی، یک دستگاه رسیور، یک دستگاه 
دیش، یک دستگاه ال ام بی و تعداد زیادی جعبه های خالی با آرم و اسامی مختلف جهت بسته کشف و ضبط کردند. این مقام انتظامی 

در ادامه بیان کرد: متصدی این کارگاه نیز به نام محمدرضا- م در این عملیات دستگیر شد. 
سرهنگ حسن نژاد در پایان با بیان این که کاالهای کشف شده تحویل اداره بهداشت استان شده است خاطرنشان کرد: متهمان به همراه 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف بیش از ۵۵00 دست پوشاک خارجی 
قاچاق در شهرضا

پلمب کارگاه بسته بندی غیرمجاز 
و کشف بیش از 18 تن قند و شکر

بر اساس آمار جهانی، میزان خودکشی 
در بین جوانان و به خصوص مردان 15 
تا 24 س��اله به سرعت در حال افزایش 

است.
هرچن��د پی��ش بینی خودکش��ی امکان 
پذیر نیس��ت اما نش��انه ه��ای متعددی 
وجود دارد که ب��ه کمک آنها می تواند 
خطر خودکشی را کاهش داد. همچنین 
برخی معیارهای پذیرفته ش��ده مراقبت 
وجود دارد که کاهش خطر خودکش��ی 

را تسهیل می بخشد. 
در ح��ال حاض��ر در ای��االت متح��ده 
آمریکا، خودکشی هشتمین علت مرگ 
پس از بیماری قلبی، س��رطان، بیماری 
عروق مغزی، بیماری انس��دادی مزمن 
ری��وی، حوادث، پنومون��ی و آنفلوآنزا 
و دیابت ش��یرین محس��وب می شود. 
عوامل خطرس��از در وقوع خودکشی با 
فاکتورهایی از قبیل جنس، س��ن، نژاد، 
مذه��ب، وضعیت تاهل، ش��غل و غیره 
ارتباط دارد. مردان چهار بار بیش��تر از 
زنها خودکش��ی می کنند و این رقم در 
تمام س��نین ثابت اس��ت. می��زان باالتر 
خودکشی موفق در مردان با روش های 
خودکش��ی در آنها ارتب��اط دارد. مانند 
استفاده از اسلحه گرم، حلق آویز کردن 
و یا پریدن از ارتفاع؛ اما زنان در بیش��تر 
 م��وارد، اق��دام به مص��رف مقادیر زیاد 
مواد روانگردان یا مس��موم می کنند. به 
طور کلی ش��ایع ترین ش��یوه خودکشی 
حلق آویز کردن است. میزان خودکشی 
ب��ا افزایش س��ن باالتر م��ی رود و این 
 میزان اهمیت بحران میانس��الی را نشان

می دهد.
در مردها، خودکش��ی پس از س��ن 45 
س��الگی به اوج خودش می رسد و در 
زنان بیش��ترین تعداد خودکش��ی موفق 
پس از س��ن 55 سالگی روی می دهد. 
افراد مس��ن کمت��ر از جوان��ان اقدام به 
خودکش��ی م��ی کنند ولی خودکش��ی 
آنها موفقتر اس��ت. با این ح��ال میزان 
خودکشی در بین جوانان و به خصوص 
مردان 15 تا 24 ساله به سرعت در حال 
 افزایش است. امروزه بیشتر خودکشی ها
بین سنین 15 تا 44 سال روی می دهد. 
به نظر می رسد، ازدواج و بچه دار شدن 
به میزان قابل توجهی خطر خودکش��ی 
را کاهش می دهد. میزان خودکشی در 

افراد مج��رد و ازدواج نکرده تقریباً دو 
برابر افراد متاهل است. همچنین طاق، 
 خطر خودکش��ی را افزای��ش می دهد
و احتمال خودکش��ی موف��ق در مردان 
مطلق، س��ه براب��ر زنان مطلقه اس��ت. 
میزان خودکش��ی در زنان و مردان بیوه 
نیز در حد باالیی قرار دارد. خودکش��ی 
در افرادی که از لحاظ اجتماعی منزوی 
هس��تند بیش��تر از حد معمول است. به 
طور کلی، کار کردن، محافظی در مقابل 
خودکشی محسوب می شود. خودکشی 
در اف��راد بیکار بیش��تر از افراد ش��اغل 

است.
همچنی��ن ن��زول مرتب��ه اجتماع��ی و 
رکودهای اقتصادی، افزایش خودکشی 
را به همراه دارد و در دوره بیکاری های 
گسترده کاهش می یابد. به نظر می رسد 
مراقبت طب��ی قبلی، ارتب��اط موثری با 
خطر خودکشی دارد. یک سوم افرادی 
که خودکش��ی می کنند طی ش��ش ماه 
آخر زندگی تح��ت مراقبت های بالینی 
قرار داش��ته اند. تقریباً در نیمی از تمام 
موارد خودکشی، بیماری جسمی عامل 
مهمی شناخته شده است. عوامل مربوط 
به بیماری که در خودکش��ی و اقدام به 
خودکش��ی نقش دارند عبارتند از: عدم 
تحرک )به خص��وص وقتی که فعالیت 
جسمانی از نظر شغلی یا تفریحی دارای 
اهمیت باشد(، بدریختی )به خصوص 
در بین زنان(، و درد مزمن مقاوم. عاوه 
بر اثرات مس��تقیم بیماری، اثرات ثانویه 
نظیر گسستگی روابط و از دست رفتن 
موقعیت شغلی عوامل پیش بینی کننده 
محس��وب می ش��وند. برخ��ی داروها 
ممکن است سبب بروز افسردگی شوند 
که در برخی موارد به خودکش��ی منجر 

می شود.
همچنین بیماری های مرتبط با الکل نظیر 
س��یروز نیز با افزایش خطر خودکشی 
همراه اند. تقریباً 20 درصد بیماران مبتا 
به اختال هول )پانیک( و جمع هراسی 
دس��ت به خودکش��ی ناموفق می زنند. 
با این ح��ال اگر افس��ردگی هم همراه 
این اختاالت باش��د، خطر خودکشی 
ب��اال می رود. همچنین مطالعات نش��ان 
می دهد که ح��دود 40 درصد بیماران 
افسرده ای که خودکشی می کنند، سابقه 

اقدام به خودکشی داشته اند. 

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

در چهارمحال و بختیاری؛
2110 کارگر ساختمانی 

پروانه صنعت ساختمان دریافت کردند
مدی��رکل فنی و حرف��ه ای چهارمحال و بختیاری گف��ت: از ابتدای 
س��ال  جاری تاکن��ون بیش از دو هزار و 110 نف��ر از کارآموزان این 
اس��تان موفق به دریافت کارت پروانه مهارت فنی صنعت ساختمان 
شده اند. نوراله سعیدی در نشس��تی با مدیران مراکز فنی و حرفه ای 
این اس��تان اظهار داش��ت: در سه ماه نخست امس��ال سه هزار و 93 
نفر در دوره های آموزشی و آزمون های ادواری صنعت ساختمان در 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان شرکت کرده اند. وی افزود: 
بیش��ترین شرکت کنندگان و قبول ش��دگان در حرفه کارگر عمومی 
در رش��ته سفت کاری بوده است. س��عیدی آموزش را پارامتر اصلی 
اشتغالزایی دانس��ت و گفت: از آنجا که آموزش های فنی و حرفه ای 
در ایجاد اش��تغال نقش بس��یار مهمی بر عهده دارند، کارآموزان در 
بخش ه��ای مختلف ارائه آموزش های فنی و حرفه ای از س��وی این 
اداره  کل از جمله صنعت، مراکز ثابت آموزشی، صنایع، کارخانجات 
و زندان ها، صنعت س��اختمان و قالیبافی به یادگیری حرفه مختلف 
بپردازن��د. مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر 
اهمیت صیانت از نیروی کار و ارتقای س��طح مهارت آنان همگام با 
فناوری های روز، ادامه داد: یک بنگاه اقتصادی در سایه آموزش های 
مناس��ب می  تواند دانش و مهارت نیروی انسانی خود را به روز نگاه 
دارد و در رقابت با رقبای موجود پیروز ش��ود. وی با تأکید بر نقش 
ممتاز فنی و حرفه ای در آموزش نیروها برای اش��تغال مس��تقیم در 
کارگاه ها و کارخانجات، خاطرنش��ان کرد: میزان س��رمایه گذاری بر 
روی آموزش های فنی و حرفه ای تأثیر مستقیمی بر مهم ترین دغدغه 

امروز جامعه یعنی اشتغال دارد. 
سعیدی در ادامه اشاره به سطح علمی آزمون ها در تمام رشته ها، ادامه 
داد: س��طح علمی آزمون ها در تمام رشته ها بر اساس استاندارد های 
مهارتی کش��وری اس��ت. مدیرکل فن��ی و حرف��ه ای چهارمحال و 
خاطرنشان کرد: آموزش های ارائه شده از سوی مراکز فنی و حرفه ای 
این اس��تان در تمام س��طوح به ص��ورت رایگان برگزار می ش��ود و 
متقاضیان آموزش و فنی و حرفه ای می توانند بدون پرداخت وجهی 
از این آموزش ها بهره مند شوند. وی با تأکید بر ضرورت فراهم سازی 
بس��ترهای آموزش های فنی و حرفه ای در جامع��ه گفت: در جهان 
فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزش های فنی 

و حرفه ای مفهوم نیست.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
بخشی نگری اصلی ترین 
ضعف مدیریتی استان 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی نگری اصلی ترین ضعف 
مدیریتی در استان است. علی اصغر عنابستانی در اولین جلسه شورای 
اداری جوان، با بیان این که سه خصوصیت خدامحوری، جامع نگری 
و تحول گرایی باید در حوزه مدیریت دنبال ش��ود اظهار داشت: در 
حال حاضر ضعف کشور مدیریت و ضعف مدیریت بخشی نگری 
است.  وی با بیان این که بخشی نگری در عرصه مدیریت فاجعه ساز 
اس��ت، تصریح کرد: متأسفانه بخش��ی نگری ضعف اصلی مدیریت 
استان است به طوری که مدیران به صورت بخشی فکر کرده، تصمیم 
گرفته و فعالیت انجام می دهند این در حالی است که برای حرکت در 
مسیر پیشرفت باید جامع نگر بود. عنابستانی تحول گرایی را از دیگر 
وظایف مدیران دانس��ت و اظهار داش��ت: سکون و ایستایی از دیگر 
اش��کاالت جدی مدیریت استان اس��ت درحالی که می توان با وارد 
کردن خاقیت و ایده های جدید به سازمان ها و ادارات از ایستایی 
آنان جلوگیری کرد. وی اش��تباه دانس��تن راه و روش مدیران قبلی و 
کوبیدن آنها را از دیگر مشکات مدیریت کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: هرچند اش��تباه دانس��تن روش مدیران قبلی درست نیست ولی 
طی کردن مس��یر آنان نیز درست نیست چراکه باید مدیریت جدید 
راه های تاریک و نرفته را روش��ن و در مسیر ایجاد نشاط و پویایی 
در سیس��تم حرکت کند. استاندار مشاور جوان را نگاه تحول گرایانه 
به سیس��تم دانست و افزود: مش��اوران جوان با نگاه تیزبینانه نه تنها 
باید مش��کات دس��تگاه ها را دیده بلکه باید با ارائه طرح هایی در 
جهت حل این مشکات خاقانه گام بردارند. عنابستانی با بیان این که 
فضای اس��تان بیش از اندازه سیاسی اس��ت تصریح کرد: در استانی 
 که بیکاری و تورم باال، صنعت و علم پیش��رفت نداش��ته و از لحاظ 
بهره مندی نیز با وجود داش��تن ظرفیت های باال عقب است و باید 
به اولویت های خود بپردازد متأسفانه بیش از حد سیاسی است و از 
اولویت های خود بازمانده است. وی با تأکید بر رها سازی دعواهای 
سیاس��ی اظهار داشت: اس��تان دارای 13/6 درصد بیکاری است که 
این رقم در بین جوانان به 20 درصد نیز می رس��د و این خود نشان 
دهنده این است که تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی مانده است 
بنابراین باید با پرهیز از پرداختن به مسائل سیاسی از تمام ظرفیت ها 
برای ساختن استان استفاده کرد. عنابستانی با اشاره به طرح هدفمند 
کردن یارانه ها در کشور، اجرای این طرح را موفقیت آمیز دانست و 
خاطرنشان کرد: اجرای این طرح بزرگ که در دنیا نمونه ندارد وضع 
مطلوبی را در کش��ور ایجاد کرده است به طوری که در شرایطی که 
رشد اقتصادی در کشورهای ایتالیا، انگلیس و فرانسه صفر است این 
آمار در کش��ور ایران 3/2 است. به گفته وی، هرچند برای رسیدن به 
این نقطه تاش های زیادی صورت گرفته است ولی همه مشکات 
حل نش��ده است بنابراین باید به عنوان یک شیعه واقعی که به دنبال 
اصاح واقعی امور اس��ت، واقع بینانه و با ش��جاعت در مس��یر حل 
مشکات جامعه گام برداشت. استاندار ادامه داد: اگر قرار است ایران 
الگوی جهان اسام باشد و روش مدیریت جدیدی از مردم ساالری 
دینی را به جهان عرضه کند باید کشور با درایت و مدیریت صحیح 

ساخته شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی:
نحوه انعکاس حوادث در رسانه ها در 
احساس امنیت مردم تأثیرگذار است

الدن سلطانی
در جلس��ه ای با حضور پلیس های تخصصی نیروی انتظامی اس��تان 
اصفهان از خبرنگاران و عکاس��ان ای��ن حوزه تقدیر به عمل آمد. در 
این جلسه سرهنگ کریمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
تصریح کرد: نحوه انعکاس حوادث در رس��انه ها در احساس امنیت 
مردم تأثیرگذار اس��ت و اخبار حوادثی که به صورت بمب در جامعه 
منفجر می شود و ش��ایعات میزان آن را تشدید می کند موجب ایجاد 
هراس اجتماعی غیرمعقول در جامعه می گردد. وی خاطرنشان کرد: 
فراوانی اخبار حوادث در رس��انه ها منجر ب��ه بی تفاوتی افراد جامعه 
می شود چرا که اگر مردم به خواندن این اخبار عادت کنند نسبت به 
اصل موضوع بی تفاوت می ش��وند و وقوع چنین حوادثی در جامعه 
برایشان عادی می گردد. س��رهنگ کریمی خاطرنشان کرد: انعکاس 
حوادث و تبلیغات نادرست منجر به گسترش خشونت و پرخاشگری 
و تضعیف اعتماد اجتماعی در جامعه می ش��ود. در ادامه این جلس��ه 
رئیس پلیس آگاهی اس��تان نیز گفت: خیلی خوب اس��ت که صفحه 
حوادث روزنامه ها را مدیریت کنیم و این که حق مردم را به چه شکل 

به آنها منتقل کنیم و واقعیات را نشان دهیم بسیار مهم است. 
سرهنگ حسین زاده خاطرنش��ان کرد: بیان واقعیات و اطاع رسانی 
دقیق به طوری که احس��اس وحش��ت در مردم زنده نشود هنر یک 
خبرنگار اس��ت. وی افزود: با وجود فراز و نش��یب ها در این س��ال 
امنیت به خوبی ایجاد شده و موارد از دید رسانه ای و انتظامی خوب 
مدیریت ش��وند و این احساس امنیت در اصفهان به وضوح ملموس 
است و اینجاست که همراهی خبرنگاران با پلیس مشاهده می شود. 
در ادام��ه نیز رئیس پلیس راهور نیز ضمن اش��اره به این که همه در 
حوزه ترافیک نقش دارند گفت: بحث تلفات و تصادفات این حوزه 
همیش��ه مطرح است. به طوری که در سال در کشور 23 هزار نفر بر 
اثر تصادفات کشته می شوند و آمارها نشان داده که مشهد و اصفهان 
بیش��ترین تلفات جانی را در تصادفات دارد. سرهنگ غامی افزود: 
به طور میانگین در هر ماه در تصادفات حوزه درون ش��هری اس��تان 
60 کش��ته داریم این در حالی است که تعداد مجروحان به 600 نفر 

می رسد و این آمار برای استان دردناک است. 

مدیرعامل سازمان جمعیت هالل احمر 
خبر داد: 

کمک یک میلیارد ریالی اصفهانی ها  
به مردم سومالی 

مدی��ر عامل س��ازمان جمعیت ه��ال احمر اس��تان اصفهان گفت: 
کمک های مردم اصفهان از طریق شعب هال احمر در استان نزدیک 
به یک میلیارد ریال و 10 تن مواد غذایی است. به گزارش مهر، محسن 
مؤمنی در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه افزود: کمک های کشور 
ایران و اصفهان در حال حاضر از طریق پایگاه های هال احمر و در 
روزهای جمعه از طریق پایگاه های مس��تقر در مراسم برگزاری نماز 
جمعه جمع آوری می شود و عاوه بر آن از طریق اعام حساب های 

بانکی است.
وی با اش��اره به این ک��ه یک گروه ارزیاب از طری��ق هال احمر به 
کش��ور سومالی اعزام شد، ادامه داد: عاوه بر نیازهای مالی این افراد 
نی��از زیادی به مواد غذایی نیز دارند که باید در این عرصه نیز کمک 
کرد. مومنی با اشاره به این که مردم بهتر است برنج در بسته های پنج 
کیلویی، کنس��رو ب��ا تاریخ ماندگاری طوالنی را ب��ه این مردم کمک 
نمایند تصریح کرد: ش��ماره حساب 99999999003برای کمک های 
ریالی و ش��ماره حس��اب 70270 نیز برای کمک های ارزی در بانک 
ملی پذیرای کمک های مردمی اس��ت. مدیر عامل س��ازمان جمعیت 
هال احمر اس��تان اصفهان همچنین به مردم اصفهان توصیه کرد که 

توجه بیشتری به پرداخت های نقدی داشته باشند.
97 تیم امدادی در اصفهان آماده خدمت رسانی است

مومنی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به فعالیت جوانان و حضور 
مردم در صحنه در هال احمر اظهار داشت: اکثریت فعالیت های این 
سازمان مردمی است و به وسیله داوطلبان اداره می شود. وی ادامه داد: 
حتی در زمانی که نیاز به فعالیت های امدادی نیز نیست این داوطلبان 
کار خی��ر انجام می دهند و خدمات ام��دادی به افراد نیازمند را دنبال 
می کنند. مومنی در ادامه سخنان خود یادآور شد: هال احمر در حال 
حاضر 23 شعبه و چهار پایگاه امداد و نجات شهری، 14 پایگاه بین 

شهری و شش پایگاه بین شهری سیار در سطح استان اصفهان دارد.
مدیر عامل س��ازمان جمعیت هال احمر اس��تان اصفه��ان در ادامه 
سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر 97 تیم آماده امداد رسانی 
در سطح اس��تان اصفهان وجود دارد که این افراد همیشه آماده اعزام 
به مناطق مورد نیاز هس��تند. وی جمعیت هر یک از این تیم ها را 33 

نفر عنوان کرد.
آموزش کمک های امدادی امری ضروری است

مومنی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به این که بر اساس 
آمار و پژوهش های انجام شده 75 درصد از فعالیت های امدادی توسط 
نیروی مؤثر بازمانده از حوادث ارائه می ش��ود گفت: هر چه آموزش 
امدادی بیش��تر ش��ود این امر کمک بهتری به هال احمر و جمعیت 
امداد رسان خواهد کرد. وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس آمار باید 
یک درصد از جمعیت هر ش��هر آموزش کمک های امدادی را دیده 
باش��ند که این آمار در اصفهان وجود دارد. مومنی ادامه داد: البته این 
جمعیت آموزش دیده در سطح استان اصفهان همگن نیستند چنانچه 
اکثریت افراد آموزش دیده مربوط به یک نقطه از شهر می شوند و این 
آمار در مناطق روس��تایی در س��طح پایین تری قرار دارد. وی در این 

خصوص بر لزوم آموزش افراد در سایر نقاط استان تصریح کرد.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
اختصاص های وزارت نیرو امکان برداشت های غیرمجاز 
آب در چهار محال و بختیاری را فراهم کرده اس��ت. به 
گزارش فارس غامحس��ین حیدرپور بیان داشت: آبی 
که در روزهای اخیر در قس��مت ناژوان اصفهان جاری 
ش��ده ناشی از س��رریز آبی بوده که از طریق کانال ها به 
این چاه ها انتقال یافته و سرریز آن به بخش ناژوان وارد 
ش��ده اس��ت. وی با بیان این که منبع این آب، فاضاب 
نیست، ادامه داد: آبی که در چاه های فلمن وارد شده به 
منظور تأمین آب مورد نیاز نیروگاه  و شرب از چاه های 
فلمن بوده است. معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اس��تان اصفهان در ادامه افزود: در حال حاضر تصمیمی 
در مورد جاری شدن آب در بستر زاینده رود گرفته نشده 
است و تنها در آبان  ماه برای تأمین آب مورد نیاز کشت 
پاییزه کش��اورزان آب جریان می یابد. وی با بیان این که 
آب خروجی سد زاینده رود مورد مصرف آب شرب و 
نیازهای چهار محال و بختیاری و بخشی نیز به منظور 
حفظ باغات و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: 
در ارتباط با برداشت های استان چهار محال و بختیاری 
از زاینده رود کمیته ای متشکل از شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری 
و ش��رکت آب منطقه ای اصفهان تش��کیل شده است. 
حیدرپ��ور تصریح کرد: در نشس��تی ک��ه در این کمیته 
داش��تیم، مقرر شد تا اس��تان چهار محال و بختیاری در 
شرایط خشکسالی به میزانی که استان اصفهان برداشت 
آب را کاه��ش داده اس��ت، از برداش��ت های خ��ود در 
این مدت بکاهد. وی با اش��اره به این که برداش��ت ها از 
زاینده رود از س��وی اس��تان چهارمحال و بختیاری باید 
کنترل ش��ود، اظهار داش��ت: با خشکس��الی هایی که به 
صورت مدام چهار س��ال در اس��تان شاهد آن بودیم به 
طور متوس��ط روان آب ها را به می��زان 35 تا 40 درصد 

کاهش داده به گونه ای که امسال ورودی سد زاینده رود 
850 تا 900 میلیون متر مکعب برآورد شده و این نسبت 
به متوسط دراز مدت، 40درصد کاهش ورودی در سد 
را تجرب��ه کرده ایم. وی با بیان این ک��ه به دلیل افزایش 
جمعیت نیازهای مصرف در بخش شرب افزایش یافته 
است، تصریح کرد: از 670 میلیون مترمکعب آبی که از 
خروجی س��د زاینده رود به منظور تأمین آب مورد نیاز 
بخش های شرب، برداشت های چهار محال و بختیاری 
و آبی��اری باغات مصرف می ش��ود، حدود 400 میلیون 
مترمکعب آن در بخش ش��رب اس��تان اصفهان استفاده 

شده است. 
حیدرپور با اش��اره به این که عمده مشکلی که در مورد 
زاینده رود، اصفهان با آن مواجه است مسأله خشکسالی 
است، اضافه کرد: در صورتی که خشکسالی تنها یک  سال 

باشد این موضوع نمی تواند بر کاهش آب های زیرزمینی 
تأثیر گذارد اما به دلیل طوالنی شدن خشکسالی به مدت 
چهار س��ال عاوه بر تأثیر آن بر منابع سطحی آب تأثیر 
شدیدی نیز بر منابع زیرزمینی نیز گذاشته به گونه ای که 
سطح آب های زیرزمینی در دشت های مختلف از دو تا 

12 متر کاهش یافته است. 
وی با بیان این که در ش��رایط خشکس��الی نس��بت به 
آورد رودخانه 40 تا 45درصد به مصرف بخش ش��رب 
می رس��د، گفت: این درحالی است که در شرایط نرمال 
ای��ن می��زان 20 درص��د آورد رودخانه اس��ت.  معاون 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: 
آبی که استان چهارمحال و بختیاری برداشت می کند بر 
اساس اختصاص وزارت نیرو است و امکان برداشت های 

غیرمجاز در آن استان نیز وجود دارد.

زاینده رود
معاون عمرانی شهرداری اصفهان با تأکید بر این 
که اجرای پروژه های فاز دوم با جدیت در حال انجام 
اس��ت، گفت: فاز دوم میدان امام علی)ع( در نیمه اول 

سال 91 تکمیل و به بهره برداری می رسد.
علی رضا قاری قرآن در مراسم بهره برداری از سه پروژه 
فاز دوم می��دان امام علی)ع( گفت: پروژه های مجتمع 
تج��اری الماس، مجتم��ع تجاری عبدال��رزاق و پروژه 
فضای چند منظوره خیابان مجلس��ی با اعتباری بالغ بر 
90 میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید. وی با تأکید بر 
این که مجتمع های تجاری الماس و عبدالرزاق با270 
واحد به جهت تأمین معوض واحدهای تجاری میدان 
امام علی)ع( احداث شده است، افزود: مجتمع تجاری 
الم��اس با دو ه��زار و 500 متر مربع زیربنا، 10 میلیارد 
ریال هزینه آزاد سازی و 11 میلیارد و 800 میلیون ریال 
هزین��ه اجرا در چهار طبقه ب��ا 85 واحد تجاری انجام 

گردید.
معاون عمرانی شهرداری اصفهان با بیان این که مجتمع 
تج��اری عبدالرزاق نیز با چهار هزار و پانصد و 50 متر 
مرب��ع زیر بن��ا و یکصد و 85 واحد تج��اری در چهار 
طبقه احداث شده اس��ت، یادآور شد: این پروژه نیز با 
18 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه اجرا و 30 میلیارد 
و سیصد و 50 میلیون ریال هزینه آزادسازی در اختیار 

کسبه میدان امام علی)ع( قرار می گیرد.
ق��اری قرآن در ادامه به بهره برداری از پروژه فضای چند 
منظوره خیابان مجلسی با هزینه 20 میلیارد ریال اشاره و 
اضافه کرد: این پروژه نیز فضایی را برای ایستگاه و توقفگاه 
وسایل نقلیه عمومی و فضایی امن برای مسافران در زیر 
می��دان فراهم می کند. وی در ادامه با تأکید بر این که 22 
پ��روژه در فاز دوم میدان امام علی در حال انجام اس��ت، 
تصری��ح کرد: اتصال بازار بزرگ اصفه��ان که با احداث 
خیابان عبدالرزاق منفصل ش��ده بود در آینده ای نزدیک 
تکمیل و این بازار قدیمی دوباره به حالت اولیه خود باز 
می گردد. وی بازسازی و احیاء میدان امام علی )ع( را در 
طول تاریخ معماری و شهرس��ازی کشورمان از جمله 
نادرترین پروژه های بازسازی و مرمت شهری معرفی و 
خاطرنشان کرد: اتصال بازار بزرگ در محدوده خیابان 
عبدالرزاق، مرمت بدنه ش��رقی بازار بزرگ حد فاصل 
بازار ریس��مان تا خیابان عبدالرزاق، مرمت بدنه شرقی 
بازار بزرگ حد فاصل خیاب��ان عبدالرزاق تا مجموعه 
هارون والی��ت، پروژه مرمت بدنه جنوبی میدان )بقعه 
هارونیه(، پروژه بازسازی بدنه شرقی میدان )مجموعه 
بازار جدید هارونیه( و پروژه مرمت بدنه شمالی میدان 
)ضلع جنوب مدرس��ه کاس��ه گران و مدرسه حکیم( 
همچنین اح��داث دو طبقه پارکینگ زی��ر میدان، بدنه 
میدان و بخشی از پروژه های فاز دو طرح احیای میدان 

امام علی )ع( را در بر می گیرد.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان به پروژه های فاز سوم 
این پروژه بزرگ اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 21 زیر 
پروژه برای تحقق فاز سوم نیز در حال پیگیری و انجام 
اس��ت. وی در پایان از کلیه سازمان ها و معاونت های 
ش��هرداری که نقش مؤثری در اجرای این پروژه عظیم 
ملی ایفا نموده اند تشکر و اظهار امیدواری کرد و اعام 
نمود پروژه میدان امام علی به زودی تکمیل و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
هزین��ه 700 میلی��ارد ریالی ش��هرداری برای 

آزادسازی میدان امام علی
شهردار منطقه سه اصفهان  نیز با حضور در این مراسم و 
با اشاره به این که تاکنون برای آزادسازی فاز دوم طرح 
احی��ای میدان امام علی )ع( بی��ش از 700 میلیارد ریال 
هزینه شده است گفت: تاکنون 350 پاک واقع در مسیر 
فاز دوم طرح احیای میدان امام علی )ع( آزادس��ازی و 
تملک ش��ده این در حالی اس��ت که جای ارگان های 
مربوط در اجرای این طرح عظیم کشوری خالی است.

منص��ور نجف��ی ش��هردار منطق��ه 3 با گای��ه از نبود 
همکاری های الزم از س��وی دولت و س��ازمان میراث 
فرهنگی گفت: تا اواخر سال 1387 آزادسازی ملک های 
اط��راف پروژه میدان امام علی )ع( کج و بیمار حرکت 
می کرد اما از سال 88 شهرداری و شورای شهر تصمیم 
به ساماندهی میدان عتیق کرد و تاکنون در حدود 350 
پ��اک در محدوده پروژه امام علی با هزینه 70 میلیارد 

تومان آزادسازی و در اختیار پروژه قرار گرفت. 
وی با اش��اره به وس��عت 32/5 هکتاری پ��روژه میدان 
ام��ام علی، اولوی��ت اول در فاز دوم میدان دانس��ت و 
گفت: جلوخان مسجد و خود میدان حدود 5/7 هکتار 
مساحت دارد که 3/5 هکتار از این مساحت کف میدان 
و بقیه ساخت و ساز اطراف میدان است. نجفی با اشاره 
به 70 درصد آزادس��ازی در میدان یادآور شد: توافقات 
آزادس��ازی در جنوب بازار به سرانجام رسیده و هشت 
مورد دیگر در س��مت هارونیه در ح��ال توافق گیری 

است. 
وی با بیان این که 54 درصد از آزادس��ازی ها در شمال 
میدان صورت گرفته، افزود: با آزادسازی سمت جنوب 
میدان، حوزه عمران در حال خاکبرداری اس��ت. نجفی 
تأکید کرد: تا پایان سال 90 آزادسازی ها انجام و تا سال 

91 میدان امام علی )ع( شکل می گیرد. 
مشاغل قدیمی میدان امام علی)ع( ساماندهی 

و احیا می شود
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
از دیگر س��خنرانان این مراس��م بود.  حسین جعفری 
با اش��اره به لزوم احیا و س��اماندهی مشاغل شهری در 
میدان امام علی)ع( گفت: نیاز اس��ت تا سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری همچنین معاونت خدمات 
شهری برای س��اماندهی و احیای مشاغل محوطه این 

میدان اقدامات الزم را انجام دهند.
وی بازس��ازی و احیاء میدان ام��ام علی )ع( را یکی از 
بزرگترین پروژه های احیای بافت فرس��وده در کشور 
و حتی جهان برش��مرد و این پ��روژه را در طول تاریخ 
معماری و شهرسازی کشورمان منحصر به فرد معرفی 
و تصریح کرد: پیشنهاد اجرای این پروژه 25 سال پیش 
توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شد اما اجرای 

آن تاکنون مسکوت مانده بود. 
مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفه��ان با تأکید بر این که نمی توان پروژه میدان امام 
علی)ع( را یک پروژه عمرانی خواند، خاطر نشان کرد: 
این پروژه بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که با 
همت ش��هرداری اصفهان در پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسامی در حال اجراست. 
مدیرعامل سازمان نوس��ازی و بهسازی با بیان این که 
احی��ای میدان امام عل��ی)ع( گامی اساس��ی در احیای 
بافت های فرس��وده کانشهر اصفهان به شمار می آید 
از در نظر گرفتن اعتب��ار 700 میلیارد تومانی برای این 
پروژه سخن به میان آورد و اضافه کرد: با احتساب 300 
میلی��ارد تومان اعتباری که در پروژه های بدنه س��ازی 
خیابان چهارباغ و احیای بافت فرس��وده همت آباد در 
نظر گرفته شده است در حال حاضر یک هزار میلیارد 
تومان پروژه در بافت فرس��وده شهری اصفهان در حال 

انجام است. 
وی با تأکید بر این که همت عظیم ش��هرداری اصفهان 
برای احیای بافت های فرس��وده در کشور منحصر به 
فرد است، اذعان داشت: از آنجایی که پروژه میدان امام 
عل��ی)ع( یک پروژه مرمتی به حس��اب می آید انتظار 
می رفت س��ازمان میراث فرهنگی و وزارت مس��کن 
شهرسازی نیز نقش��ی در این پروژه ایفا نمایند این در 
حالیست که شهرداری اصفهان در اجرای پروژه میدان 

امام علی)ع( تاکنون تنها بوده است. 
جعفری در ادامه اتصال بازار بزرگ در محدوده خیابان 
عبدال��رزاق را یکی از مهم ترین برنامه های مرمتی این 
پروژه خواند و گفت: بازار بزرگ اصفهان از 45 س��ال 
پیش با احداث خیابان عبدالرزاق منفصل شده بوده که 
با اقدامات انجام ش��ده به زودی اتصال دو س��وی این 
بازار قدیمی انجام خواهد شد. جعفری با تأکید بر این 
ک��ه بخش خصوصی نیز در این پروژه نقش مهمی ایفا 
می کند، گفت: قرار اس��ت دانشگاه علوم حدیث نیز با 
مشارکت این بخش در محوطه های اطراف میدان امام 
علی و در کنار مقبره عامه مجلسی احداث شود. وی 
از دیگر برنامه های این سازمان در میدان امام علی)ع( 
سخن به میان آورد و ادامه داد: عناصر تاریخی موجود 
در محدوده میدان امام علی)ع( شامل مسجد علی، امام 
زاده هارونیه، مقبره عامه مجلسی و 17 کاروانسرا نیز 

در حال مرمت و احیا است. 

معاون بهره برداری آب منطقه ای اصفهان:

وزارت نیرو برداشت های غیرمجاز آب را ایجاد کرد

آغاز بهره برداری از 3 پروژه در فاز دوم میدان امام 
تکمیل فاز دوم میدان امام علی )ع(؛ نیمه اول سال ۹1

بیماران محروم کوهرنگ رایگان 
تحت عمل جراحی چشم قرار می گیرند 
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت: در 
ماه ضیافت الهی، چش��م 25 نفر از بیماران مناطق محروم کوهرنگ، در 
بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد به طور رایگان تحت عمل جراحی 
تخصصی چشم قرار می گیرد.  سرهنگ پاسدار حسن اسحاقی با اعام 
این خب��ر گفت: هماهنگی های الزم برای اع��زام بیماران نیازمند عمل 

جراحی تخصصی چشم صورت گرفته است.  
وی تاریخ اعزام این بیماران را به بیمارس��تان آیت ا...کاشانی شهرکرد، 
روزه��ای پنج ش��نبه و جمعه 27 و 28 مرداد ماه س��ال ج��اری اعام 
ک��رد و افزود: عم��ل جراحی بیم��اران  به صورت رایگان می باش��د. 
گفتنی اس��ت س��ازمان بس��یج جامع��ه پزش��کی اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری ب��ه مناس��بت های مختل��ف با اع��زام تیم ه��ای تخصصی 
 وعموم��ی ب��ه مناطق مح��روم نیازمندان ب��ه درمان را رای��گان ویزیت 

می کنند.

بهره برداری از پایانه مسافری 
شرق شهرضا در دهه فجر

شهردار شهرضا در جمع نمازگزاران بیت االصغر )ع ( شهرضا با اعام 
این خبر گفت: هرچند نقش��ه و طراحی پایانه ش��رق شهرضا مربوط به 
سال ها قبل می باشد اما به لحاظ نیاز منطقه به ساماندهی دفاتر مسافری 
س��طح شهر امید اس��ت این پایانه که ادامه عملیات عمرانی آن از اوایل 
شهریور ماه آغاز خواهد شد تا دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری 
برس��د. خان احمدی افزود: لکه گیری آسفالت تمام معابر سطح شهر با 
اس��تفاده از پنج اکیپ در نهایت تا پای��ان آبانماه، اصاح طرح ترافیکی 
چندین نقطه در س��طح شهر، اجرای میدان انتهای خیابان شورا، اصاح 
طرح هندس��ی در مسیر بلوار ش��هید مدرس و ایجاد کندرو حد فاصل 
جمعه ب��ازار تا روبروی امامزاده )ع ( به منظ��ور رفاه حال زائران و نیز 
کاهش ترافیک موجود در روزهای تعطیل از دیگر پروژه ها و برنامه های 
در دس��ت اقدام می باش��د که امیدواریم درآینده نزدیک به مرحله اجرا 

در آید.

اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار 
برای تکمیل مصالی بلداجی 

امسال برای تکمیل مصای نماز جمعه شهر بلداجی یک میلیارد ریال اختصاص 
یافت. حجت االس��ام س��یادت امام جمعه بلداجی با بیان این خبر گفت: این 
مبلغ از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به این مصا اختصاص 
یافته اس��ت. ام��ام جمعه بلداجی در ادامه افزود: ب��رای تکمیل این مصا چهار 
میلیارد ریال دیگر نیاز است که مردم شریف شهر بلداجی، باید همچون گذشته 
در س��اختن و بهره برداری این مصا هیأت امناء را کمک کنند. حجت االسام 
س��یادت در ادامه اف��زود: به زودی یک هیأت امنای بس��یار قوی برای پیگیری 
مس��ائل و مشکات این مجموعه فرهنگی انتخاب و معرفی و کار خود را آغاز 
خواهند کرد. گفتنی اس��ت: ب��ا حضور امام جمعه و بخش��دار بلداجی، رئیس 
شورای اسامی شهر بلداجی و شهردار بلداجی رئیس اداره آموزش و پرورش 
منطقه بلداجی و خانواده معظم شهدا و روحانیون محلی طرح توسعه دفتر امام 
جمعه بلداجی گشایش یافت. برای تکمیل و بهره برداری از این فضای فرهنگی 

70 میلیون ریال هزینه شده است. 

برگزاری جشنواره رمضان در کاشان 
مدیررواب��ط عمومی س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری کاش��ان از برگزاری 
هش��تمین جش��نواره رمضان به مناس��بت ماه مبارک رمضان در این شهرستان 
خب��ر داد. حمیدرض��ا دهقان��ی تروی��ج فرهن��گ روزه داری در جامع��ه ب��ه 
وی��ژه در می��ان نس��ل ک��ودک و نوج��وان و ارتق��ای س��طح روحی��ه معنوی 
 در می��ان ش��هروندان را از جمل��ه اه��داف برگ��زاری جش��نواره رمضان ذکر 

کرد. 
وی روزه داران کوچک، س��فره رمضان، مش��ق رمضان، اکرام ایتام و نیایش را از 
جمله بخش های متنوع جشنواره رمضان کاشان برشمرد و افزود: این جشنواره از 
24 مردادماه آغاز  تا 28 مردادماه سال جاری در فرهنگسرای مهر سازمان رفاهی 

تفریحی شهرداری کاشان برپا خواهد بود. 
ب��ه گفت��ه وی  س��فره رمضان رقابتی س��الم و نش��اط آور بی��ن عاقه مندان به 
آش��پزی در رش��ته های مختل��ف از جمله غذاه��ای اصلی، پیش غذا، دس��ر، 
 ش��یرینی پزی و س��فره آرایی اس��ت که ب��ا داوری کارشناس��ان تغذیه صورت 

می گیرد.
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کشیدگی و پارگی های عضالت و رباط ها 
Sprain ب��ه کش��یدگی رباط ه��ا )ک��ه 
اس��تخوان ها را به هم ارتباط می دهند ( 
اط��اق می گردد. علل ایجاد کش��یدگی 
رباط ها عمدتًا  ضربات هس��تند که سبب 
جابجایی اس��تخوان ها از ه��م در محل 
مفصل و کش��یدگی رباط یا پارگی آنها 

می شوند.
این کشیدگی ها 3 درجه دارند که درجه 
1 آن کش��یدگی خفیف و درجه س��ه آن 
پارگی کامل رباط اس��ت. نواحی از بدن 
که بیش��تر در معرض این آس��یب قرار 
 دارند عبارتند از مچ پا, زانو و مچ دس��ت

است.
به عن��وان مثال کش��یدگی رب��اط های 
عضات جمع کننده انگش��تان در محل 
مچ دس��ت از علل ش��ایع درد دست در 
 sprain ورزشکاران است. عائم ایجاد
شامل درجات مختلفی از حساسیت در 
لم��س محل، درد، الته��اب، تورم و عدم 
توانای��ی در حرکت عضو یا مفصل و یا 

شلی مفصل و ناپایداری آن است.
 Strain به آس��یب و کش��یدگی واحد 
عضله – تاندون گفته می شود که اغلب 
در اثر مقاومت در برابر فشارهای کششی 
در اثر انقباض شدید عضانی در ورزش 
های غیر تماسی ایجاد می گردد. کشش 
بیش از حد سبب پارگی جزئی در واحد 
عضله – تاندون می شود. عائم و نشانه 
های آن ش��امل درد، اسپاس��م عضله و 
فقدان قدرت عضله، در درجات ش��دید 

پارگی عضله.
آسیب های زانو 

به خاطر ساختمان پیچیده و متراکم و نیز 
تحمل وزن بدن مفصل زانو ش��ایع ترین 
مفصلی اس��ت که دچار صدمه ورزشی 
می ش��ود. هر ساله حدود 55 میلیون نفر 
در آمریکا به خاطر مشکات زانو معاینه 

می شوند. 
آسیب های زانو می تواند خفیف یا شدید 

باشد از آس��یب های خفیف می توان به 
زان��وی دوندگان ) درد و حساس��یت در 
لمس جل��وی و پائین زان��و ( و التهاب 

تاندون ها و رباط های زانو نام برد.
آسیب های شدید زانو شامل آسیب های 
استخوانی و غضروفی ) غضروف مفصلی 
و مینس��ک ها ( و آس��یب های شدید و 
پارگی های رباط ه��ای زانو ) رباط های 
صلیبی قدامی و خلفی و رباط های جانبی 

خارجی و جانبی داخلی ( می باشد.
 آسیب دیدگی و صدمات زانو عمدتاً به 
 دنبال چرخش زانو رخ می دهد اما می تواند
 به واسطه اصابت ضربات، افتادن روی پاها 
 از ارتفاع، پریدن نادرست و دویدن های
طوالنی و گرم کردن نامناسب روی دهد.

در رفتگی کشکک :
در رفتگی کشکک در اثر ضربه مستقیم 
یا انقباض قوی و سریع عضله چهار سر 
)به عنوان مثال در هنگام س��رویس زدن 
در والیبال یا تنیس ( این آسیب در زنان , 
افراد چاق و آنها که زانوهای نزدیک به هم 

دارند ) پا ضربدری ها( شایع تر است.
 نشانه ها: کش��کک در جای خودش 
نبوده و به سمت داخل یا خارج می رود 
و خم و باز کردن زانو دردناک و مشکل 

است.
برخورد با آسیب های زانو

در هر آس��یب زانو اولی��ن امری که رخ 
می دهد به وجود آمدن التهاب است. که 
این التهاب منجر به درد و تورم و کاهش 
توانایی حرکت مفصل زانو خواهد شد. 
شکستن این سیکل التهابی می تواند منجر 

به تسریع بهبودی و کاهش درد شود. 
برای این امر بای��د کارهای زیر صورت 

گیرد:
اس��تراحت به زان��و، یخ درمانی، فش��ار 
موضعی به زانو توس��ط بان��داژ، باال نگه 
داش��تن زانو، اس��تفاده از داروهای ضد 

.)NSAIDS ( التهابی غیر استروئیدی

مفصل زانو یک مفصل »س��ینوویال« یعنی مفصلی است که 
به وس��یله یک کپسول متشکل از رباط ها احاطه می شود و 
حاوی مایعی اس��ت که به آن مایع سینوویال می گویند که 
اصط��کاک در مفص��ل را کاهش می ده��د. در مفصل زانو 
انتهای اس��تخوان ران با س��ر اس��تخوان درشت نی کنار هم 
قرار می گیرند. دو برجستگی استخوانی در دو طرف انتهای 
 اس��تخوان ران وجود دارند که ب��ه آنها »کندیل « می گویند.
 این کندیل ها روی سطح فوقانی استخوان درشت نی قرار می 
گیرند. این سطح را »کفه درشت نی« می گویند. این کفه به دو 
قسمت بیرونی و درونی تقسیم می شود. درشت نی در شیار 
خاصی که میان دو کندیل استخوان ران تشکیل شده است، 
می لغزد. استخوان کوچک تر ساق پا، نازک نی، وارد مفصل 
زانو نمی شود. این استخوان، مفصل کوچکی را تشکیل می 

دهد که آن را به یک طرف درش��ت نی وصل می کند. این 
مفصل چندان حرکتی ندارد. غضروف مفصلی ماده ای است 
که انتهای استخوان ها در هر مفصل را می پوشاند. این ماده در 
اغلب مفاصل بزرگ تر حدود ۲/5 سانتیمتر ضخامت دارد. این 
ماده سفید و درخشان است و قوامی الستیکی دارد. غضروف 
مفصلی یک ماده لغزنده اس��ت که اجازه می دهد س��طوح 
اس��تخوانی بدون آس��یب زدن به یکدیگر روی هم بلغزند. 
کارکرد غضروف مفصل این است که ضربات وارده را جذب 
و یک سطح صاف ایجاد کند تا حرکت استخوان ها تسهیل 
شود. ما تقریباً در هر نقطه ای در بدن که دو سطح استخوانی 
در مقابل هم حرکت می کنند، این غضروف مفصلی را داریم. 
در زانو، غضروف مفصلی انتهای استخوان ران، سر استخوان 

درشت نی و پشت استخوان کشکک را می پوشاند. 

رباط ها و تاندون ها 
رباط ها )لیگامان ها( نوارهای محکم بافتی هستند که انتهاهای 
استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند. دو رباط مهم در هر 
ط��رف زانو قرار دارد: رباط کولترال داخلی )MCL( و رباط 
کولترال خارج��ی )LCL(. داخل مفصل زانو، دو رباط مهم 
دیگر قرار دارد که بین استخوان ران و درشت نی قرار دارند: 
رباط صلیبی قدامی )ACL( در جلو و رباط صلیبی خلفی 
)PCL( در عقب. رباط های کولترال داخلی و خارجی مانع 
حرکت بیش از حد زانو به طرفین می شوند. رباط های صلیبی 
 قدام��ی و خلفی حرکت جلو به عقب زانو را مهار می کنند.
 رباط صلیبی قدامی مانع لغزیدن بیش از حد درشت نی روی 
استخوان ران به سمت جلو می شود. رباط صلیبی خلفی مانع 
از حرکت بیش از حد درشت نی روی استخوان ران به سمت 
عقب می شود. این دو رباط همراه باهم مهم ترین رباط هایی 

هستند که پایداری زانو را حفظ می کنند. 
منیسک ها 

دو ن��وع رباط اختصاصی به نام »منیس��ک« ه��م میان ران و 
درش��ت نی قرار دارد. این ساختارها را گاهی غضروف زانو 
هم می گویند، و لی در واقع منیسک ها با غضروف مفصلی 
که سطح مفصل را می پوشاند، متفاوتند. دو منیسک زانو به دو 
 دلیل اهمیت دارند اول این که به همراه هم مانند یک ضربه گیر 
عمل می کنند که نیروی وارد آمده از وزن بدن را به س��طح 
ب��زرگ تری پخش می کند دوم این که منیس��ک ها به رباط 
های اطراف زانو در پایدار کردن آن کمک می کنند. منیسک 
ه��ا در واق��ع دور انتهای گ��رد اس��تخوان ران می پیچند و 
فضای میان آن و کفه اس��تخوان درش��ت نی را پر می کنند. 
منیس��ک ها با این ساختار به توزیع وزن استخوان ران روی 
اس��تخوان درش��ت نی هم کمک می کنند. اگر منیسک ها 
وجود نداش��تند، هر وزنی که روی اس��تخوان ران وارد می 
ش��د، روی یک نقطه استخوان درشت نی منتقل می شد. اما 
با وجود این منیس��ک ها وزن روی تمام س��طح کفه باالیی 
اس��تخوان درش��ت نی توزیع می ش��ود. این توزیع وزن به 
وسیله منیسک ها اهمیت زیادی دارد، زیرا از وارد آمدن فشار 
 بیش از حد بر غضروف مفصلی در انتهاهای اس��تخوان ها
جلوگیری می کند. بدون منیسک ها، تمرکز یافتن نیرو بر یک 
ناحیه کوچک غضروف مفصلی می تواند به سطح آن آسیب 
 برساند و به تحلیل رفتن آن در طول زمان بینجامد. منیسک ها
 ع��اوه ب��ر محافظ��ت از غض��روف مفصلی، ب��ه رباط ها
کمک می کنند تا زانو را پایدار نگه دارند. منیسک ها در لبه 
بیرونی شان ضخیم تر هستند و این ضخامت کمک می کند 
مانع از تکان خوردن انتهای استخوان ران روی کفه استخوان 
درشت نی شوند. منیسک ها در واقع کفه انتهای باالیی درشت 

ن��ی را به یک حفره کم عم��ق بدل می کنند. حفره ای که در 
انتقال وزن بخش باالیی بدن، نس��بت به یک سر گرد روی 
یک صفحه صاف، کارآمدتر و و پایدارتر اس��ت. منیسک ها 
همچنین پایداری زانو را تقویت می کنند و غضروف مفصلی 
را از تمرک��ز یافتن بیش از ح��د وزن روی آن محافظت می 
کنن��د. در مجموع همه رباط ه��ای زانو از جمله مهم ترین 
ساختارهایی هستند که به پایداری زانو یاری می رسانند. به یاد 
دارید که رباط ها استخوان ها را به هم متصل می کنند. بدون 
رباط های محکم و قدرتمند برای اتصال ران به درشت نی، 
مفصل زانو بیش از حد شل و ول خواهد بود. زانو بر خاف 
مفاصل دیگر بدن فاقد یک چارچوب محکم استخوانی است. 
در مقابل برای مثال در مفصل ران، س��ر گرد اس��تخوان ران، 
درون یک حفره عمیق قرار می گیرد. تاندون ها )زردپی ها( 
مانند رباط ها هستند، جز این که آنها عضات را به استخوان 
ها می پیوندند. بزرگ ترین تاندون بدن که در اطراف زانو قرار 
دارد، تاندون کش��ککی است. این تاندون استخوان کشکک 
)کاهک زانو( را به استخوان درشت نی اتصال می دهد. این 
تاندون روی کشکک را می پوشاند و به باال به سوی ران ادامه 
پیدا می کند. این تاندون را تاندون چهارسر می گویند، چرا 
که به عضات چهارسر جلوی ران متصل می شود. عضات 
هامسترینگ )دوقلو( در عقب پا نیز تاندون هایی دارند که به 
محل های مختلف در مفصل زانو وصل می ش��وند. از این 
تاندون ها گاهی به عنوان تاندون پیوندی برای جایگزینی رباط 

های آسیب دیده در زانو استفاده می شود. 
عضالت 

حرکت زانو و راه رفتن ما به یک س��ازوکار حرکتی وابسته 
اس��ت، که »سازوکار راست کننده زانو« نامیده می شود. این 
سازوکار که در جلوی زانو قرار دارد، شامل استخوان کشکک، 
تاندون کشککی، تاندون چهارسر و عضات چهارسر است. 
چهار عضله چهارسر که در جلوی ران قرار دارند، عضاتی 
هستند که به تاندون چهارسر متصل می شوند. هنگامی که این 
عضات منقبض می شوند، زانو را راست می کنند، به عنوان 
 مثال هنگامی که ما از وضع نشسته بلند می شویم. شیوه ای
که کش��کک زانو درون ش��یار »کش��ککی رانی« در جلوی 
استخوان ران قرار می گیرد و هنگامی که زانو خم می شود، 
می لغزد و می تواند بر کارکرد کلی زانو اثر بگذارد. کشکک 
مانند یک تکیه گاه عمل می کند، که نیروی ایجاد ش��ده به 
وسیله عضات چهارسر را هنگام راست شدن زانو تشدید 
می کند. هنگامی که عضات چهارسر منقبض می شوند، زانو 
راست می شود. عضات هامسترینگ در پشت ساق پا و ران 
 قرار می گیرند. هنگامی که این عضات منقبض می شوند،

زانو خم می شود.

اشاره

پرسش

زانو چطور عمل می کند؟

ثانیه ای تأمل:

- بهترين خانه هاي مسلمانان خانه اي است که در آن يتیمي باشد و به او نیکي کنند من و سرپرست يتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم .   پیامبر اعظم )ص(
آيامی دانید 11هزار يتیم کمیته امداد استان را 29هزار حامی نیکوکار حمايت مادي ومعنوي می نمايند؟

                                                                                                                                                                             روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/607 نظر به اینکه ورثه هدایت اله رجایي باس��تناد دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًاگواهي شده و با ارائه گواهي حصروراثت و 
فرم نوزده مالیاتي مربوطه مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت ششدانگ پاک 
ش��ماره 3/748 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا گردیده اند که سند مالکیت 
مذک��ور ذیل ثبت 7147 در صفحه 80 دفتر 54 ب��ه نام عبدالکریم مقصودي 
صادرگردیده س��پس بموجب س��ند رس��مي 181۲-1338/1۲/18 دفتر یک 
ش��هرضا به هدایت اله رجایي فرزند عبدالحس��ین انتقال گردیده اینک ورثه 
نامبرده درخواس��ت صدور سند مالکیت المثني نموده اند که در اجراي ماده 
1۲0 آئی��ن نامه اصاحي قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که 
هرکس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اش��اره 
اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به 

متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و اماک شهرضا

اباغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
5/608 بدینوس��یله به آقای رسول ش��یریان فرزند نصراله به شماره شناسنامه 
5494 صادره ازدولت آباد به ش��ماره ملي 660931303۲ به آدرس: شهرضا 
خیابان ۲8 متری کوچه خلیفه س��لطانی منزل شخصی و احمدرضا قاسمیان 
فرزندعل��ي به ش��ماره شناس��نامه 61۲6 ص��ادره از اصفهان به ش��ماره ملي 
6609319456 به آدرس ش��هرضا مهیارمنزل شخصي که برابر گزارش مامور 
اباغ و پاسگاه انتظامي مهیار نامبردگان درآدرس مذکور مورد شناسائی واقع 
نگردیده اند اباغ میگردد طبق مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می نظربه اینکه به موج��ب پرونده اجرائی کاس��ه 108/۲۲71/ش/88 
اجراي ثبت ش��هرضا و کاس��ه 4130/11۲8۲6 اداره اجراي اس��ناد رسمي 
اصفهان ش��ما مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون و نهصد و چهل و ش��ش هزار 
و یکصد و دوازده ریال )195/946/11۲( ریال بابت اصل بدهی وخس��ارت 
تاخی��ر تا تاریخ 88/4/۲0 که روزانه مبل��غ 6۲/06۲ ریال بابت تاخیر روزانه 
به آن اضافه میگردد به مدیریت ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان و مبلغ نه 
میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و سیصد و شش ریال 9/797/306 ریال 
بانضمام 5% جریمه تاخیربه صندوق دولت بدهکار میباش��ید و امتناع ازتادیه 
دین نموده است که بنا به درخواست بستانکار موجودی هرگونه حساب شما 
نزد بانک صادرات ش��عبه دستگرد برخوار بازداشت گردیده است. که مراتب 
جهت اطاع ش��ما و عدم برداشت ازحس��اب جهت اباغ به شما درروزنامه 

زاینده رود چاپ اصفهان درج میگردد.
میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا

مزایده
5/610 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختاف اصفهان درنظر دارد 
درخص��وص پرون��ده اجرایی به ش��ماره 5۲67/89 ش ح دوم ل��ه بزرگزاد 
دهقان��ی و علیه محمد نصری به آدرس سپاهانش��هر- بلوار ش��اهد- مجتمع 
پردی��س- من��زل نصری به خواس��ته مطالبه ۲8/566/915 ری��ال بابت اصل 
خواس��ته و هزینه کارشناس��ی و نش��ر آگهی ب��ه منظور ف��روش ۲85/669 
متر از زمین خوانده که توس��ط کارش��ناس دادگس��تری دو ه��زار متر آن را 

۲00/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت جلس��ه مزای��ده ای را در تاریخ 
90/6/16 ساعت 1۲-11 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختاف اصفهان 
واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران برگزار نماید. طالبین خرید 
م��ی توانند 5 روز قب��ل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درص��د از مبلغ مقوم به را 
به ش��ماره حس��اب ۲171350۲05001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز 
نموده و از اموال بازدید به عمل ش��ود و مزایده از قیمت پایه ش��روع ش��ده 
که صد متر از زمین توس��ط کارشناس دادگس��تری استان اصفهان 100/000 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت و زمین به ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد 
ش��د که باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند و مشخصات زمین بدین شرح می 
باش��د: آدرس: ملک واقع در روس��تای زغمار واق��ع در ۲0 کیلومتری جاده 
اصفه��ان. زمین هیچ گونه س��ند و مدارکی که دال ب��ر مالکین زمین مذکور 
به آقای نصری ندارد و براس��اس ش��واهد و اطاعات روس��تاییان از ایشان 
می باش��د زمین زیرکش��ی انواع درختان میوه یک تا دو س��اله بوده به علت 
عدم آبیاری در حال خش��ک ش��دن می باش��د و باتوجه به اینکه فاقد س��ند 
 مالکیت و پاک ثبتی می باش��د طبق ماده 101 اج��رای احکام اجرای حکم 

انجام می گیرد. م الف/7408
شعبه اول اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرائی
5/611 ش��ماره: 30/90ش14ح بموج��ب رای ش��ماره 593 تاریخ 90/4/5 
حوزه 14 ش��ورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محک��وم علیه آقای مس��لم زارع زردین��ی مجهول المکان محکوم اس��ت به 
پرداخ��ت مبلغ دو میلیون ریال )۲/000/000 ریال( بابت خس��ارت وارده و 
مبلغ س��ی هزار ریال )30/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ چهارصد 
هزار ریال )400/000 ریال( بابت هزینه کارشناس��ی در حق محکوم له آقای 
علی تهمتن فرزند رحیم به نش��انی اصفهان- خ امام خمینی کوچه رزمندگان 
مجتمع فردوس واح��د11. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه 
ب��ه محکوم علیه اباغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیب��ي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معل��وم ش��ود که محکوم علیه ق��ادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به 
ب��وده لیکن ب��راي فرار از آن اموال خود را معرف��ي نکرده یا صورت خاف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر 
 گردیده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا شش ماه محکوم 

خواهد شد. م الف/7455
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان
 

حصر وراثت
5/61۲ آقای عبداله پیرحاجی دارای شناسنامه شماره 140 به شرح دادخواست 
به کاس��ه 447/90 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان آغابیگم معافی خوزانی بشناس��نامه 
10۲6 در تاری��خ 1360/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- خانم س��لطان معافی خوزانی فرزند 
اس��داله، ش ش 10۲8 )فرزن��د( ۲- حبیبه پیرحاجی فرزند حاجی اس��داله، 
ش ش 906 )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 کسی 
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/11360  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمیني شهر
 

حصر وراثت
5/613 خان��م بتول امینی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره ۲16 به ش��رح 
دادخواس��ت به کاس��ه 475/90 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��نعلی ادراکی خوزانی 
بشناس��نامه 79۲۲ در تاری��خ 1390/۲/۲4 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- بتول امینی 
خوزان��ی فرزند باقر، ش ش ۲16 )همس��ر( ۲- حجت ال��ه ادراکی خوزانی 
فرزن��د حس��نعلی، ش ش ۲4107 )فرزند( 3- امیر ادراک��ی خوزانی فرزند 
حس��نعلی، ش ش 7-015334-113 )فرزن��د( 4- نصرال��ه ادراکی خوزانی 
فرزن��د حس��نعلی، ش ش 1867 )فرزن��د( 5- قدرت ال��ه ادراکی خوزانی 
فرزند حس��نعلی، ش ش 111۲ )فرزند( 6- معصومه ادراکی خوزانی فرزند 
حس��نعلی، ش ش 18178 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/1136۲  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
5/614 خان��م فاطم��ه ت��اج الدین دارای شناس��نامه ش��ماره 183 به ش��رح 
دادخواس��ت به کاس��ه 446/90 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خانم سلطان معافی خوزانی 
بشناس��نامه 10۲8 در تاری��خ 1387/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- فاطمه تاج الدین 
فرزن��د احم��د، ش ش 183 )فرزن��د( ۲- زه��را تاج الدی��ن خوزانی فرزند 
احم��د، ش ش 38 )فرزن��د( والغی��ر. اینک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/11359  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمیني شهر

حصر وراثت
5/615 آق��ای عبدال��ه پیرحاج��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 140 به ش��رح 
دادخواس��ت به کاس��ه 448/90 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حبیب��ه پیرحاجی 
خوزانی بشناس��نامه 906 در تاریخ 136۲/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- قدمعلی 
پیرحاجی خوزانی فرزند حسین، ش ش 907 )فرزند( ۲- مرتضی پورحاجی 
خوزان��ی فرزن��د حس��ین، ش ش 8107 )فرزن��د( 3- رمضانعلی پیرحاجی 
خوزان��ی فرزند حس��ین، ش ش 334 )فرزند( 4- عبدال��ه پیرحاجی فرزند 
حس��ین، ش ش 140 )فرزن��د( والغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/11361  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمیني شهر

حصر وراثت
شناس��نامه ش��ماره 14310 دارای  پ��ور  مجی��ده خیاط��ی  خان��م   5/617 

دادگاه  ای��ن  از   7 ب��ه کاس��ه 461/90 ش ح/  دادخواس��ت   ب��ه ش��رح 
 درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراث��ت نم��وده و چنی��ن توضی��ح داده ک��ه 
 189-035778-۲ بشناس��نامه  پ��ور  خیاط��ی  محمدرض��ا   ش��ادروان 
ب��درود زندگ��ی گفت��ه  دائم��ی خ��ود  اقامت��گاه  تاری��خ 1390/۲/۲4   در 
ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مجی��ده خیاطی پور 
 فرزن��د فاض��ل، ش ش 14310 )م��ادر( والغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف/11357  

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمیني شهر

اباغ رای
5/618 کاسه پرونده: 7۲/90ش ح/۲ شماره دادنامه: 189- 90/4/۲9 

مرجع رس��یدگی: ش��عبه دوم ش��ورای حل اختاف خمینی ش��هر خواهان: 
عبدالکریم عموش��اهی با وکالت آقای سجاد آقامحمدی شغل: آزاد به نشانی 
خمینی شهر- خ شهرداری ک حمام رضوی 1 پ77 خوانده: علیرضا سلطانی 

شغل: آزاد مجهول المکان 
رای شورای حل اختاف:

درخصوص دادخواس��ت خواهان آقای عبدالکریم عموشاهی فرزند نادعلی 
با وکالت آقای س��جاد آقامحمدی به طرفیت خوانده آقای علی رضا سلطانی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ ۲5/471/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرسی و 
ح��ق الوکاله وکیل و خس��ارات تاخی��ر تادیه نظر به اینک��ه اوالً فاکتور ارائه 
ش��ده از سوی خواهان به امضای خوانده نرسیده اس��ت و ثانیًا احراز شهود 
تعرفه ش��ده. میزان بدهی خوانده را اعام ننموده و ش��هادت شاهد دیگر نیز 
به تنهایی مثبت درهای خواهان نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت 
ندانس��ته مس��تنداً به ماده 197 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر بی حقی 
خواه��ان صادر و اعام م��ی نماید. رای صادره ظرف مدت بیس��ت روز از 
 تاری��خ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی خمینی ش��هر

می باشد. م الف/11353
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر

حصر وراثت
5/619 خانم صغری بیگم رضائی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 18835 
به ش��رح دادخواس��ت به کاس��ه 478/90 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان مصطفی رضائی 
خوزانی بشناس��نامه 3001 در تاری��خ 1390/5/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مرتضی 
رضائ��ی خوزانی فرزند قربانعلی، ش ش 511 )برادر( ۲- محمدرضا رضائی 
خوزان��ی فرزند قربانعلی، ش ش 1 )برادر( 3- صغری بیگم رضائی خوزانی 
فرزن��د قربانعلی، ش ش 18835 )خواهر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف/11356  

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف خمیني شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

معصومه شهباز 
ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه، این روزها بحث اصلی 
رسانه ها و سازمان های دوستدار میراث فرهنگی اصفهان است. 
محل ساخت هتل از یک سو در حریم درجه یک آتشگاه اصفهان 
و از سوی دیگر در حاشیه بیشه ناژوان قرار دارد. نهادهای عضو 
کمیسیون ماده 5 در حال حاضر رعایت حقوق مالک خصوصی 
زمین مورد بحث را دست آویزی برای موافقت خود با این کار 
اعام می کنند و توجهی به ضوابط سازمان میراث فرهنگی نشان 
نمی دهند. سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهاد کشاورزی نیز 
با این کار مخالف هستند، اما چون در اقلیت هستند، خود را تابع 
نظر جمع می دانند. اما در این میانه آنچه که نادیده گرفته می شود، 
مسئولیت این سازمان ها در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری 

از قانون شکنی و زیرپا گذاشتن ضوابط و مقررات است. 
غامرضا ساکتي، مدیریت طرح ساماندهي بیشه ناژوان با تأکید 
بر اینکه مخالف صد در صد این طرح بوده است، درباره دالیل 
صدور مجوز در سال های قبل گفت: این مورد صدور پروانه از 
طریق شهرداري منطقه 9 صورت گرفته است. سال 8۲ این طرح 
مطرح شده و از طریق کمیسیون ماده 5 تغییر کاربري گرفته است. 
 خط حریمي ناژوان هم با محیط هاي مسکوني و هم با محیط هاي
شهري در دو طرف تاقي دارد، این مورد چیزي نیست که امروز 
جدیداً پیش آمده باش��د و بخواه��د خط حریمي ما را بگیرند؛ 
چیزي که نه امکانش را دارند و نه اجازه اش را، مگر مواردي که 
قبًا تغییر کاربري شده اند؛ مثل زمین مورد نظر که چند سال پیش 

جزء خط حریمي ما نبوده است.
وي با بیان اینکه با هرگونه تغییر کاربری و س��اخت و س��از در 
حریم ناژوان مخالف است، در مورد ساخت هتل از خود سلب 
مسئولیت کرد و گفت: دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه ما به عنوان 
مدیریت طرح ساماندهي ناژوان قانون گذار نیستیم و تنها مجري 
قانون هستیم. در حال حاضر که خود من مدیریت مجموعه را 
دارم، تمام تاش��مان را انجام مي دهیم که هیچ گونه تغییري در 
حریم به وجود نیاید و چیزي به عنوان قانون سبب تغییر نشود، 
ولي دراین مورد متأسفانه سال هاي پیش تغییرات به وجود آمده 

و تغییر کاربري اش رسمي و قانوني شده است.
س��اکتي ضمن اعام مخالفت مجدد با س��اخت هتل در حریم 
آتشگاه، مس��ئولیت این کار را متوجه نهادهایی دیگر دانست و 
گفت: مقاومتي که مي توانستیم بکنیم جلوگیري در بدو شروع 
بود؛ ما مخالف بودیم، اما دیدیم ادارات مختلف مثل اداره جهاد 
کشاورزي، ش��هرداري و میراث فرهنگي به این پرونده جواب 
مثبت دادند، یعني مس��ئوالن وقت و تمام ادارت جواب مثبت 
داده ان��د و االن اگر بخواهیم جلوگیري بکنیم باید با قانون جلو 

برویم.
مدیر طرح س��اماندهي ناژوان درباره ضرورت مخالفت قانونی 
با س��اخت و س��از در حریم ناژوان، گفت: بدون چتر قانون، ما 
هم قانون ش��کن به ش��مار مي رویم. نهایتاً رسانه ها مي توانند 
ازطری��ق ادارات ذیربط پیگیري کنند؛ اداراتي که موافقتش��ان را 

اعام کرده اند.

وي در ادامه تأکید کرد: در زمان فعلي ما در قالب مدیریت طرح 
ساماندهي ناژوان مخالفت کردیم، اما نکته اینجاست که در زمان 
قبل با این طرح موافقت ش��ده، یعني قبل از س��ال 86 که طرح 
ناژوان به صورت گردش��گري با حفظ باغات مصوب ش��د. به 
عبارت دیگر س��ال 8۲ طرح این هتل مطرح شده و ظاهراً سال 

84 مجوز گرفته است.
ساکتي، سازمان جهاد کش��اورزي و سازمان میراث فرهنگي را 
تنها مراجع جهت مخالفت قانونی در مقابل این س��اخت وساز 
دانست و افزود: اداره جهاد کشاورزي قوانیني دارد که مي تواند 
به صورت جدي قضیه را پیگیري کند و از س��وي دیگر میراث 
فرهنگي به عنوان س��ازماني که وظیفه اش پاس��داري از میراث 

فرهنگي است، باید در این مورد انجام وظیفه کند.
 در این مورد ماقاس��مي، کارشناس س��ازمان جهاد کشاورزي 
استان اصفهان گفت: این هتل سال 84، زماني که ناژوان با کاربري 
فضاي سبز در محدوده شهر بوده، در کمیسیون ماده 5 مطرح شده 
است و زماني مجوز این هتل صادر شده که این قطعه در محدوده 
شهر بوده و هر کسي مي توانسته با درخواست، مجوز بگیرد. وي 
با اش��اره به اینکه هتل مذکور در سال 84 مجوز کمیسیون ماده 
5 استان را گرفته، افزود: کمیسیوني که در آن نمایندگان میراث 
فرهنگي ، مس��کن و شهرسازي ، شهرداري، استانداري و جهاد 
کشاورزي حضور داشته اند، ساخت هتل را بامانع دانسته اند و 

در ضمن به آن چند بند نیز اضافه کرده اند.
کارشناس سازمان جهاد کشاورزي گفت: در یکي از این بندها 
اش��اره مي ش��ود که در صورت لزوم، تبصره م��اده یک جهاد 
کش��اورزي هم نظر بدهد.وي توضیح داد: بر اساس آن مجوز، 
گلکار ) مالک زمین( پیگیري مي نماید، تا اینکه اوایل امسال براي 
درخواست پروانه به شهرداري مراجعه مي کند. زماني که امضا 
پروانه مي خواهد گرفته شود، مالک براي افزایش ارتفاع هم اقدام 
مي کند که در واقع با گرفتن پروانه، مجوز افزایش ارتفاع را هم 
داشته باشد.ماقاسمي با بیان اینکه این افزایش ارتفاع دوباره در 
کمیسیون ماده 5 مطرح شد، افزود: دو نکته در این مورد وجود 
داش��ت؛ یکي اینکه در حال حاضر این زمین از محدوده ناژوان 
خارج شده و کمیسیوني که قبًا در آن مجوز گرفته، نمي تواند 
نظر بدهد و دیگري هم اینکه معاونت عمراني استانداري آقاي 
صمصام شریعت گفتند مالک، قبًا پروانه گرفته و حق برایش 
 ایجاد شده است. با این شرایط اعضاي کمیسیون مجوز را داده اند،

اما س��ازمان میراث فرهنگي در این جلسه به طور کل مخالفت 
خود را اعام کرد.  وي افزود: در حال حاضر این طرح بر مبناي 
همان بند قید شده در کمیسیون و بر مبناي تبصره ماده یک براي 
اخذ نظر به جهاد کشاورزي آمده و نظر ما هم طي یک هفته آینده 
داده مي شود. ماقاسمي تأکید کرد: در کمیسیون اخیر استانداري 
قرار شد که با اخذ نظر تبصره ماده یک و سازمان میراث فرهنگي 
این ساخت وساز بامانع باشد. وي در خصوص ادامه ساخت 
وس��ازها در حریم ناژوان گفت: االن دیگر مجوزي صادر نمي 
شود تا اینکه طرح ناژوان با رویکرد گردشگري با حفظ باغات 
تهیه ش��ود. در این طرح با رویکرد گردش��گري فراهم آوردن 
امکانات گردش��گري الزم به نظر مي رس��د، اما در حال حاضر 

این امکان وجود ندارد.این کارشناس جهاد کشاورزي یادآور شد: 
در محل زمین فعلي قبًا کاروانس��را وجود داشته و االن هم در 
مجوزشان قید شده که ۲5 درصد از این 5000 متر زمین ساخت 
بشود، یعني یک چیزي در حدود 1500 مترکه قبًا هم در همین 
متراژ، ساختمان وجود داشته است. وي با بیان نظر مثبت تبصره 
ماده یک، گفت: این فقره هیچ مش��کل قانوني ندارد و مجوزي 
که در تبصره ماده یک باید داده بش��ود، در کمیسیون مطرح مي 
شود. با توجه به حق و حقوقي هم که ایجاد شده ما هم مجوز 

را مي دهیم.
 ماقاسمي در پایان سخنان خود افزود: ما و شهروندان نباید داغ تر
از سازمان میراث فرهنگي بشویم. ناژوان در شوراي عالي معماري 
و شهرسازي مصوبه دارد که با رویکرد گردشگري و حفظ باغات 
)یک پایه گردشگري و یک پایه باغات( تغییر کاربري بدهد؛ یکي 
از ملزومات این طرح، ایجاد امکانات گردشگري مثل هتل است. 
در حال حاضر گفته مي شود اگر این طرح سه رأي موافق داشته 
باشد، ساخت هتل با مانع است، یعني حتي اگر جهاد کشاورزي 
هم مخالفت کند، باز هم اجرا مي شود. متولي اصلي در خصوص 
آتشگاه، سازمان میراث فرهنگي است که خیلي با این موضوع 

مشکلي ندارد.
 احمد رضا موالیي، معاونت سرمایه گذاري میراث نیز در مورد 
س��اخت هتل در حریم درجه یک آتش��گاه گفت: این هتل به 
عملکرد آتشگاه کمک مي کند. طرح این هتل، کاروانسرا است 
که مجوزش را کمیس��یون ماده 5 داده و قرار اس��ت این هتل به 
سبک کاروانسرا با ارتفاع محدود ساخته شود، چون قبًا در این 
ناحیه کاروانسرایي بوده که با این هتل احیا مي شود، اما ارتفاع آن 

هنوز تأیید نشده است.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگس��تری درب��اره دالیل حقوقی 
مخالفتش با س��اخت هتل در حریم درجه یک آتش��گاه گفت: 
در پاس��داري از آثار باستاني سه ضابطه وجود دارد؛ یکي قانون 
مدني است و یکي قانون عمومي یعني قانون اختصاصي که در 
حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگي بیان می شود و یکي هم 
قواعد بین الملل اس��ت. با یک بررسي خیلي ساده مي بینیم که 
این صدور مجوز بر خاف همه این قوانین بوده اس��ت، چون 
تجاوز به حریم عین تجاوز به اصل و مبدأ است و هنگامي که 
کس��ي مبادرت به اقدامي در حریم یک اثر تاریخی بکند، عین 
این است که در ذات، اثر را مورد تجاوز قرار داده است.دادخواه 
ضمن مقایس��ه ضوابط ش��هرداری در دیگر نقاط شهر با حریم 
آتشگاه، گفت: باید به شهرداري بگوییم مثًا در خیابان سپه، در 
ضلع شمالي که مغازه هاي شخصي هستند، آیا به مالکان اجازه 
داده مي شود که پنج طبقه بسازند؟ قطعا نه. چون مي گویند در 
حریم درجه یک چهلستون است. حاال چگونه شده است که این 
قانون در خصوص آتش��گاه نادیده گرفته مي شود، ضمن اینکه 
قدمت آتشگاه بسیار فراتر از چهلستون است، یعني قبل از ورود 
اس��ام به ایران و برخي معتقدند با اشارات فردوسي قدمت آن 
به قبل از ساسانیان مي رسد و از این منظر و به دلیل ذات بناي 
آتشگاه، اعتبارش هم از نظر ایکوموس )سازمان جهاني نگهداري 
 و مرمت آثار باس��تاني( و هم از نظر یونس��کو )سازمان جهاني

علمي � فرهنگي � تربیتي سازمان ملل( بیشتر از چهلستون و میدان 
نقش جهان است. پس چگونه است که شهرداري به یک مالک 
خصوصي درخیابان س��پاه اجازه ساخت و ساز ساختمان هاي 
6 طبقه را نمي دهد، اما در حریم آتشگاه می دهد؟وکیل مدافع 
دوستدار میراث فرهنگی افزود: این دو گانه نگري، اوالً بر خاف 
اعامیه جهاني حقوق بشر است و در ثاني بر خاف شق 15و 
14 اصل سوم قانون اساسي است، یعني نوعي تبعیض نارواست. 
از همه اینها گذشته، یک قاعده کلي داریم که اگر مصالح عمومي 
مطرح باشد، ما باید مصالح خصوصي را به نحو دیگري جبران 
بکنیم، یعني امکان دارد ش��هرداري در جایي دیگر به این مالک 
امتیازات دیگري بدهد. دادخواه به الزام رعایت قوانین از سوی 
شهرداری تأکید نمود و گفت: نهایتاً باید اعام کرد که این روش 
شهرداري هم برخاف قواعد عرفي است و هم برخاف ضوابط 
قانوني و هم مغایر معاهدات جهاني دولت اس��ت، چون دولت 
ایران به معاهده 1969 وین پیوس��ته است و نمي تواند به عذر 
قوانین داخل��ي خودش معاهدات بین المللي را نادیده بگیرد و 
چون ما کلیت قانون جهاني حقوق بش��ر را پذیرفتیم، طبق ماده 
۲7 این اعامیه، حفظ میراث فرهنگي به عنوان میراث بش��ري 
باید مورد توجه قرار بگیرد. میراث بشري متعلق به یک سرزمین 
نیس��ت و متعلق به تمام جهان اس��ت و متعلق به یک نسل هم 
نیست و زمامداران و حکومت ها تکلیف ویژه اي در حفظ این 
هویت بشري دارند، بنابراین تکلیف دولتمردان است که نسبت به 
حفاظت میراث فرهنگی اقدام بکنند، به ویژه این که ما در قانون 
مجازات اس��امي صراحتاً تخریب و یا آسیب رساندن به آن را 
خاف مي دانیم. دادخواه در پایان به نظر اداره حقوقی دادگستری 
در مورد حفظ میراث فرهنگی اشاره نمود و گفت: اداره حقوقي 
دادگستري در یک نظریه مشورتي که براي دادگستري اصفهان 
ارسال داشت، به صراحت اعام کرده که حفظ میراث فرهنگي 
ن��ه تنها یک امکان و دریچه حقوقي اس��ت که م��ي توان از آن 
استفاده کرد، بلکه یک امر ملي است و به عنوان امر به معروف 
و نهي از منکر به استناد اصل هشتم قانون اساسي از آن یاد کرده 
اس��ت. ما مي دانیم اداره حقوقي به عنوان مرجع رسمي و برتر 
 مشورتي همه دستگاه هاي قضایي و اجرایي محسوب مي شود

و دس��تگاه ها مکلف هس��تند در هنگام اتخاذ تصمیمات، این 
نظر قضایي را مورد توجه قرار دهند، پس این اقدام ش��هرداري 
برخاف نظر صریح اداره حقوقي دادگستری است که حفظ اینها 
را تکلیف آحاد جامعه و در زمره امر به معروف و نهي از منکر 

دانسته است.
شاهین سپنتا، پژوهشگر میراث فرهنگی نیز درباره ساخت هتل 
در حریم درجه یک آتشگاه گفت: کمیته جرایم سازمان میراث 
فرهنگی درآذرماه س��ال 1378 نقشه، ضوابط و مقررات حریم 
آتشگاه اصفهان را مشخص و مصوب نموده و طبق این ضوابط، 
این محدوده باید به صورت باغات و زمین کشاورزی باقی مانده 
و هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در آن ممنوع است، بنابراین 
پس از این تاریخ اگر هر نهاد یا کمیسیونی تصمیمی برخاف آن 
گرفته و مجوزی صادر کرده، این تصمیم برخاف قانون است 
و حقی برای مالک ایجاد نمی کند و چون حقوق شهروندان را 
نقض می کند، پس باید در اولین فرصت این مجوز لغو و حقوق 
شهروندان اعاده شود. وی افزود: گفته می شود که ساخت هتل 
برای عمران و آبادانی یا رفاه حال گردش��گران انجام می ش��ود. 
هیچ کس با عمران و آبادانی مخالف نیس��ت، اما هرگز نباید به 
این بهانه، ضوابط و قوانین را زیر پا گذاشت و هرکجا که منفعت 
مادی حکم می کند، اقدام به س��اخت و ساز نماییم. اگر چنین 
کنیم، به زودی با یک هرج و مرج گسترده مواجه خواهیم بود. 
این ضوابط برای همه شهروندان باید یکسان باشد و افراد پرنفوذ 

نباید از قوانین مستثنی شوند.
فع��ال میراث فرهنگ��ی در ادامه افزود: ایجاد زیرس��اخت های 
گردش��گری مثل هتل خیلی خوب است، اما ایجاد زیرساخت 
نباید به قیمت تخریب »ساختار« تمام شود. این هتل می تواند در 

فاصله ای دورتر و خارج از حریم ساخته شود.
سپنتا افزود: نماینده استاندار در کمیسیون ماده 5 از حقوق مالک 
سخن گفته اند که باید رعایت شود، ولی از یک موضوع مهم تر 
 که حقوق همه شهروندان اصفهانی و ایرانی است غفلت کرده اند.
استانداری نباید حقوق شهروندان را فدای حقوق یک نفر بکند و 

به این خاطر قانون را زیر پا بگذارد یا قانون را دور بزند.
عضو انجمن دوستداران اصفهان در ادامه افزود: متأسفانه سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین شهرداری اصفهان به این 
موض��وع توجه ندارند. در زمانی که همین هتل های موجود در 
شهر اصفهان به خاطر نبود مسافر و گردشگر در بیشتر روزهای 
سال با رکود مواجه اند و سطح اشغال اتاق ها بسیار پایین است، 
ایجاد هتل جدید اصًا توجیه اقتصادی ندارد، حال آن که بخواهد 

با حریم شکنی و تخریب میراث فرهنگی هم ساخته شود.
سپنتا یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید افراد 
سرمایه گذار را هدایت کند به سمت سرمایه گذاری درست در 
جهت حفظ میراث فرهنگی. برای مثال در حال حاضر بسیاری 
از خانه های تاریخی اصفهان مثل خانه نواب یا خانه مشکی و 
غیره، به خاطر این که مالک خصوصی و سازمان میراث فرهنگی 
و شهرداری توان مرمت و بهره برداری از آنها را ندارند، در حال 
ویرانی هستند. بهترین کار این است که سازمان میراث فرهنگی 
افراد س��رمایه دار را تش��ویق کند که بخشی از سرمایه هنگفت 
ساخت هتل را به خرید و مرمت این خانه ها اختصاص دهند و 
از این خانه ها به عنوان هتل یا مهمانسرای سنتی استفاده شود. با 
این کار نه تنها شاهد ساخت بی هدف هتل های پر هزینه مثًا 
در حریم آتشگاه نخواهیم بود، بلکه خانه های تاریخی را نیز از 

ویرانی نجات داده ایم.

  هشت پیشنهاد برای نجات آتشگاه 

شاهین سپنتا  
اصفهان شهری کهنسال به دیرینگی تاریخ ایران است و آتشگاه، بنایی 
 خشتی به قدمت اصفهان که بر فراز کوهی به همین نام در هشت کیلومتری
غرب اصفهان در مسیر اصفهان به نجف آباد و در نزدیکی منارجنبان 
واقع است و از فراز آن زیباترین چشم انداز کرانه های زاینده رود و 
بیشه ناژوان و باغ های سرسبز پیرامون آن را می توان دید. دیرینگی و 
شرایط ویژه آتشگاه، بهترین گواه بر این ادعاست که این بنا بیشتر از 
هر بنای تاریخی دیگری در اصفهان نیازمند مراقبت است، اما شواهد 
نشان می دهد که کمتر از هر بنای دیگری در اصفهان مورد حفاظت 
قرار می گیرد. برای برون رفت از این وضعیت خطرناک، اجرای هشت 

راهکار ضروری به شرح زیر پیشنهاد می شود: 
1- جلوگیری از ساخت و ساز در حريم درجه يک آتشگاه

به  تاریخی کشور  آثار  فهرست  در  به شماره 830  اصفهان  آتشگاه 
یک  درجه  حریم  نقشه  و  شده  ثبت  اصفهان«  »آتشگاه  نام  همین 
به تصویب سازمان  آذرماه 1378 مشخص شد و  نیز در ششم  آن 
سازمان  مصوب  مقررات  و  ضوابط  طبق  رسید.  فرهنگی  میراث 
میراث فرهنگی، هرگونه ساخت و ساز در حریم درجه یک آتشگاه 
 ممنوع است؛ بنابراین اگر پس از این تاریخ، اعضای کمیسیون ماده 5

با هرگونه تغییر کاربری زمین در این محدوده برای ساخت مجتع 
تجاری )هتل( موافقت کرده باشند، کاری خاف قانون انجام شده 
است و از آنجا که میراث فرهنگی متعلق به همه ملت است و حفظ 
آن از مصادیق آشکار حقوق ملت می باشد، این تصمیم خاف قانون، 
هیچ گونه حقی برای مالک ایجاد نمی کند و اعضای کمسیون ماده 5 
اعم از نماینده استاندار، سازمان میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی، 
بازگرداندن حقوق  به  باید نسبت   ... شهرداری، جهاد کشاورزی و 

ملت و جبران اشتباه گذشته اقدام کنند.
در همین راستا، ضروری است که زمین چند ساختمان مسکونی و 
تجاری که از سال های قبل در حریم درجه یک آتشگاه باقی  مانده 
آزادسازی  فرهنگی  میراث  سازمان  و  شهرداری  همکاری  با  است، 
و این حریم از وجود سازه های غیرمجاز فعلی پاکسازی شود. در 
ضمن ضروری است که روند صدور هرگونه مجوز ساخت در حریم 
درجه یک آتشگاه و بیشه ناژوان از سوی شهرداری فوراً متوقف شود 
و سازمان میراث فرهنگی نسبت به اجرای برنامه های بازدارنده و 

پیشگیرانه در این مورد اقدام کند.
طبیعی است که صدور مجوز ساخت هرگونه هتل یا مجتمع اقامتی 
یا تجاری یا مسکونی توسط شهرداری منطقه 9 اصفهان با در نظر 
گرفتن ضوابط و در خارج از حریم درجه یک آتشگاه، برای رفاه حال 

گردشگران بامانع خواهد بود.
2- تدوين برنامه  دوره ای مرمت

بنای خشتی آتشگاه به خاطر قرارگرفتن بر فراز تپه، به طور مداوم 
از هر سو در معرض فرسایش عوامل جوی قرار دارد، اما متأسفانه 
در حال حاضر با وجود فرسایش سریع و مداوم، به خاطر اقدامات 
حفاظتی ضعیف و مرمت دیرهنگام، روند تخریب شتاب یافته است.
به همین خاطر پیشنهاد می شود برنامه مدونی برای حفاظت دائم و 
مرمت دوره ای آتشگاه تدوین شود و در صورت بروز هرگونه آسیب 
احتمالی، تیم مرمت در کوتاه ترین زمان در محل حاضرشده و نسبت 

به مرمت آن اقدام کند تا از روند تخریب جلوگیری شود.
3- جلوگیری از فرسايش ناشی از رفت و آمد بی رويه

تپه آتشگاه به خاطر چشم اندازهای زیبایش در طول روز محل مراجعه 
کسانی است که برای دیدن این چشم اندازها بدون هیچ محدودیتی 
از تپه باال می روند یا به عنوان جایی برای ورزش صبحگاهی جهت 
افراد قرار می گیرد و این موضوع به عامل  تپه پیمایی مورد استفاده 
مهم دیگری در فرسایش تپه تبدیل شده است. در حقیقت درصد 
افرادی که برای تفریح یا ورزش از تپه باال می روند، بسیار بیشتر از 
گردشگران میراث فرهنگی است. این در حالی است که به هنگام 
بازدید گردشگران از تپه نیز هیچ راهنما یا ناظری از سوی میراث 
فرهنگی، بازدیدکنندگان را همراهی نمی کند و به همین علت امکان 

آسیب رسانی به بنا حتی از سوی گردشگران نیز وجود دارد.
به نظر می رسد که برای برون رفت از این وضعیت بحرانی، بهترین 
افراد و اختصاص آن به گردشگران  گزینه محدودیت رفت و آمد 
میراث فرهنگی است. در این مورد هم بهتر است که گردشگران با 
حضور راهنمای میراث فرهنگی در گروه های محدود چند نفره از 

تپه بازدید کنند.
4- ايجاد معبر برای گردشگران

در حال حاضر بازدیدکنندگان بسته به سلیقه و توان خود از مسیرهای 
دلخواه به باالی تپه آتشگاه می روند. این موضوع باعث شده است تا 
دامنه تپه در چند محور، دچار فرسایش جدی شود. در ضمن برخی 
پایین آمدن  از قسمت ها به خاطر شیب تند و وجود پرتگاه، باعث 

ضریب ایمنی گردشگران می شود.
بدون  اسرع وقت  در  موارد، الزم است که  این  از  برای جلوگیری 
با  معلق چوبی  نردبان  یا  معبر مشخص  تپه، یک  به  آسیب رساندن 
طناب محافظ برای صعود و معبر دیگری برای فرود نصب شود تا 
ضمن باالبردن ضریب ایمنی گردشگران، از فرسایش مداوم در اثر 

عبور افراد جلوگیری شود.
 5- ضرورت تکمیل حصار و برچیدن تأسیسات مخرب

در حال حاضر بخش هایی از حصار اطراف تپه ناتمام یا آسیب دیده 
به  غیرمعمول  مسیرهای  از  افراد  ورود  باعث  موضوع  این  و  است 
به همین دلیل  ایجاد تخریب در محیط شده است.  تپه و  محدوده 

تکمیل حصار باید در اولویت تیم حفاظتی قرار گیرد.
 6- برچیدن پدافند هوايی از محدوده آتشگاه

در دامنه تپه آتشگاه در حال حاضر یک سایت پدافند هوایی مستقر 
نظامی و خودروهای سنگین و  نیرو های  آمد مکرر  است. رفت و 
می تواند  هوایی،  پدافند  توپ  های  از  احتمالی  استفاده  همچنین 
برچیدن  بنابراین  و  کند  وارد  آتشگاه  بنای  به  جدی  آسیب های 
توپ های ضدهوایی ارتش که در دامنه تپه مستقر شده است، باید در 
اولین فرصت در دستور کار قرار گیرد و محل دیگری به جز دامنه تپه 

تاریخی آتشگاه به پدافند هوایی اختصاص یابد.
7- ايجاد نمايشگاه يا موزه آتشگاه

در سال های پیش از انقاب و در دوران نخست وزیری امیراسداله 
علم، به دستور او در سال 134۲ خورشیدی یک منبع عظیم بتنی آب 
برای آبرسانی اصفهان در دامنه تپه آتشگاه ایجاد شد که در حال حاضر 
به صورت متروکه به حال خود رها شده و به محل تجمع زباله و افراد 
بزهکار تبدیل شده است. با توجه به این که امکان برچیدن این سازه 
بزرگ بتنی، به علت وارد آوردن آسیب جدی به سازه های خشتی 
وجود ندارد، از این رو، پیشنهاد می شود که این مکان پس از تخلیه 
از زباله و لوله های آب، ساماندهی شود و به عنوان نمایشگاه عکس 
 یا موزه اختصاصی با موضوع آتشگاه، مورد بهره برداری قرار گیرد.

8 – ثبت آتشگاه در فهرست میراث جهانی
به  نسبت  است  شایسته  و  بایسته  که  آنچنان  ایرانیان  که  آنجا  از 
ارزش های میراث فرهنگی و طبیعی خود آگاه نیستند، برای پاسداشت 
تاریخی شهر  آثار  از کهن ترین  به عنوان یکی  بهتر آتشگاه  هر چه 
اصفهان، پیشنهاد می شود هرچه سریع تر نسبت به ثبت این اثر تاریخی 
در حال نابودی، در فهرست میراث جهانی اقدام شود، شاید جهانیان 

ما را از ارزش های این اثر تاریخی و ضرورت حفظ آن آگاه کنند!

مردمک
ساخت هتل در حريم آتشگاه

تخریب ساختار به بهانه ایجاد زیرساخت!

جامعه مرمتکاران ایران براي ایجاد همبستگي و تشکل حرفه اي بین مرمتگران 
و ایجاد شرایط الزم براي ارتباط، اتحاد، تبادل آرا و تجربیات بین اعضاي آن و 

همچنین ساماندهي و حفاظت از یادگاران تاریخي، به زودي تشکیل مي شود.
آثار تاریخي به جا مانده از تاریخ کهن ایران در گذر سال ها و قرن ها آسیب هاي 
بسیاري از گزندهاي طبیعي و غیر طبیعي دیده است، در این شرایط و با توجه به 
فراواني و اهمیت این آثار در گوشه کنار کشور، نیاز به متخصصاني که بتوانند این 

آثار را به نحو احسن مرمت و احیا کنند، بیش از پیش احساس مي شود.
این  به  باستاني در برخي دانشگاه هاي کشور پاسخي  آثار  ایجاد رشته مرمت   
بناها و معماران  یا استاد  تاریخي  آثار  این مرمتکاران  از  نیاز بود، چرا که پیش 
تجربي کار و قدیمي بودند یا در پاره اي مواقع و براي برخي آثار داراي اهمیت 
اولین گروه  التحصیل شدن  با فارغ  از مرمتگران خارجي کمک گرفته مي شد. 
عرصه  وارد  رشته  این  کشور،  در  تاریخي  آثار  مرمت  رشته  در  دانشجویان  از 

جدیدي شد. 
با این حال هنوز مرمتکاران از تشکلي حرفه اي که بتواند آنها را در مواقع لزوم در 

زیر سقفي براي هم اندیشي و تبادل نظر جمع کند تشکیل نشده بود.
دانشجویان  نیاز  همین  به  پاسخي  در حقیقت  ایران  مرمتکاران  تأسیس جامعه   
و فارغ التحصیان و فعاالن عرصه مرمت آثار تاریخي کشور است. مجدالدین 
خبر  اعام  با  تشکل  این  مؤسس  هیأت  عضو  و  مرمت  لیسانس  فوق  رحیمي 

بین  اي  حرفه  تشکل  و  همبستگي  ایجاد  گوید:  مي  ما  به  جامعه،  این  تشکیل 
یک  وظیفه  نخستین  که  است  بدیهي  دارد.  بسیاري  ضرورت  ایران  مرمتگران 
جامعه حرفه اي ایجاد شرایط الزم براي ارتباط، اتحاد، تبادل آرا و تجربیات بین 
اعضاي آن حرفه است. در مورد مرمت و فعالیت هاي مرمتگران این امر ضروري 

و فراتر از همبستگي عادي حرفه اي و صنفي قرار دارد.
 رحیمي که خود داراي نشان هنرمند درجه سه رشته مرمت ابنیه تاریخي است، 
یادگاران  حفاظت  و  ساماندهي  به  مرمت  موضوع  کند:  مي  تصریح  ادامه  در 
تاریخي باز مي گردد که باید با دقت زیاد و رعایت اصل امانتداري در جامعه 
تحقق پذیرد. چنین وظیفه اي خطیر و حساس است و باید دست اندرکاران آن 
باشند. بي گمان  تثبیت شده  واجد خصوصیات علمي، اخاقي و مهارت هاي 
به  منجر  امر  این  در  و ذیصاح  متخصص  افراد  یافته و جمعي  تاش سازمان 

افزایش کیفیت کار مرمت آثار تاریخي خواهد شد.
 وي با ابرازتأسف از دخالت افراد غیر متخصص در انجام پروژه هاي تخصصي 
مرمت آثار تاریخي،  مي گوید: متأسفانه در حال حاضر برنامه ها و طرح هاي 
مرمت محصول نهایي کار مرمتگران نیست. کارآیي و کار آمدي این طرح ها و 
جوابگو بودن آن در مواجهه با مشکات عدیده پیش رو در این حرفه، وظیفه اي 
است که جامعه مرمتکاران باید با توجه اي ویژه به آن بنگرد. این مهم هنگامي 
از  هاي درک شده  واقعیت  با  متناسب  مرمت  هاي  که طرح  بود  میسر خواهد 

سوي متخصصین امر بررسي و ارائه شده باشد و به حفاظت پایدار از یادگاران 
تاریخي منتهي شود.

غیر  افراد  دخالت  و  حرفه  نابساماني  افزاید:  مي  ادامه  در  رحیمي  مجدالدین   
متخصص و ناکارآمد در عرصه مرمت، آشفتگي و ناامني خطرناکي در بنیان حفظ 
یادگاران تاریخي ایجاد کرده و خسارات فراوان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به 
بار خواهد آورد. مرمت، حرفه اي کهن اما ناشناخته است. در جهان و در کشور 
ما عمر این رشته را مي توان به قدمت یادگاران تاریخي برجاي مانده از گذشتگان 
براي چنین  واجد صاحیت  متخصصان  آکادمیک  آموزش  از  اما  دانست،  کهن 
کاري بیش از چند دهه نمي گذرد. تصور سنتي از مرمت، تکوین و رشد تدریجي 
و خود به خود است و اهمیت عمل از پیش اندیشیده و آگاهانه متخصصین این 

کار، هنوز به خوبي درک نشده است. 
اگرچه در پروژه هاي بزرگ مردم شاهد نتایجي حاصل از کار مرمتکاران هستند، 
اما تا زماني که ضرورت و جدي بودن سپردن امور مرمت به مرمتکاران به خوبي 

احساس شود راه درازي در پیش است.
این کارشناس مرمت در ادامه اظهار امیدواري مي کند با تشکیل جامعه مرمتکاران 
مرمت  و  حفاظت  همچنین  و  حرفه  این  ارتقاي  براي  مهمي  هاي  گام  ایران 
کارشناسي آثار تاریخي برداشته شود و از سویي دیگر تحصیلکردگان این رشته 

بتوانند از حق و حقوق خود در قالب این تشکل دفاع کنند.

جامعه مرمتکاران ايران تاسیس مي شود

س
فار

س: 
ک

ع
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ورزش

کارخانه:
برگزاری دیدارهای 
پلی آف خالف 
عدالت است

س��رمربی تیم والیبال گیتی پسند گفت: در تمام لیگ های معتبر 
دنیا بازی ها به صورت رفت و برگش��ت انج��ام می  پذیرد، اما 
عدالت با وجود بازی های پلی آف زیر سئوال می رود. مصطفی 
کارخانه در حاشیه تمرینات این تیم اظهار داشت: با وجودی که 
رقابت های امس��ال لیگ برتر با تع��داد تیم های کمتری برگزار 
می شود، اما معتقدم این دوره از رقابت ها با کیفیت بهتری انجام 
خواهد ش��د و کاهش تیم ها به افزایش کیفیت مسابقات کمک 
خواهد کرد. وی ادامه داد: پس از تشکیل تیم والیبال گیتی پسند 
هجمه های زیادی علیه تیم عنوان شد، اما به جای پاسخ دادن به 
این حرف ها بهتر می بینم حرفم را درون زمین بزنم و کاری به 
تیم های مقابل نداشته باشم. وی درباره برگزاری بازی ها همراه 
با انجام بازی های پلی آف نیز گفت: در تمام لیگ های معتبر دنیا 
بازی ها به صورت رفت و برگش��ت انجام می  پذیرد و خبری 
از پلی آف نیس��ت. کارخانه ادامه داد: البته در تیم هایی که من 
هدایت آن ها را قبول می کنم هدف کسب عنوان قهرمانی است 
و می خواهم این بار تیمی از دیار نصف جهان موفق به کسب 

عنوان قهرمانی شود.

بغل زن چپ تیم هندبال سپاهان گفت: احتمال رفتن علیرضا 
حبیبی از تیم ما تمام بازیکنان را ناراحت و شگفت زده کرده 
است. حجت سفری اظهارکرد: ما شنیده ایم که باشگاه احتمال 
دارد علیرض��ا حبیبی را برکنار کن��د و به جای وی یک مربی 
خارج��ی بیاورد که این موضوع تمام بازیکنان تیم را ناراحت 
کرده اس��ت. وی با بیان این که حبیبی در چند س��ال گذش��ته 
برای هندبال س��پاهان خیلی زحمت کش��یده اس��ت، افزود: 
س��رمربی ما به هر شکلی دارد برای تیم زحمت می کشد و از 
علم روانشناس��ی باالیی برخوردار است و با بازیکنان بهترین 
ارتباط را برقرار می کند و نباید به این س��ادگی کنار گذاش��ته 
ش��ود. وی تصری��ح کرد: به هر حال این سیاس��ت باش��گاه 
اس��ت که می خواهد یک مربی خارج��ی بیاورد و اگر حبیبی 
از س��پاهان برود، امیدوارم در تیم ملی موفق باش��د. سفری با 
اش��اره به این که ممکن است امسال لیگ برتر هندبال با تأخیر 
آغاز ش��ود، افزود: قرار بود لیگ برتر از 11 شهریور آغاز شد 
که ممکن است به دلیل اردوی تیم ملی، لیگ امسال با تأخیر 

شروع شود. 

مهاجم سوئدی میان که در دیدار دوستانه با مالمو آسیب دید تا 
دو هفته دیگر نمی تواند به میدان برود. 

به گ��زارش ایتالیا، زالتان ابراهیموویچ ک��ه در ابتدای هفته و در 
دیداری دوستانه برابر مالمو سوئد آسیب دید، ممکن است دیدار 
اول تیمش در س��ری A برابر کالیاری که پنجم شهریور برگزار 

می شود را از دست بدهد. 
ای��ن ب��ازی در وقت های عادی به تس��اوی ۲ بر ۲ رس��ید و در 
ضربه های پنالتی با برتری روسونری ها به پایان رسید تا پیروزی 

روحیه بخشی پس از قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا باشد. 
زالتان در بازی با مالمو دچار آسیب از ناحیه قوزک پا شده و در جریان 
دیدار از بازی خارج شد. ابتدا مشخص نبود وی تا چه زمانی از میادین 
دور خواهد بود ولی اکنون با معاینه و بررسی پای آسیب دیده اش 
 از سوی پزشکان تیم، تا دو هفته اجازه بازی به وی داده نخواهد
ش��د. زالت��ان بافاصل��ه بع��د از مصدومیت��ش اعام ک��رد که 
مصدومیتش جزئی است اما با پیگیری های پزشکی که انجام داد 
 مشخص شد وی به طور حتم دیدار با کالیاری را غایب خواهد 

بود.

هیأت های ورزشی باید همگام با اداره کل تربیت بدنی گام بردارند خبر

با بازگشت نفت به سوپر لیگ کاراته
قرارداد بهنام فر با سپاهان فسخ شد

با قطعی ش��دن حضور تیم کاراته نفت به س��وپر لیگ باش��گاه های کشور 
مهران بهنام فر که با سپاهانی ها قرارداد امضا کرده بود بار دیگر به تیم خود 
بازگشت. قطعی نبون حضور تیم کاراته نفت در سوپر لیگ باشگاه های کشور 
موجب ش��د تا برخی بازیکنان فصل گذش��ته از این تیم جدا شوند. مهران 
بهنام فر مربی نفتی ها که با انصراف تیمش با س��پاهانی ها وارد مذاکره شد 
حتی قرارداد هم امضا کرد با بازگشت نفت دوباره تیم سابق خود بازگشت. 
فصل جدید رقابت های سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور 18 شهریورماه 

آغاز می شود.

يونیورسیاد دانشجويان جهان - چین
سجاد مرادی از دور مسابقه کنار کشید

در ادامه مس��ابقات دوومیدانی یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین، سجاد 
مرادی از دور مسابقه 1500 متر انصراف داد. رقابت های دوومیدانی یونیورسیاد 
دانشجویان جهان در شنژن چین پیگیری شد. سجاد مرادی دونده ملی پوش 
اصفهانی و نایب قهرمان رقابت های قهرمانی آسیا در ماهد 1500 متر به مصاف 
حریفنا رفت. مرادی به دلیل قوانین مسابقات و برای داشتن شانس مسابقه در 
دوی 800 متر در خط اس��تارت رقابت ه��ای این ماده قرار گرفت اما پس از 
دو دور دویدن با کنار کش��یدن از خط از دور مس��ابقات انصراف داد تا بتواند 
در روزهای آینده شانس خود را برای کسب مدال در دوی 800 متر بیازماید. 

مرادی در دوره گذشته این رقابت ها در صربستان به مدال طا رسیده بود.

آغاز رقابت های قهرمانی آب های آرام جهان
يکی از 176 سهمیه لندن 

به اصفهان می آيد؟
مسابقات قایقرانی قهرمانی آب های آرام جهان از دیروز با حضور قایقران ملی 
پوش اصفهانی در مجارستان آغاز می شود. رقابت های قهرمانی آب های آرام 
جهان از دیروز به مدت چهار روز در دو بخش زنان و مردان و در دو رش��ته 
کایاک و کانو کانادایی در مس��افت های مختلف در سکد مجارستان پیگیری 
خواهد شد. در این دوره بیش از 300 ورزشکار و مربی در شهر سکد گرد هم 
آمده اند تا برای تصاحب 176 سهمیه المپیک لندن با هم رقابت کنند. در این 
دوره تیم مجارستان به عنوان میزبان و آلمان از مدعیان اصلی عناوین قهرمانی به 
شمار می روند. تیم ملی ایران نیز در این مسابقات با حضور احمدرضا طالبیان 
قهرمان اصفهانی قایقرانی ایران و آسیا برای محک شانس خود در کایاک یک 
نفره در مسافت 1000متر مردان به منظور کسب یک ورودی و آخرین بررسی 
وضعیت حریفان آسیایی برای مسابقات قهرمانی آسیا در تهران )گزینشی قاره ای 

المپیک( شرکت خواهد کرد. 

شکايت به مراجع قضايی
سوء استفاده از نام خسرو حیدری در فیس بوک

هافبک تیم استقال از سوء استفاده از نام و اطاعات شخصی وی در شبکه 
فیس بوک خبر داد و گفت: به طور قانونی پیگیری کرده ام و بزودی فرد مزبور 
دستگیر می شود. خسرو حیدری ضمن بیان مطلب فوق افزود: من به هیچوجه 
در این سایت اینترنتی فعالیتی ندارم اما متأسفانه فردی که از اطاعات شخصی 
و خانوادگی من اطاع دارد از نامم سوء استفاده می کند و از عکس های من 
در اینترنت استفاده کرده است. از هوادارانم می خواهم که به هیچوجه فریب 

چنین افرادی را نخورند.

کسب مقام نايب قهرمانی مسابقات 
بسکتبال نونهاالن شهرستان های اصفهان

با تاش و کوشش 15 نفر ازبسیجیان حوزه دانش آموزی شهید بهشتی جام 
قهرمانی بس��کتبال نونهاالن شهرستان های استان اصفهان از آن شهرستان 
لنجان شد. مسابقات نونهاالن شهرستان های استان اصفهان با شرکت هفت 
تیم در محل خانه بس��کتبال اصفهان بر گزار شد و تیم بسکتبال شهرستان 
لنجان با مربی گری سلمان رمضانی و 15 نفر از بسیجیان شهرستان موفق 

به کسب مقام نایب قهرمانی و صعود به لیگ نونهاالن استان گردید.

يونیورسیاد دانشجويان جهان- چین
قاسمی رکورد ايران را شکست 

و به نیمه نهايی رسید
رضا قاسمی دونده اصفهانی دوهای سرعت کشورمان در مرحله نیمه نهایی 
مسابقات دو 100 متر بیست و ششمین دوره یونیورسیاد ورزشی دانشجویان 
جهان موفق شد به مرحله نیمه نهایی صعود کند. مرحله دوم رقابت های دوی 
100 متر مردان دیروز در شنژن چین پیگیری شد که قاسمی توانست در گروه 
خود با زمان 10 ثانیه و 35 صدم ثانیه به عنوان نفر دوم گروه راهی مسابقه 
نیمه نهایی این ماده شود. قاسمی که به نظر می رسید زودتر از دونده آفریقای 
جنوبی از خط پایان عبور کرده است، با اعام نهایی داوران در رده دوم گروه 
قرار گرفت. وی در این مسابقه رکورد خود که 10 ثانیه و 43 صدم ثانیه بود 
را به میزان هشت صدم ثانیه ارتقا بخشید. این دونده کشورمان رکورد 10 ثانیه 

و 44 صدم ثانیه را به نام خود ثبت کرده بود.

ناراحتی 
بازیکنان سپاهان 
از رفتن حبیبی

دوری 14 روزه 
ابراهیموویچ
 از فوتبال

رئیس هیأت دو و میدانی استان اصفهان:
نتیجه استعداديابی دو و میدانی 

درخشان بود
رئیس هی��أت دو  و  میدانی 
اس��تان اصفهان گفت: در 
ط��ی دو س��ال اخی��ر که 
طرح استعدادیابی را استان 
اصفه��ان برگ��زار کردیم، 
امروز ش��اهد بهره برداری 
علیرض��ا  هس��تیم.  آن  از 
امینی اظهار داش��ت: برای 
هماهنگی با سند راهبردی 
اداره کل تربیت بدنی استان 
اصفهان، یک س��ری اهداف ویژه را برای توس��عه ورزش عمومی دو  و میدانی 
در نظر گرفته ایم. وی با بیان این که هیأت دو ومیدانی استان اصفهان قصد دارد 
فرهن��گ همگانی و عمومی دو و  میدانی را در بین اقش��ار مختلف جامعه جا 
بیندازد، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف از برنامه ریزی دقیق و تبلیغات 
رسانه های گروهی بیشترین استفاده را می بریم. رئیس هیأت دو و میدانی استان 
اصفهان در مورد طرح استعدادیابی این هیأت گفت: طرح استعدادیابی هیأت دو  
و  میدانی که از دو سال گذشته آغاز و امروز در راستای سند راهبردی اداره کل 
تربیت بدنی استان اصفهان قدم بر می دارد، نتایج درخشانی را به همراه داشته است. 
وی ادامه داد: نتیجه این استعدادیابی را در ورزشکاران نونهال هیأت دو و میدانی 
استان اصفهان می توان دید که در حال حاضر بیشتر اوقات مقام های نخست یا 
دوم را به خود اختصاص می دهند و در سطح کشور نیز این عزیزان از سکوی 
سوم پایین تر نمی آید. امینی ادامه داد: تیم دو و میدانی نوجوانان استان اصفهان 
در اهواز توانستند به مقام پنجمی کشوری دست یابند و در رده جوانان مسابقات 
مشهد نیز ورزشکاران استان اصفهان توانستند مقام چهارمی را از آن خود کنند که 
این موفقیت ها همگی ناشی از طرح استعدایابی هیأت دو  و  میدانی استان اصفهان 
است. وی در مورد برنامه های هیأت دو و میدانی استان اصفهان اظهار داشت: 
پس از ماه مبارک رمضان رقابت های نوجوانان و جوانان استان را پیش رو داریم. 
رئیس هیأت دو  و  میدانی اس��تان اصفهان افزود: چادگان در شهریور ماه شاهد 
برگزاری صحرانوردی بانوان است. وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات هیأت دو 
و میدانی استان اصفهان پس از طی شدن ماه مبارک رمضان برپایی چند همایش 
ویژه رؤسای هیأت های دو و میدانی استان اصفهان و همچنین همایش های ویژه 

مربیان این رشته ورزشی است.

رئیس هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان:
در ورزش ايران اول پول بعد استعداد

رئیس هیأت دوچرخه سواری 
اس��تان اصفهان گف��ت: در 
کش��ور های خارج��ی آیتم 
نخس��ت، کشف اس��تعداد 
ورزش��کاران و هدف نهایی 
آنه��ا کس��ب پول اس��ت. 
محمد رض��ا باج��ول اظهار 
داش��ت: در ایران بر خاف 
سایر کشور ها هدف ابتدایی 
باش��گاه های ورزش��ی پول 
اس��ت و بعد به کشف استعداد های ورزشی اندیش��یده می شود. وی در مورد 
سند راهبردی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان مبنی بر رسیدن اصفهان به 
جایگاه پایتختی ورزش��ی ایران در سال 1394 گفت: با این که اداره کل تربیت 
بدنی، در حد توان خود بودجه ای را در اختیار هیأت دوچرخه س��وار اس��تان 
اصفه��ان قرار می دهد با این حال برای رس��یدن به اهداف س��ند راهبردی با 
مشکات زیادی مواجه هستیم. رئیس هیأت دو چرخه سواری استان اصفهان 
نبود حمایت مالی از طرف باشگاه های قدرتمند ورزشی، نبود جاده استاندارد 
برای دوچرخه سواران اصفهانی و نبود پیست دوچرخه سواری برای ورزشکاران 
این رش��ته را از مشکات بس��یار مهم این هیأت برشمرد و تأکید کرد: به چه 
شکل می توان با وجود چنین مشکات بزرگی پا به پای سند راهبردی حرکت 
کرد. وی با اش��اره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در این ماه به 
دلیل نبود سالن استاندارد قادر به برگزاری مسابقات دوچرخه سواری نیستیم، 
ولی به دلیل دس��تور فدراسیون دوچرخه سواری ملزم به شرکت در مسابقات 
کشوری هستیم. وی با بیان این که فدراسیون دوچرخه سواری برای ورود هیأت 
دوچرخه س��واری به رقابت های لیگ این رشته ورزشی، در مرحله دوم مبلغ 
یک تا پنج میلیون تومان را از این هیأت درخواست کرد، اظهار داشت: هیأت 
دوچرخه سواری استان اصفهان توان مالی برای پرداخت این پول را نداشت. 
رئیس هیأت دو چرخه س��واری اس��تان اصفهان ادامه داد: در بازی های لیگ 
دوچرخه س��واری، اگر، یک باشگاه ورزشی توانمند ورزشکاران این هیأت را 
زیر پوشش حمایتی خود می برد دیگر نیازی به پرداخت هزینه های ورزشی از 
طرف هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان نبود. وی افزود: برای صحبت با 
استاندار اصفهان وقت ماقات گرفتم و امیدوارم در زمان دیدار با ایشان بتوانم، 
مشکات موجود در رشته دوچرخه سواری استان اصفهان را بیان کرده تا برای 

آن راه حل خوبی اندیشیده شود.

نايب رئیس هیأت شمشیربازی استان اصفهان:
جوابگويی وزارتخانه 

ورزش بهتر است
هی��أت  رئی��س  نای��ب 
شمش��یرب��ازی اس��ت�ان 
اصفه��ان گف��ت: به طور 
حت��م جوابگ���و ب��ودن 
وزارت ورزش نس��ب�ت 
ب��ه جوابگویی س��ازمان 
جایگاه  از  بدن��ی  تربیت 
است.  برخوردار  باالتری 
مریم آچاک اظهار داشت: 
در سازمان های رده باالی 
ورزشی مانند سازمان تربیت بدنی، باید توجه بیشتری به نیاز و مایحتاج 
ورزش��کاران شود و جوابگویی این سازمان ها باید در اولویت کاری این 

افراد باشد. 
وی با اش��اره به این که در رش��ته شمش��یربازی به راحت��ی نمی توان از 
ورزشکارانی با سنین باال استفاده کرد و بیشتر افراد شرکت کننده در این 
ورزش از س��نین پایین برخوردار هستند، تصریح کرد: توجه به نیازهای 
مالی ورزش��کاران شمش��یربازی از جمله پول توجیبی این افراد بس��یار 

مهم است. 
نایب رئیس هیأت شمش��یربازی اس��تان اصفهان تأکید کرد: در صورتی 
که ب��رای رس��یدگی به مش��کات شمش��یربازی کش��ور و هیأت های 
شمشیربازی شهرس��تان ها، فدراسیون بازرسان ویژه  ای را در نظر بگیرد، 
به مراتب مس��ائل پیش آمده برای این ورزش زودتر برطرف می ش��ود. 
وی در مورد س��ند راهبردی اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان افزود: 
هیأت شمشیربازی اس��تان اصفهان در حالی باید خود را به همپای سند 
راهبردی این اداره برساند که از داشتن خانه شمشیربازی پس ازگذشت 
 حدود پنج دهه از حضور این ورزش در استان اصفهان همچنان محروم 

است. 
آچ��اک با اش��اره به این که هزینه ها و تنخواه ه��ای الزم برای اعزام نیرو 
برای شرکت در مس��ابقاتی مانند رقابت های گرجستان در اختیار هیأت 
شمش��یربازی اس��تان اصفهان قرار می گیرد، تأکید کرد: توجه به س��ایر 
نیاز های ورزشکاران شمش��یربازی مانند تهیه لباس شمشیربازی و سایر 

موارد مهم نیز باید مورد توجه جدی قرارگیرد.

 پژمان سلطانی
به گفته افش��ین مائی، معاون توسعه ورزش 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان هر مدیری 
که فاقد برنامه باش��د به ناکجاآباد می رود و به 
همی��ن خاطر ب��ا آمدن خدابخ��ش از ابتدای 
سال 1389 به عنوان س��کاندار ورزش استان 
اصفهان، سند راهبردی ورزش با 15 هزار نفر 
س��اعت کار تدوین گردید. تهیه و تنظیم این 
سند در کش��ور بی سابقه بوده، سند راهبردی 
پنج هدف کان را دنبال می کند که مهم ترین 
آن ارتقای سطح س��امت و نشاط اجتماعی 

اس��ت، هم اکنون در اس��تان اصفهان تنها 4/5 
درص��د جمعیت یعنی ۲17 ه��زار نفر تحت 
پوش��ش بیمه ورزشی هس��تند که پیش بینی 
ش��ود با اجرایی شدن این س��ند راهبردی در 
پایان س��ال 1390 به یک میلیون نفر برسد و 
این از وظایف تربی��ت بدنی به عنوان متولی 
ورزش اس��تان محسوب می ش��ود که یکی 
از راه ه��ای تش��ویق افراد ب��ه ورزش تجهیز 
مساجد و حسینیه ها به وسایل ورزشی است 
اما باید این را اضافه کرد که ورزش��کارانی در 
سطح اس��تان هستند که به ورزش های تیمی 

از جمل��ه فوتبال، والیبال و غی��ره عاقه مند 
هستند که در مساجد و حسینیه ها جایی برای 
فعالیت های ورزش��ی آنها نیست، در روزهای 
تعطی��ل رقابت های مختلف��ی در محله ها و 
حتی روس��تاهای اس��تان برگزار می شود که 
به علت نداش��تن اطاعات کافی نوجوانان و 
جوانان از بیمه ورزش��ی این اف��راد به عنوان 
ورزش��کار در آمار تربیت بدنی جایی ندارند، 
ادارات تربیت بدنی شهرستان های تابع استان 
می توانن��د با برنامه ریزی دقیق و همکاری با 
کسانی که این مسابقات را برگزار می کنند این 
نوجوانان و جوان��ان عاقه مند را تحت بیمه 
ورزش��ی قرار دهند تا اگر اتفاقی برای آنها در 
طول رقابت های محلی رخ داد بتوانند از بیمه 

ورزشی استفاده کنند. 
اداره کل تربیت بدنی استان می خواهد اصل 
س��وم قانون اساس��ی را در اس��تان که همان 
اس��تفاده مطلوب افراد از خدمات ورزشی به 
صورت رایگان است را اجرا کند که با تدوین 
س��ند راهبردی دور از دس��ترس نخواهد بود 
و اگر ای��ن موضوع تحقق یاب��د افراد زیادی 
اوقات فراغت خود را صرف ورزش می کنند 
 و از معض��ات اجتماع��ی کاس��ته خواه��د 

شد. 
دومی��ن هدف کان س��ند راهب��ردی تعمیق 
ارزش های دینی و اس��امی در ورزش است 
که این هدف در ش��عار از ورزش باارزش تا 
اقتدار اصفهان به خوبی گنجانده ش��ده و این 
مفهوم را می رساند که موفقیت های ورزشی 

ب��دون ارزش های اس��ام و من��ش پهلوانی 
فاقد ارزش می باش��ند. توسعه زیرساخت ها 
س��ومین هدف به شمار می آید که هم اکنون 
استان اصفهان در سطح کشور جایگاه مطلوبی 
ندارد و در بین 31 استان از نظر سرانه فضای 
ورزشی در رده سی ام قرار دارد که این مشکل 
با افزایش بودجه قابل حل می باشد اما با این 
وجود رشد پنج درصدی س��رانه ورزشی در 
طول یک سال گذش��ته )نسبت به سال قبل( 
قابل تقدیر است، اما متأسفانه من به عنوان یک 
خبرنگار اولین سئوالی که از مسئوالن ورزش 
اصفهان می کنم تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
است و به سرانه فضاهای ورزشی دیگر کاری 
ندارم که این یکی از س��ئواالت پیش پا افتاده 
من و همکارانم محس��وب می ش��ود چرا که 
اگر تکمیل ورزش��گاه نقش جهان تحقق یابد 
تنها برای دو و یا س��ه بازی در طول سال در 
نهایت هفتاد درصد این ورزشگاه از تماشاگر 
پر ش��ود که این موضوع به ورزشکاران سطح 
استان کمکی نخواهد کرد و ما باید در کنار این 
موضوع بحث ترویج ورزش را نهادینه کنیم تا 
افراد زیادی روی ب��ه ورزش بیاورند. ارتقای 
نقش اصفهان در اقتدار ملی ایران هدف چهارم 
خدابخش و همکارانش به حساب می آید که 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به تنهایی 
نمی تواند به این هدف برسد بلکه هیأت های 
ورزشی استان، ادارات تربیت بدنی شهرستان ها 
و هیأت های ورزش��ی زیرمجموعه آنها باید 
طبق س��ند راهبردی خدابخش و همکارانش 

گام بردارند هرچند که س��ال 89 سال خوبی 
برای ورزش اس��تان )قهرمان��ی تیم فوتبال و 
هندبال س��پاهان، مدال های کس��ب شده در 
بازی های آس��یایی گوانگجو و چند قهرمانی 
و نای��ب قهرمانی که باش��گاه های اس��تان به 
دس��ت آوردند( بود، اگر هیأت های ورزشی 
با برنامه ریزی مطلوبی پیش بروند سال 1394 
اصفهان ب��ه عنوان پایتخ��ت ورزش اصفهان 
لقب خواهد گرفت. آخرین هدف مش��ارکت 
صنعتگران در ورزش است که صنعت ورزش 
در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

تأثیرگذار است. 
متولی��ان ورزش اس��تان معتقدن��د اگر بخش 
صنعت در ورزش س��رمایه گ��ذاری کنند و 
رش��ته های مختلف��ی را تحت پوش��ش قرار 
دهن��د، در کن��ار چه��ار هدف قبلی ش��ادی 
و هیج��ان خاص��ی را در س��الن ها و اماکن 
ورزشی به تماشاگران تزریق می کنند که این 
مس��أله باعث خواهد ش��د که جوانانی که به 
 سالن ها و اماکن ورزشی می روند به ورزش 
عاقه مند ش��وند و دنبال تفریحات غیر سالم 
نروند. بدون ش��ک اگر سند راهبردی ورزش 
استان با استراتژی ها و خط مشی های خود به 
اهدافش برسد می تواند الگویی برای ورزش 
کش��ور و حتی دیگر ارگان های دولتی باشد. 
همی��ن جا به متولیان ورزش اس��تان خس��ته 
نباش��ید می گویی��م و امیدواری��م خدابخش 
و تیمش کش��تی ورزش اس��تان را به ساحل 

موفقیت سوق دهد.

روزی روزگاری، کار ما رس��انه ای ها این بود که به س��خنان مربیان سینه سوخته و 
بازیکن��ان باتجربه گوش کنیم و از آنها پهلوانی و فن فوتبال بیاموزیم و در البای 
مباحثه های ایشان برای روزها، ماه ها و سال های آتی خود توشه ای گیریم تا شاید 
روزی روزگاری بتوانیم حرف های فنی بنویسیم و درباره اصل و فن فوتبال کارشناسی 
کنیم؛ اما امروز کار ما رسانه ای ها این شده که مثل یک معلم برای بزرگترهای این 
فوتبال درس اخاق بنویسیم و از آنها بخواهیم که مردانه تر رفتار کنند، صبور باشند 

و به یکدیگر و در نتیجه به مخاطب خود احترام بگذارند!
اما افسوس که حتی با وجود این نوشته ها و خواسته های مستقیم، باز هم گوش کسی 
بدهکار نیست، چرا که فوتبال ما شده یک جنگ برای درآمدهای افسانه ای و کیست 
که به راحتی در این جنگ مغلوب شود و کنار بکشد و دست ها را به عامت تسلیم 
باال ببرد؟! متأسفانه، پای چرک کف دست که به میان می آید، هیچ کس عقب نشینی 

نمی کند و همه آن چرک ها را می خواهند و برای ماندن و به دست آوردن و جلو 
رفتن، حاضرند همه کار بکنند؛ چه دعوا در رسانه ملی و چه در صفحات مجازی 

و غیر مجازی نوشتاری!
به حجم آن پول ها که نگاه می کنیم، درمی یابیم که آن مبلغ در ازای صنعت فوتبال 
جهان و پول هایی که ردو بدل می شود و اثرگذاری که این روزها فوتبال در سیاست، 
اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ دارد، هیچ است! دویست میلیون دالر روی مسی که 
چهار نفر را روی یک دس��تمال کاغذی دریبل زد تا کاسیاس را دوباره به هم گره 
بزند، قیمت گذاشته اند! این یعنی به اندازه حجم پولی که از همه تاش کشاورزان 
کل کشورمان به دست می آید؛ حتی رقم واقعی صادرات زراعی ما از این رقم کمتر 
هم هست! همین ال کاسیکو بیش از ۲/5 میلیون بیننده داشت و در این شرایط، باید 

حساب کنید که حق پخش تلویزیونی اش چقدر شده است!
اما واقعیت این است که اخاق در میان آن همه پول هنوز حفظ شده است؛ حرمت ها 
حفظ می شود و حتی دو مدیر رئال و بارسا، هنوز کنار هم می نشینند و ال کاسیکو 
را نگاه می کنند؛ اما در ایران، س��رخ با آبی، س��رخ با س��رخ، آبی با آبی انگار نه به 
فوتبال که به میدان جنگ گادیاتورها آمده اند و قرار است، هر که بیشتر متلک و 

زخم زبان بزند، برنده باشد. قسم می خورند که پنالتی نکرده اند، قسم می خورند 
که حتی با حریف برخورد هم نکرده اند و قصدشان، تنها و تنها فریب داور یا افکار 
عمومی است. اینها همه در حالی رخ می دهد که در اروپا، هنگامی که یک بازیکن، 
سیمولیشن یا شبیه سازی می کند و خود را در محوطه جریمه به زمین می اندازد، از 

سوی بینندگان »هو« می شود و شعار متقلب، متقلب را می شنود.
اختاف از زمین است تا آسمان، تقصیر هم از چرک کف دست نیست، بلکه تقصیر 
از فرهنگی اس��ت که یکباره پول را دید و فرصت ش��اگردی و یادگیری اخاق را 
نداش��ت. پول آمد، فرهنگش نیامد، بازیکن سازی اش نیامد، همه حاضر خورند و 
برای ستاره ها سر و دست می شکنند و هیچ کس به فکر سازندگی نیست که نیست! 
وقتی خودت بسازی، بازیکن را پیش از این که کسی بشود، با جو آشنا و آماده اش 
می کنی، اگر اخاق نداشت، همانجا حذفش می کنی، اما اینجا بازیکن باشد، خوب 
باشد، بد اخاق هم بود، بود؛ دروغگو هم بود، بود؛ متلک پران و بی ادب هم بود، 

بود!
برای بازیکن مهم پول است و برای مدیر، نتیجه. اینها هم البته مقصر نیستند، این دیوار 

است که از اول کج چیده شده و تا ثریا هم کج خواهد رفت.

اين ديوار تا ثريا کج می رود
میدان فوتبال نه، میدان گالدياتورها!
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 اصغر قلندری
سرانجام یکی دیگر از اقدامات اساسی و مثبت اداره کل تربیت 
بدنی استان در راستای افزایش فضاهای ورزشی برای دستیابی 
به سند راهبردی و رسیدن اصفهان به پایتختی ورزش ایران به 
بار نشست تا یقین حاصل کنیم که می شود در سایه همدلی 
و تاش همه جانبه، حتی در زمانی که ورزش کشورمان پر 
از چالش است و دوستداران و عاقه مندان به فوتبال بعد از 
بی بضاعت  تیم  مقابل  در  فوتبال  ملی  تیم  که  نتایج ضعیفی 
مالدیو به دست آورد دل نگران رسیدن به المپیک ۲01۲ لندن 
 می باشند، دست به کارهای بزرگ زد و با برنامه ریزی های

مدون و اصولی به اهداف آرمانی رسید. 
استان  بدنی  تربیت  تاشگر  و  خاق  مدیرکل  خدابخش، 
اصفهان و تیم کاریشان آموخته اند که با درک مسئولیت، با 
تکیه بر اراده و تفکر و تخصص باالیشان، می توانند کارهای 
برنامه ریزی شده بزرگی را به انجام رسانند که در نظر برخی از 
افراد، دور از انتظار است. پروژه ورزشگاه سردار شهید اصغر 
الوی محله همت آباد اصفهان از جمله پروژه های ورزشی 
است که در سال 86 با واگذاری زمینی به مساحت دو هزار و 
500 مترمربع از سوی اهالی به سازمان تربیت بدنی آغاز به کار 
کرد، اما پس از مدتی به دلیل عدم تأمین بودجه، به حالت رکود 
درآمد تا سرانجام در اولین سفر استانی دکتر محمود احمدی 
میلیون  350 بر  بالغ  مبلغی  اصفهان  به  جمهور  رئیس   نژاد، 

تومان از سوی ریاست جمهوری و مبلغ 300 میلیون تومان 
کمک وزارت نفت باعث گردید تا این پروژه به سرعت فعال 
شود و با کمک های مردمی کسری بودجه تأمین و به اتمام 
برسد و نیز ثابت شود که با کمی همت و قدری توجه ویژه 
از سوی مسئوالن امر، اهداف پنج ساله اداره کل تربیت بدنی 
تحقق خواهد یافت و گام های امیدوارکننده مقامات و مسئوالن 
اداره کل در جهت فعال کردن طرح های عمرانی برای  این 
رسیدن به سرانه یک متر فضای ورزشی برای هر نفر سریع تر 
تمام نیمه  پروژه های  تا  شده  سبب  این ام  شود.   برداشته 
 در اقصی نقاط استان بازسازی و تکمیل شده و به بهره برداری

محله  اصغر الوی  ورزشگاه سردار شهید  همین  مانند  برسد 
همت آباد اصفهان که در مدت زمان کوتاهی آماده بهره برداری 
شد و همزمان با سالروز والدت باسعادت حضرت امام حسن 
مجتبی )ع( توسط آقای دکتر ذاکراصفهانی، استاندار محبوب 
و ورزش دوست اصفهان افتتاح شد. با توجه به حسن اعتماد 
مسئوالن و مردم محله، برای اولین مرتبه مدیریت و نگهداری 
گردید.  واگذار  آباد  همت  ورزش  شورای  به  ورزشگاه  این 
هم  نیز  ورزشگاه  این  سرپوشیده  استخر  این که  ذکر  شایان 
با  مربوطه  پیمانکار  و  است  گذاری  سوله  مرحله  در  اکنون 
سرعت چشمگیری سعی دارد به بهترین وجه ممکن عملیات 
 ساختمانی استخر را در اسرع وقت به پایان برساند تا در یوم ا...

با دیگر پروژه های ورزشی که  دهه فجر )۲۲ بهمن( همراه 
آماده بهره برداری می شوند، افتتاح شود.

حسن  دکتر  اصفهان،  استاندار  ذاکراصفهانی  دکتر  حضور  با 
کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی، سید 
 جمال الدین صمصام شریعت معاون عمرانی استانداری، فضل ال

کفیل فرماندار اصفهان، دکتر رشید خدابخش مدیرکل تربیت 
بدنی و احمد جمشیدی رئیس اداره تربیت بدنی شهر اصفهان، 
سالن چند منظوره ورزشگاه سردار شهید اصغر الوی )فرمانده 
بهره  مورد  و  شد  افتتاح  تحمیلی(  جنگ  در  صفر   ۲8 تیپ 
برداری اهالی محله همت آباد اصفهان قرار گرفت. در مراسم 
گشایش این سالن یک هزار نفری که عاوه بر مسئوالن بلند 
شایسته  اما  محروم  منطقه  این  مردم  از  جمعی  استانی  پایه 
و  اصفهان  استاندار  توسط  نوار  قطع  از  داشتند، پس  حضور 
مقدس  سرود  شدن  نواخته  و  مجید  قرآن  از  آیاتی  تاوت 
جمهوری اسامی، مدیرکل تربیت بدنی استان خیرمقدم گفت 
و طی سخنانی اظهار داشت: ما باید نگاه ویژه ای به ورزش 

محات پرجمعیت و محروم داشته باشیم تا مردم بتوانند از 
بخش  در  دکتر خدابخش  مند شوند.  بهره  ورزشی  امکانات 
دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت و وضعیت ورزش 
استان اصفهان، گفت: هدف ما در برنامه پنجم توسعه کشور 
استان  یافته در  نفر ورزشکار سازمان  میلیون  به یک  رسیدن 
است، یعنی حدود ۲5 درصد مردم اصفهان که اگر بتوانیم زمینه 
و بستر مناسبی را فراهم بیاوریم تا این تعداد از مردم اصفهان 
به ورزش روی بیاورند، می توانیم ادعا کنیم که تا حدودی به 
اهدافمان نائل شده ایم. مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با 
مطالعات ارزشمندی که از ورزش مردم دنیا دارد، با اشاره به 
ورزش در چین اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده در حال 
حاضر بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر از جمعیت 
 کشور چین به ورزش می پردازند، در حالی که فقط 3/5 درصد
ایران ورزش می کنند و در اصفهان 4/5 درصد  مردم ما در 
بیمه  پوشش  تحت  نفر  هزار  بیست  و  دویست  یعنی حدود 
ورزشی قرار دارند. البته این آمار نسبت به سایر استان ها آمار 
اما در مجموع راضی کننده  نسبتًا خوبی محسوب می شود، 
نیست و ما سعی داریم این رقم را حداقل به یک میلیون نفر 
اداره کل  راهبردی ورزش  تدوین سند  با  که  بدهیم  افزایش 

تربیت بدنی استان، دور از دسترس نخواهد بود. 
دکتر خدابخش، مدیرکل تربیت بدنی استان احیای اصل سوم 
قانون اساسی را یادآور شد و افزود: احیای اصل سوم قانون 
اساسی به صراحت تأکید بر ارائه خدمات بهداشت رایگان، 
با  ارتباط  در  ما  و  دارد  رایگان  ورزش  و  رایگان  تحصیل 
اجرای این اصل با همکاری سپاه صاحب الزمان )عج( استان، 
فرمانداران و دیگر نهادها و ارگان ها درصدد هستیم با تمام 
قدرت این امر را در استان اصفهان اجرایی کنیم. وی سپس به 
افتتاح سالن چند منظوره ورزشگاه سردار شهید اصغر الوی 
در سالروز میاد فرخنده امام حسن مجتبی )ع( اشاره کرد و 
ادامه داد: افتتاح این سالن در چنین روز خجسته و مبارک را 
به فال نیک می گیریم و امیدواریم این مجموعه ورزشی در 
محله پرجمعیت همت آباد نیاز اهالی این منطقه قهرمان پرور 
و عاشق ورزش را برآورده سازد و شورای ورزش این محله 
در مدیریت و نگاهداری از این سالن که با هزینه ای بالغ بر 
700 میلیون تومان بنا شده، کوشا باشد تا مردم محله به بهترین 
وجه ممکنه بتوانند از امکانات ورزشی این مجموعه بهره مند 
شوند. دکتر خدابخش در پایان سخنانش یاد و خاطره ۲4۲ 
شهید محله همت آباد از جمله سردار شهید الوی را گرامی 

داشت.
افتتاح  و  تکمیل  پرشتاب  روند  اصفهان  استاندار 

پروژه های ورزشی را ستود
 در مراسم افتتاحیه سالن چند منظوره ورزشی سردار شهید اصغر

الوی، دکتر ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان از سرعت عمل و 
روند پرشتاب تحول و دگرگونی در پروژه های عمرانی استان 
به ویژه پروژه های ورزشی ابراز رضایت کرد و خدمات دکتر 
خدابخش، مدیرکل تربیت بدنی را ستود و از وی تجلیل به 
بسیار  شرایط  ورزش  بخش  در  داشت:  اظهار  و  آورد  عمل 
خوبی حاکم گردیده و باید توجه بیشتری به تربیت بدنی و 

ورزش استان بشود. 
تشریفات  بدون  و  سادگی  کمال  در  که  اصفهان  استاندار 
با  و  بود  کرده  پیدا  آباد حضور  همت  محله  مردم  جمع  در 
خضوع و خشوع همیشگی خود پیرامون ورزش استان سخن 
می گفت، با اشاره به فضاهای ورزشی در گذشته اظهار داشت: 
در گذشته نه تنها فضای ورزشی در تمام نقاط استان کم بود 
که اعتبارات کمتری به پروژه های ورزشی تعلق می گرفت، 
اکنون روند خوبی در جهت احداث و تکمیل  در حالی که 
پروژه های ورزشی حاکم شده تا جایی که بسیاری از شهرها، 
ورزشی  اماکن  دارای  کشور  روستاهای  حتی  و  بخش ها 
می برند.  بهره  خوبی  ورزشی  امکانات  از  مردم  و  شده اند 

وی در ادامه افزود: استانداری هم به سهم خود از پروژه های 
ورزشی استان حمایت ویژه ای کرده و خواهد کرد تا انشاءا... 

سامتی و نشاط را در میان آحاد جامعه گسترش دهد. 
اظهار  بیاناتش  از  دیگری  بخش  در  ذاکراصفهانی  دکتر 
و  برنامه محوری حرکت می کند  با  دکتر خدابخش  داشت: 
خوشبختانه با تیم قوی که در اختیار دارد، می تواند با کمک و 
همکاری سایر ارگان های دولتی و بخش خصوصی این روند 
را گسترش داده و ارتقا ببخشد. استاندار در پیش بودن هفته 
دولت را خاطرنشان کرد و از افتتاح بیش از 400 طرح عمرانی 
پایان سال90 یک هزار تا  افزود:  داد و   در هفته دولت خبر 
وی  می رسد.  برداری  بهره  مرحله  به  عمرانی  طرح   500 و 
را  عمرانی  پروژه های  روی  پیش  مشکات  عمده  از  یکی 
منابع  به  دستیابی  با  گفت:  و  دانست  الزم  اعتبارات  کمبود 
جدید و تاش همه جانبه سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
از جمله اداره کل تربیت بدنی، این موانع و مشکات از پیش 
روی پروژه های عمرانی برداشته خواهد شد تا به یاری خدا 
با  شده  یاد  پروژه های  و  طرح ها  ساختمانی  عملیات  ادامه 

سرعت بیشتری دنبال شود. 
دکتر ذاکر اصفهانی آینده ورزش در ایران را درخشان توصیف 
کرد و گفت: شرایط فعلی ورزش شرایط خوبی نیست و ما 
آرزو می کنیم هرچه زودتر به شرایط مطلوب دست پیدا بکنیم 

و در بخش ورزش همگانی، بهتر از گذشته گام برداریم. 
استاندار اصفهان از افتتاح سالن چند منظوره ورزشی سردار 
شهید الوی همت آباد به عنوان یک رویداد خوب در ورزش 
فضاهای  افزایش  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  یاد  اصفهان 
ورزشی در استان و افتتاح چنین اماکنی مورد نیاز است و هر 
چقدر که بر تعداد اماکن ورزشی افزوده شود، به همان مقدار 
از ارتکاب جرایم کاسته خواهد شد و دیگر نیازی به گسترش 
توسعه مکان های ورزشی  با  این که  نداریم؛ ضمن  زندان ها 

سامت جامعه تضمین خواهد شد. 
دکتر ذاکراصفهانی در پایان از دکتر خدابخش به عنوان مدیری 
و  وی  بی وقفه  پیگیری های  از  و  کرده  یاد  کاردان  و  الیق 
ارتقای  منظور  به  که  بدنی  تربیت  کل  اداره  در  همکارانش 
ابراز  می گیرد،  صورت  جامعه  سامت  تأمین  و  ورزش 

رضایت نمود.

لیگ  در  ورزشی  تیم های  قدرتمندانه  حضور  از 
کشور حمايت می کنیم

استاندار اصفهان در مراسم افتتاح سالن چند منظوره ورزشی 
سردار شهید الوی همت آباد از ادامه حضور مقتدرانه تیم های 
ورزشی باشگاه های استان در قالب های لیگ برتر کشور در 
رشته های گوناگون حمایت کرد و افزود: اصفهان از پتانسیل 
خوبی در ورزش برخوردار است و استعدادهای فراوانی در 
رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و قهرمانان ارزنده 
زیادی هم داریم که در تیم های ملی، بارها برای ایران اسامی 
موجبات  و  کرده اند  افتخارآفرینی  المللی  بین  میادین  در 

سربلندی مردم اصفهان را فراهم آورده اند. 
دکتر ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان که با عاقه مندی نتایج 
 مسابقات معتبر جهان را تعقیب می کند، به قهرمانان و مدال آوران

اصفهانی در بازی های آسیایی و مسابقات جهانی و المپیک 
شایسته  جوان های  کرد  امیدواری  ابراز  و  داشت  اشاره 
داشته  المپیکی  مدال های  کسب  در  بیشتری  سهم  اصفهان 
باشند. استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت دو باشگاه بزرگ 
ذوب آهن و سپاهان گفت: با تمام وجود استانداری از ادامه 
تیمداری باشگاه های ورزشی اصفهان حمایت خواهد کرد تا 
گوناگون  رشته های  در  بتوانند  باشگاه ها  قدرتمند  تیم های 
اصفهان  باالی ورزش  اعتبار  از  و  کنند  پیدا  ورزشی حضور 
دفاع کرده و با قدرت، به فعالیت های مقتدرانه خود در لیگ 

برتر کشور ادامه دهند.

سردار  ورزشی  منظوره  چند  سالن  افتتاحیه  مراسم  ادامه  در 
دیگر  و  اصفهان  استاندار  ذاکراصفهانی،  دکتر  الوی،  شهید 
سرپوشیده  استخر  احداث  محل  از  استانی  بلندپایه  مقامات 
دنبال  را  کار  گذاری  سوله  مرحله  در  که  ورزشگاه  این 
این  کلنگ  ای،  ساده  مراسم  طی  و  کردند  دیدن  می کرد، 
استخر  این  ساخت  اعتبار  شد.  زده  زمین  به  نیز  استخر 
شده  برآورد  تومان  میلیون  و۲00  میلیارد  یک   سرپوشیده 

است. 
در حاشیه

 در بدو ورود استاندار و دیگر مقامات استانی که وی را 
همراهی می کردند، دختر نوجوانی با بیانی شیوا و صدای گرم 

و دلنشینی در قالب دکلمه خوش آمد گفت.
 استاندار اصفهان به پیشنهاد دکتر خدابخش، مدیرکل تربیت 

بدنی استان از ذبح گوسفند جلوگیری کرد.
 مراسم افتتاحیه هرچند با 90 دقیقه تأخیر به خاطر بازدید 
و  نظم  اما  شد،  همراه  مترو  ایستگاه های  از  استاندار  آقای 

انضباط نسبتًا خوبی در محوطه ورزشگاه حاکم بود.
 اسماعیل فرهادی، فوتبالیست با اخاق عضو تیم فوتبال 
پوش  ملی  و  شایسته  جوان  نادریان،  رضا  و  آهن  ذوب 
از  جهانی  و  آسیایی  رنگارنگ  مدال های  دارنده  تکواندو 
جمله ورزشکاران نامی و ارزنده کشورمان اهل محله همت 

آباد اصفهان هستند. 
 دکتر خدابخش، مدیرکل تربیت بدنی استان در سخنرانی 
خود از رتبه پایین اصفهان در سرانه ورزش یاد کرد و گفت 
بندی  رده  ششم  و  بیست  رتبه  در  اصفهان  حاضر  حال  در 

استانی قرار دارد. 
 برای اولین بار مدیریت و نگاهداری ورزشگاه شهید الوی 
به خود مردم )شورای ورزش محله همت آباد( واگذار شد. 

 ورزشگاه سردار شهید الوی در زمینی به مساحت ۲500 
مترمربع و با زیربنای 1700 مترمربع احداث شده و از سال 
1386 آغاز به کار کرده است. فضای مفید سالن چند منظوره 

این ورزشگاه ۲8×50 مترمربع است.
 سالن فوق تنها گنجایش کمتر از 500 نفر را دارد.

 پروژه استخر سرپوشیده ورزشگاه سردار شهید الوی در 
مرحله سوله گذاری قرار دارد و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و ۲00 میلیون تومان آماده بهره برداری می شود و قرار است 
در ایام دهه مبارک فجر امسال افتتاح شود. 

نفره  هفت  هیأت  توسط  الوی  شهید  ورزشگاه  زمین   
ورزش  برای  انقاب  آغازین  روزهای  در  زمین  واگذاری 
جوانان محله همت آباد تخصیص یافت و سال ها جوان های 

این محله در زمین خاکی فوتبال بازی می کردند.
 سالن چند منظوره ورزشی شهید الوی با مشکل برق و گاز 

و تلفن روبه رو است.
 اعضای شورای ورزش محله همت آباد از حسن اعتماد 
این محله قدردانی کردند و اعام نمودند  به مردم  مسئوالن 
رشته های  سایر  بر  بلکه  نیست،  محوری  فوتبال  ما  نگاه 
ورزشی هم توجه داریم و به آنها می پردازیم؛ ضمن این که 
بانوان و مردان به طور مساوی از کلیه امکانات این ورزشگاه 

بهره مند خواهند شد.
کمبود  دلیل  به  ورزشگاه  این  منظوره  چند  سالن  پروژه   
اعتبار به حالت رکود درآمده بود که از آذرماه سال 89 و بعد 
از سفر استانی آقای رئیس جمهور و اختصاص 350 میلیون 
کمک  تومان  میلیون   300 و  ریاست جمهوری  کمک  تومان 
وزارت نفت، مجدداً فعال شد و با برخورداری از کمک های 
 مردمی و تأمین مابقی هزینه های اجرایی که بالغ بر 50 میلیون
و  رسید  برداری  بهره  مرحله  به  پروژه  این  بوده،  تومان 
همزمان با سالروز والدت امام حسن مجتبی )ع(، توسط دکتر 

ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان افتتاح گردید.

همزمان با سالروز والدت فرخنده امام حسن مجتبی )ع(

سالن سردار شهید الوی همت آباد اصفهان افتتاح شد
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