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رئیس جمهور در دیدار کارکنان وزارت اطالعات: 
باید تجهیزات کار اطالعاتی را تغییر داد 

به فریاد تنگه صیاد برسید
با خشکسالی هایی که از سه سال پیش  گریبان 
چهارمحال و بختیاری را گرفته؛ منطقه حفاظت 
شده تنگه صیاد که یکی از ذخیره گاه های زیستی 
جانوری و گیاهی  نادر کشور به حساب می آید؛ 
در مرز  خشکی کامل قرار گرفته، خشک شدن  و 
یا کاهش شدید آبدهی  50 چشمه، زندگی تمامی 
با  را  منطقه   این  گیاهی  و  جانوری  زیستمندان 
تهدیدهای جدی روبه رو کرده است و از طرفی با 
آمدن فصل پاییز و نبود علوفه، گدار حیات وحش 

از تنگه صیاد تشدید می شود.
زیستگاه  این  آبی  منابع  سوتر  خشک شدن  آن 
میش  قوچ،  گله های  شدن  خارج  سبب  طبیعی 
وحشی، کل و بز از منطقه تحت حفاظت  و ورود 
به باغ ها و مزارع  حاشیه این منطقه شده که آنها را  
 با تله ها و دام های از پیش گسترده شده  شکارچیان  

طبیعت ستیز روبه رو می کند. 
صیاد  تنگه  شده  حفاظت  منطقه  در  آب  بحران 
تعدد  همچنین  هکتار،  هزار   27 گستردگی  با 
داخل  در  موجود  مزارع  و  باغات  پراکندگی  و 
محدوده و یا حاشیه این منطقه و در نهایت کمبود 
حیات  گدار  و  خروج  از  جلوگیری  بان،  محیط 
ممانعت  و  آب  جستجوی  در  و  تشنه  وحش 
و  ناامن  محیط های  چنین  به  آن ها  ورود  از 
 خطرناکی را کاری سخت و شاید غیرممکن کرده

است.
اما احوال  نا به س��امان تنگه صیاد در حالی است 
که این منطقه  یکی از مناطق چهار گانه  س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت کشور  است  و در مقابل 
ب��رای حراس��ت و حفاظت از چنی��ن ذخیره گاه  
زیس��تی  تنها  10 میلیارد تومان که آن هم در کل 
اعتبار خشکس��الی اس��تان چهارمحال و بختیاری  
اس��ت، اختصاص می دهند. پیش از این مدیرکل 
دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست 
در مصاحبه ای با مهر گفته ب��ود در صورت ارائه 
برنامه های مشخص برای تأمین اعتبارات ویژه برای 
حفاظت، آبرس��انی و تأمین علوفه حیات وحش 

تنگ صیاد آمادگی کامل دارد... 
در صفحه 5
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ناتو و پرداخت رشوه به طالبان
برای فرار از میدان نبرد

اس��ناد زی��ادی وج��ود دارد که نش��ان 
می دهد نیروهای کشورهای عضو ناتو 
در افغانس��تان ب��ا وج��ود این که مدعی 
نبرد با طالبان هس��تند، همکاری وس��یع 
و مخفیان��ه ای با این گروه برای روبه رو 
نش��دن با آنه��ا در میدان جن��گ انجام 

می دهند.
 حمایت ه��ای نظامی از طالبان توس��ط 
کش��ورهای غربی همیش��ه مورد انتقاد 
رس��انه های منطق��ه و نهاده��ای حقوق 
بش��ری بوده است. اما کمک های نظامی 
و تس��لیحاتی تنه��ا بخش��ی از مجموع 
کمک هایی است که از جانب کشورهای 
غربی به طالبان می رس��د. بخش مهمی 
از کمک ه��ای مورد اش��اره به صورت 
کمک های مالی است که به تازگی توجه 

بسیاری را به خود جلب کرده است. 
بس��یاری از کارشناس��ان مسائل سیاسی 
معتقدن��د که هر چن��د کمک های مالی 
از سراس��ر جه��ان برای طالبان ارس��ال 
می ش��ود، اما بخ��ش قاب��ل توجه این 
کمک ها از ط��رف کش��ورهای اروپای 

غربی است. 
براساس مطالعات و اسناد به دست آمده، 
در ی��ک فرآیند تیره به نام پول ش��ویی، 
مالیات های ش��هروندان ای��االت متحده 
که از طری��ق پیمانکاران م��ورد قرارداد 
 نیروهای نظامی آمریکا برای حمل و نقل،
س��اخت و س��از، پروژه ه��ای ان��رژی، 
سوخت و س��ایر خدمات در افغانستان 
سرازیر می شود، در اختیار شورشیان و 

یا شبکه های جنایی قرار می گیرد. 
سایت رسمی آمریکای التین تررا در ماه 
اوت با انتشار گزارشی به نقل از آسویشتد 
پرس نوشت: پس از بررسی و مطالعه در 
زمینه کمک پیمان��کاران آمریکایی برای 
حمایت از بازس��ازی افغانستان، ارتش 
آمریکا اعتراف کرد که 360 میلیون دالر 
بودج��ه مالیات دهن��دگان آمریکایی، به 
دس��ت مخالفین و شورشیان به رهبری 
طالب��ان افتاده اس��ت. تارنم��ای خبری 
اسپانیایی زبان ال اینفورماسیون از اسپانیا 
نیز در 20 ماه اوت با پرداختن به موضوع 
کمک مالی غیر مستقیم ایالت متحده به 
طالبان نوش��ت که ارتش آمریکا با قرار 
 دادن مبل��غ هنگف��ت 360 میلیون دالر
در اختی��ار طالبان در افغانس��تان، اجازه 

بقای بیشتر را به آنان می دهد. 
بخش��ی از اس��تراتژی ب��اراک اوباما در 
افغانس��تان قرار دادن بودجه س��االنه ای 
برای باال بردن س��طح زندگی و اوضاع 
اقتصادی در این کش��ور بوده است، اما 
با انتشار این تحقیقات و صحت داشتن 
آن، چال��ش بزرگی برای ایالت متحده و 
همکاران بین المللی وی به وجود آورده 
است که بر آن شدند تا در جهت مبارزه 
برضد فساد و پول شویی در افغانستان قد 
علم کنند. انتشار این اخبار و به رسمیت 
شناختن آن توسط ارتش آمریکا، باعث 
تضعی��ف باورهای عموم��ی از کمرنگ 
ش��دن نقش طالبان و فساد در افغانستان 
ش��ده اس��ت. ای��ن 360 میلی��ون دالر 
بخش کوچک��ی از دارایی 31 میلیاردی 
است که گروه های مؤتلفه افغانستان در 
اختیار دارند، اما با این پول، شورش��یان 
برای رس��یدن به اهداف خود در جهت 
باال بردن کیفیت س��اح ها و جنگیدن با 
نیروهای مخالفان خود استفاده می کنند. 
دولت افغانس��تان نیز بارها گایه داشته 
که آمریکایی ها ش��عار می دهند چندین 
میلیارد دالر ب��ه افغان ها کمک کرده اند 
اما نحوه مصرف ای��ن پول ها در اختیار 
خودشان اس��ت و معلوم نمی شود کجا 

و چطور هزینه می شود. 
در همین زمینه، ش��بکه اطاع رس��انی 
نی���ز   )afghanpaper( افغ�انس��تان 
ب��ه نقل از رمضان بش��ر دوس��ت وزیر 
س��ابق برنامه ریزی افغانس��تان، از برنامه 
هدفمندسازی غرب برای رساندن پول به 
طالبان از طریق پیمانکاران غربی پرداخته 
و به عنوان مثال از ش��رکت لوییس برگر 
آمریکایی نام برده که یکی از واسطه های 
انتق��ال پ��ول به طالبان ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. بنا به نظر رمضان بش��ر دوست، 
شرکت های امنیتی که نیروهای آمریکایی 
برای حفاظ��ت از کاروان های تدارکاتی 
خود با آنها قرارداد می بندند، تنها فعالیت 
نظامی ندارند بلکه کارگزاران اطاعاتی 
هستند که با اهداف خاصی تأسیس شده 
اند.  به گفته این عضو پارلمان افغانستان، 
کشورهای خارجی مانند آمریکا، انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان از ابتدا می دانس��تند که 
پ��ول  مالی��ات دهندگان کشورش��ان در 
کج��ا و چگون��ه مصرف می ش��ود.  به 
نظر رمضان بش��ر دوس��ت، سرنوشت 
جنگ در افغانس��تان را مافیای اقتصادی 
 آمریکا تعیی��ن می کند زی��را 90 درصد

کمک های آمریکا به افغانستان به جیب 
آنها واریز می شود و 10 درصد دیگر در 
اختیار مافیای اقتصادی افغانس��تان قرار 

می گیرد. 
وی همچنین فاش کرد که ش��رکت های 

امنیتی مستقر در والیت ارزگان که وظیفه 
انتقال تدارکات نیروهای آمریکایی را بر 
عهده دارند، با طالبان همدست هستند و 
نیمی از پول داده ش��ده به آنها در اختیار 
طالب��ان ق��رار می گیرد، ب��ه همین دلیل 
هیچ��گاه کاروان های تدارکاتی و نظامی 
نیروه��ای آمریکای��ی در ارزگان م��ورد 

حمله طالبان قرار نمی گیرند. 
با ای��ن حال، پنتاگ��ون از ارائه اس��امی 
شرکت های درگیر این موضوع خودداری 

کرده است. 
این روزها برلسکونی نخست وزیر ایتالیا 
روزه��ای س��ختی را می گذارند. پس از 
افش��ای روابط نامش��روعش با دختران 
ایتالیایی که منجر به جدایی همس��رش 
از وی ش��د و همچنی��ن همکاری اش با 
باندهای مافیای ایتالیا که کار را به تقاضا 
ب��رای برکن��اری اش از قدرت کش��اند، 
اکنون با افش��ا شدن رش��وه به طالبان با 
هدف تأمی��ن امنیت نظامیان ایتالیایی در 
افغانس��تان، با بحران ت��ازه ای نه تنها در 
داخل ایتالیا بلک��ه در خارج از مرزهای 

این کشور روبه رو شده است. 
در همین راستا روزنامه تایمز لندن در ماه 
اوت با انتش��ار گزارشی به نقل از محمد 
اس��ماعیل یک��ی از فرمانده��ان طالبان، 
ضمن تأیید این خبر نوشته است که سال 
گذشته این معامله با هدف تضمین امنیت 
جانی نیروهای ایتالیایی در منطقه سالوبی 

واقع در شرق کابل انجام شده است. 
محمد اسماعیل اعتراف کرده که در قبال 
دریافت رش��وه، نیروهای طالبان متعهد 
شدند از انجام هر گونه حمله به سربازان 
ایتالیایی در هر نقطه از خاک افغانس��تان 
به وی��ژه در ه��رات و حت��ی در خ��اک 
پاکستان نیز خودداری کنند. این فرمانده 
طالبان همچنین گفته است که نیروهای 
ایتالیای��ی نیز متعهد ش��دند در حمات 
نیروهای ناتو برضد شبه نظامیان طالبان 

شرکت نکنند. 
این ماجرا از حمل��ه نیروهای طالبان به 
نظامی��ان فرانس��وی در س��ال 2008 در 
منطقه سالوبی شروع شد که کشته شدن 
10 س��رباز فرانس��وی را در پی داشت. 
تا قب��ل از ورود نظامیان فرانس��ه به این 
منطقه، نظامیان ایتالیای��ی در این منطقه 
مس��تقر بودند اما نیروه��ای طالبان هیچ 

گونه حمله ای به آن ها نمی کردند. 
سربازان فرانسوی پس از آن که ایتالیا این 
قرارگاه را که در ش��مال کابل واقع شده، 
ترک می کنند کنترل منطقه را به دس��ت 
می گیرند. به این ترتیب آنها فرض را بر 
آن گذاش��ته اند که این منطقه تا حدودی 
آرام و به دور از خش��ونت است. مدت 
کوتاهی پس از آن ارتش فرانسه در یک 
حمله  برنامه ریزی شده از سوی طالبان ده 
نفر از سربازان خود را از دست می دهد. 
این حمله در آن زمان سنگین ترین حمله 
برضد نیروهای فرانسوی در افغانستان از 
ابتدای ورود آنها به این کشور محسوب 
می ش��د که این موضوع منج��ر به یک 

جنجال سیاسی در فرانسه شد. 
در این ارتباط، یکی از افسران ارشد ناتو 
در کابل به روزنامه تایمز گفت: پرداخت 
پ��ول از س��وی ایتالیا ب��رای حفظ جان 
سربازان آن کشور می تواند تا حدی قابل 
تأمل باشد ولی این که ایتالیا با خودداری 
از اطاع رسانی به دیگر متحدان خود در 
ناتو، اس��باب کشته شدن نظامیان ناتو را 

فراهم کرد، نمی تواند پذیرفتنی باشد. 
برلس��کونی در واکنش ب��ه این ماجرا از 
آن ابراز بی اطاعی کرده و آن را ش��ایعه 
خواند و به گزارش اش��پیگل وزیر دفاع 
ایتالی��ا نیز در دف��اع از دولت متبوعش، 
مقاله  منتش��ر ش��ده در روزنامه تایمز را 
زباله خوان��ده و گفته اس��ت که دولت 
ایتالیا از این روزنامه شکایت خواهد کرد. 
س��ازمان اطاعاتی ایتالیا پیش از این نیز 
یک بار دیگر مورد انتقاد واقع شده بود. 
این انتقاد به فش��ار شدید ایتالیا به دولت 
افغانستان باز می گشت. ایتالیا در آن زمان 
از کابل خواس��ته بود تا برای آزادی یک 
روزنامه ن��گار ایتالیای��ی از چنگ طالبان 

چند زندانی طالبان را آزاد می کند. 
کشته ش��دن سربازان فرانس��وی تنها به 
دلی��ل عدم هماهنگی ب��ا ایتالیایی ها بود 
و این کش��ور نیز از روش های مختلف 
س��عی می کند با همکاری ب��ا طالبان از 
س��ربازان خود محافظت کند، کاری که 
از طرف نیروهای انگلیس��ی نیز به طور 
وسیعی در دستورکار قرار دارد. رویکرد 
ناتو در هم��کاری وس��یع و مخفیانه با 
نیروهای طالبان ادعای آن سازمان درباره 
نبرد با این گروه و تاش برای امن کردن 
افغانس��تان را به ش��دت مخدوش کرده 
است. ضمن این که توانایی رزمی آنها را 
نیز به ش��دت زیر سئوال برده است. این 
سئوال برای کارشناسان مطرح شده است 
که چرا نیروهای ناتو با وجود برتری در 
س��اح و تجهیزات، برای روبه رو نشدن 
با طالبان در میدان جنگ به آنها رش��وه 

پرداخت می کنند؟

جهان نما

اولین ملت و کش��وری که توانس��ت نظام مبتنی 
بر اس��ام و قرآن را به وج��ود آورد، یک ملت و 
کش��ور پیرو اهل بیت علیهم الس��ام بود. امروز 
جوانان کشورهای اسامی برای رسیدن به آمال و 
آرزوهای خود، به جای مکاتب مادی متوجه تعالیم 
اسامی ش��ده اند و این افتخار به برکت حرکت 
ملت ایران به وجود آمده است. دنیای استکبار در 
کنار سیاست اسام هراسی، سیاست شیعه هراسی 
را نی��ز به صورت ویژه دنب��ال می کند که باید در 

مقابل این تاش ها هوشیار بود
حض��رت آیت ا... خامن��ه ای رهبر معظم انقاب 
اس��امی در دیدار علماء، نخبگان و روشنفکران 
ش��رکت کننده در پنجمین مجمع عمومی جهانی 
اهل بیت علیهم الس��ام و همچنی��ن نمایندگان 
فرهنگی جمهوری اس��امی ایران در کشورهای 
مختل��ف، ضمن بی��ان ظرفیت های پی��روان اهل 
بیت علیهم الس��ام و همچنی��ن تهدیدهای پیش 
روی جهان تش��یع و امت اس��امی، تأکید کردند: 
حرکت های عظیم اس��امی اخیر در دنیای اسام، 
مقدمه تحولی بزرگ تر و حاکمیت اسام است و 
موضع پیروان اهل بیت علیهم السام، حمایت از 

این حرکت های اسامی است.
ب��ه گزارش »تابن��اک«، رهبر انقاب اس��امی در 
ای��ن دیدار که در ت��االر آئینه حرم مطهر امام رضا 
علیه السام در مشهد مقدس برگزار شد، در بیان 
ظرفیت ها و امتیازات مکتب اهل بیت علیهم السام 
خاطر نش��ان کردن��د: اولین ملت و کش��وری که 
توانس��ت نظام مبتنی بر اسام و قرآن را به وجود 
 آورد، یک ملت و کشور پیرو اهل بیت علیهم السام
ب��ود. حضرت آیت ا... خامن��ه ای افزودند: امروز 
جوانان کشورهای اسامی برای رسیدن به آمال و 
آرزوهای خود، به جای مکاتب مادی متوجه تعالیم 
اسامی ش��ده اند و این افتخار به برکت حرکت 

ملت ایران به وجود آمده است.
ایشان حرکت های اسامی اخیر در مصر، تونس، 
لیب��ی، بحرین و یمن را از الط��اف الهی خواندند 
و خاطر نش��ان کردند: موضع م��ا حمایت از این 
حرکت ه��ا و تقویت آنها اس��ت و امیدواریم این 
حرکت های اس��امی منجر به قطع کامل س��لطه 

دشمنان اصلی یعنی صهیونیست ها و آمریکا شود.
رهبر انقاب اس��امی تأکید کردن��د: در کنار این 
امتی��ازات و ظرفیت ه��ا باید مراق��ب تهدیدها و 
آس��یب ها نیز بود که از جمله آنها ایجاد اختاف 
میان مذاهب گوناگون اسامی به ویژه شیعه و سنی 
است. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر این که 
ایجاد اختاف میان ش��یعه و س��نی با انگیزه های 
سیاسی بین المللی انجام می گیرد، افزودند: دنیای 
اس��تکبار در کنار سیاست اسام هراسی، سیاست 
ش��یعه هراسی را نیز به صورت ویژه دنبال می کند 

که باید در مقابل این تاش ها هوشیار بود.
ایش��ان با تأکید بر اعتقاد راس��خ پیروان اهل بیت 
علیه��م الس��ام بر وح��دت میان امت اس��امی 
خاطرنش��ان کردند: سعادت امت اسامی به ویژه 
سعادت ش��یعیان در گرو اتحاد میان امت اسامی 
اس��ت. رهبر انقاب اسامی همچنین با اشاره به 
شکست مکاتب مادی در پاسخگویی به نیازهای 
بشری و سئواالت جدید، تأکید کردند: باید معارف 
دینی از جمل��ه معارف اهل بیت علیهم الس��ام 
متناس��ب با نیازهای روز در اختیار مس��لمانان و 

جوامع غیر اسامی قرار گیرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان تأکید کردند: 
تحوالت کنونی در دنیای اسام نوید بخش آینده 
روشنی است و نشانه های این آینده روشن و تحول 

عظیم آشکار شده است.
در ابتدای این دیدار شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل 
حزب ا... لبنان، ش��یخ حسن س��لطان از بحرین، 
حجت االس��ام و المسلمین اکبری از افغانستان، 
س��یدعمار حکیم رئیس مجلس اعای اس��امی 
عراق، حجت االس��ام و المسلمین شیخ العمری 
از عربستان و خانم هاجر حسینی از آمریکا، به بیان 
دیدگاه ه��ای خود در خصوص تحوالت منطقه و 
بیداری اسامی و رشد روزافزون گرایش به اسام 
در جهان پرداختند و ضرورت هوشیاری در مقابل 
تهدیدهای دش��منان امت اسامی و لزوم وحدت 
بیش از پیش دنیای اسام را مورد تأکید قرار دادند. 
در این دیدار همچنین حجت االسام و المسلمین 
 اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السام
ضم��ن ارائه گزارش��ی از اج��اس پنجم مجمع 
عمومی، به حضور بیش از پانصد نفراز فرهیختگان 
و نخبگان از 110 کش��ور جه��ان در این اجاس 

اشاره کرد.

دو ش��هروند آمریکایی متهم به جاسوس��ی آزاد 

نش��ده اند و درخواس��ت وکای مداف��ع این دو 
مته��م، مبنی بر صدور قرار وثیق��ه و آزادی آنان 
در دس��ت بررس��ی اس��ت. به گزارش اداره کل 
رواب��ط عموم��ی و تش��ریفات ق��وه قضائیه، به 
همراه تکذیب خبر برخی رسانه ها درباره آزادی 
دو آمریکای��ی متهم به جاسوس��ی اع��ام کرد: 
درخواس��ت وکای مدافع ای��ن دو متهم درباره 
صدور قرار وثیقه و آزادی آنان از س��وی قاضی 
پرونده در دست بررسی است و اطاع رسانی در 
این زمینه از س��وی قوه قضائیه صورت خواهد 
گرف��ت و هرگونه اطاع رس��انی در این باره از 

ناحیه دیگر افراد موجه نیست.
گفتنی است که مسعود شفیعی وکیل شین بائر و 
جاش فت��ال در گفتگو با خبرگزاری ها گفته بود 
که ش��عبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقاب اسامی 
ب��ا آزادی این دو تبعه آمریکایی با قرار وثیقه نیم 

میلیون دالری موافقت کرده است.
 وی تصریح کرد: این موضوع به اطاع خانواده 
این دو آمریکایی و س��فارت س��وئیس به عنوان 
حافظ منافع آمریکا در تهران رسیده و بائر و فتال 
می توانند مانند سارا ش��ورد با تودیع وثیقه 500 

میلیون تومانی از کشور خارج شوند.

رئیس جمهور با تأکید بر این که بهترین نیروهای 
انق��اب در وزارت اطاع��ات مش��غول به کار 
هس��تند گفت: کارکنان وزارت اطاعات امروز 
نقط��ه اطمین��ان رهب��ری، دلس��وزان انقاب در 
نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران به ش��مار 

می روند.
به گزارش ایس��نا، محمود احمدی نژاد در دیدار 
تع��دادی از کارکن��ان وزارت اطاع��ات با بیان 
این که سرباز امام زمان )عج( بودن ارزش بسیاری 
دارد و مدال بی نظیری اس��ت که امروز کارکنان 
وزارت اطاعات مفتخر به آن هستند گفت: اگر 
کسی در جمهوری اسامی ایران مسئولیتی دارد 
و توفیق زندگی در این کش��ور نصیب او ش��ده 
باش��د به کمتر از جوار خ��دا رضایت دهد ضرر 

کرده است.
رئیس جمهور با بیان این که مفهوم کار اطاعاتی 
در جه��ان تغییر کرده و ش��کل دیگری به خود 
گرفته اس��ت، به ش��رایط فعلی منطق��ه و جهان 

اش��اره کرد و گفت:  امروز مستکبرین و دشمنان 
کش��ورهای آزاده و عدالت خ��واه خ��وار و ذلیل 
ش��ده اند، به گونه ای که در بسیاری از کشورهای 
جهان ش��اهد اعتراض نس��بت به وضع موجود 

هستیم.
احمدی نژاد ب��ا تأکید بر این که ام��روز در اروپا 
و آمری��کا نیز م��ردم به ش��دت از وضع موجود 
ناراضی هس��تند گفت: س��ران برخی از کشورها 
که در گذش��ته ایران را محور شرارت می نامیدند 
امروز جزء منفورترین انسان ها در دنیا محسوب 

می شوند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات سربازان گمنام 
امام زمان )عج( و کس��ب موفقیت های چشمگیر 
در وزارت اطاعات، به موضوع تغییر در روش 
و مفاهیم کار اطاعاتی اشاره کرد و گفت: برای 
رس��یدن ب��ه موفقی��ت در انج��ام مأموریت های 
محول��ه باید تجهی��زات کار اطاعات��ی را تغییر 
 دهیم و ب��ر روی روش ه��ا و مفاهیم جدید کار 

کنیم.
احمدی ن��ژاد اظهار کرد: ام��روز دیگر نمی توان 
ب��ا روش های قدیمی کار اطاعات��ی را به انجام 
رس��اند چ��را که بس��یاری از ش��رایط در جهان 
 حتی قوانین کش��ورها دچار تغییر و تحول شده 

است.
وی در ادام��ه با بی��ان این که اگر ملتی می خواهد 
س��ربلند باش��د باید بر روی پاهای خود بایستد 
گفت: جمهوری اس��امی ایران کشور بزرگی و 
دارای س��ابقه و تمدن طوالنی است، اما متأسفانه 
طی صد سال گذشته کشورهای بیگانه با نفوذ به 
خاک ایران مانع از رش��د و ش��کوفایی این ملت 

شدند.
احمدی نژاد ادامه داد: ما امروز برای این که بتوانیم 
به پیشرفت های چشمگیر دست پیدا کنیم باید بر 
روی پاهای خود بایس��تم، زیرا هیچ کشوری از 
ملتی که می خواهد سربلند و آزاده باشد پشتیبانی 

نمی کند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
ارتباط اختاس سه هزار میلیادی در سیستم بانکی 
ب��ا عوامل جریان انحرافی گف��ت: مراجع قضایی 
باید ارتباط این جریان را با اتفاق نامبارک سیستم 

بانکی کشور بررسی کنند.
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفتگو با مهر، در خصوص ریشه های اختاس 
بانکی سه هزار میلیارد تومانی در کشورمان گفت: 
سیستم بانکی ایران باید منضبط تر شود. وی افزود: 
معتقدم بخش های نظارتی یک اصل در بازار پول 
و سرمایه است چرا که هر هنگام این مهم ضعیف 
ش��ده مش��کلی در سیس��تم بانکی به وجود آمده 
اس��ت و بنابراین باید مکانیزم ه��ای نظارتی را در 
کشور کنترل کرد. دبیرمجمع تشخیص مصلحت 
نظام ادامه داد: سیستم الکترونیکی در حال حاضر 

ضعیف اس��ت و باید تقویت شود. رضایی تأکید 
ک��رد: در عی��ن حال معتق��دم باید با اف��رادی که 
مرتکب ای��ن تخلف بزرگ ش��ده اند برخوردی 

جدی و قاطع صورت بگیرد.
وی در پاس��خ به سئوالی مبنی بر این که چه مقدار 

معتقد به این هس��تید که اختاس میلیاردی اخیر 
در سیستم بانکی با دخالت جریان انحرافی انجام 
گرفته اس��ت، با بیان این که از این موضوع اطاع 
دقیق��ی ندارد گف��ت: دادگاه بای��د ارتباط جریان 
انحرافی و این اتفاق نامبارک سیستم بانکی کشور 
را بررس��ی کند و تا این بررسی ها صورت نگیرد 

نمی توان نظر قطعی داد.
 به گزارش مهر، در حالی این روزها زلزله در نظام 
بانکی با اختاس تاریخ��ی در اقتصاد ایران آغاز 
شده است که نامه مهرماه سال 89 اسفندیار رحیم 
مش��ایی بیانگر نقاط پنهان دیگ��ری از ماجراهای 
اخیر اس��ت. برخی سایت ها با انتشار تصویر نامه 
اسفندیار رحیم مش��ایی خطاب به وزرای اقتصاد 
و دارای��ی و راه و شهرس��ازی در مهر ماه 89 این 

موضوع را مطرح کرده بودند.

رهبر معظم انقالب در جمع شرکت کنندگان مجمع عمومی جهانی اهل بیت)ع(:

باید در برابر سیاست شیعه هراسی 
دنیای استکبار هوشیار بود

از سوی قوه قضائیه؛
آزادی دو تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی تکذیب شد

رئیس جمهور در دیدار کارکنان وزارت اطالعات: 
باید تجهیزات کار اطالعاتی را تغییر داد 

محسن رضایی:
سیستم بانکی ایران باید منضبط تر شود

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
جوسازی دانشگاه کلمبیا در آستانه 

سفر رئیس جمهور به نیویورک
بار دیگر در آس��تانه س��فر رئیس جمهور به نیویورک، خاطره حضور وی 
در دانش��گاه کلمبیا و حاش��یه های آن با خبری که از سوی نمایندگی ایران 
در س��ازمان ملل تکذیب ش��د، ب��ه اذهان عمومی بازگش��ت ولی احتمال 
حضور احمدی نژاد در یکی از دانش��گاه های آمریکایی با تکذیب مذکور 
قوت گرفت. به گزارش مهر، دانش��گاه کلمبیا را ش��اید بسیاری از ایرانیان 
با س��خنرانی محم��ود احمدی نژاد در جمع دانش��جویان این دانش��گاه و 
حاشیه های آن مراسم در سال 1387 بشناسند ولی خبری که این خاطره را 
باز تولید کرد، از س��وی یکی از پایگاه های اطاع رس��انی به نقل از نشریه 

دانشگاه کلمبیا منتشر شد. 
 در خبری که این پایگاه اطاع رسانی منتشر کرده بود آمده: محمود احمدی 
نژاد در هفتمین سفر ساالنه خود به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی 
ملل متحد از زمان تصدی پست ریاست جمهوری اسامی ایران، امسال به 
احتمال زیاد برای بار دوم در دانش��گاه کلمبیا در نیویورک حضور خواهد 

یافت.
دروغ روزنامه دانشگاه کلمبیا

 در ادامه این خبر آمده است: روزنامه  دانشگاه کلمبیا با انتشار خبر حضور 
دوباره احمدی نژاد در یک ش��ام خصوصی و مح��دود با حضور اعضای 
شورای روابط خارجی این دانشگاه  در 21 سپتامبر سال جاری 30 شهریور 
نوش��ت که قرار اس��ت 15 دانشجوی این دانش��گاه نیز در این مراسم شام 

حضور یابند تا با  رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کنند.
این نش��ریه با اشاره به حاشیه های مراسمی که با سخنرانی احمدی نژاد در 
این دانشگاه به وجود آمد افزود: در مراسم 4 سال پیش در دانشگاه کلمبیا، 
رئیس این دانش��گاه با وجود دعوت از احمدی نژاد در یک س��خنرانی در 
حضور میهمان مراس��م، ب��ه وی توهین کرد اما این بار به نوش��ته روزنامه 
دانشگاه کلمبیا، مسئوالن دانشگاه کلمبیا در نظر دارند حضور احمدی نژاد 
بدون جنجال و حاش��یه باش��د و وی در جمع کوچک و با حضور تعداد 

محدودی از افراد از این دانشگاه دیدار کند.
این خبر به پایگاه اطاع رسانی مذکور منحصر نشد و عاوه بر آن چندین 
پایگاه اطاع رس��انی پر بازدید نیز اقدام به باز انتشار این خبر کردند و این 
خب��ر با تیترهای مختلف در خروجی دیگر پایگاه های اطاع رس��انی قرار 

گرفت.
 نمایندگی ایران در نیویورک تکذیب کرد

اما از س��وی دیگر نمایندگی جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل، خبر 
برگزاری ضیافت ش��ام رئیس جمهور با رئیس دانش��گاه کلمبیا در حاشیه 
سفر آتی احمدی نژاد به نیویورک را تکذیب کرد. روابط عمومی نمایندگی 
دائم جمهوری اس��امی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، در پاسخ 
به اخبار خاف واقع و نادرس��ت برگزاری ضیافت ش��ام خصوصی رئیس 
جمهوری اس��امی ایران با رئیس دانشگاه کلمبیا و تعدادی از دانشجویان 
این دانش��گاه طی اطاعیه ای اعام کرد: هیچ گون��ه برنامه ویژه ای برای 
دانش��گاه کلمبیا در نظر گرفته نش��ده و خبر برگزاری جلس��ه شام رئیس 
جمهوری با رئیس دانش��گاه کلمبیا، چه در محل این دانش��گاه و چه محل 

دیگری کذب محض است.
در این اطاعیه همچنین تصریح ش��د: هرس��اله ریاست محترم جمهوری 
جلساتی را با گروه هایی از اقشار مختلف مردم آمریکا که عاقه مند به دیدار 
با ایشان هستند برگزار می کند که دیدار با دانشجویان دانشگاه های مختلف 
نیز بخش��ی از آن بوده است و هرس��اله برگزار می گردد. البته همانگونه که 
در اطاعیه نمایندگی جمهوری اس��امی ایران در نیویورک آمده، احتمال 
حضور محمود احمدی نژاد در یکی از دانشگاه های آمریکایی هست ولی 
ب��ه هر ح��ال دیدار و یا حضور در دانش��گاه کلمبیا در لیس��ت برنامه های 

هفتمین سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل در نیویورک وجود ندارد.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛
موافقت 67 درصدی مردم مصر 

برای محاکمه حسنی مبارک 
مرک��ز اطاعات و حمایت از تصمیم گیری های کابینه مصر در تازه ترین 
نظرسنجی خود از تأیید 67 درصدی محاکمه دیکتاتور سابق این کشور از 
سوی مردم خبر داد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، مرکز 
اطاعات و حمایت از تصمیم گیری های کابینه مصر به تازگی نظرسنجی را 

درباره محاکمه حسنی مبارک برگزار کرده است. 
ب��ه موجب این نظرس��نی که بیش از ه��زار نفر در آن ش��رکت کردند 67 
درصد مصری ها محاکمه حس��نی مبارک را تأیی��د می کنند و 13 درصد 
نی��ز با آن مخالفند. 20 درصد از ش��رکت کنندگان در این نظرس��نجی نیز 
از رأی دادن امتن��اع ک��رده ان��د. از س��وی دیگر 51 درصد م��ردم اوضاع 
نابس��امان مصر، 37 درصد فساد و غارت اموال و منافع عمومی کشور، 16 
درصد نیز کش��تار انقابیون در دوره رژیم دیکتاتوری حس��نی مبارک و 3 
 درصد نیز عبرت گرفتن مس��ئوالن آتی مصر را علت تأیید محاکمه مبارک 

دانسته اند.

نشست اخوانی ها در اسکندریه
 تهدید شورای نظامی

 و هشدار به مصادره انقالب
گروه اخوان المس��لمین مصر طی نشستی در اسکندریه نسبت به مصادره 
انقاب توس��ط برخی گروه ها و تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به 

شورای عالی نظامی مصر هشدار داد.
به گزارش مهر به نقل از رسانه های خارجی، رهبران گروه اخوان المسلمین 
مصر طی نشستی که در اسکندریه برگزار شد تهدید کردند در صورتی که 
مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در ماه جاری آغاز نش��ود اخوان 
المسلمین 27 سپتامبر پایان مشروعیت دوره انتقالی کنونی را اعام خواهد 
کرد. حس��ن البرنس یکی از اعضای اخوان المس��لمین اظهار داشت: ما با 
فرهنگ ش��هادت تربیت ش��ده ایم و آماده ایم در صورتی که همه از جمله 
محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر در برابر خواسته و 
اراده ملت، س��ر تعظیم فرود نیاورند شهدای جدیدی را در تظاهرات های 
میدان التحریر تقدیم کنیم. از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در ماه 
فوریه تاکنون ش��ورای عالی نظامی مصر اداره موقت این کشور را برعهده 
دارد. در جری��ان انقاب 25 ژانویه مصر 850 نفر کش��ته و بیش از 6 هزار 

نفر زخمی شدند. 
پس از خلع مبارک از قدرت، در یک همه پرسی مقرر شد انتخابات پارلمانی 
در ماه سپتامبر برگزار شود، اما دولت موقت اعام کرد که انتخابات مجلس 
خلق در ماه دس��امبر و مجلس ش��ورا در ماه ژانویه برگزار خواهد شد. از 
سوی دیگر حسین ابراهیم دبیر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه 
اخوان المسلمین از عملکرد دولت فعلی انتقاد و تصریح کرد: تاش هایی 
در حال انجام اس��ت تا انقاب مردمی مصر مصادره شود، اما مردم مانع از 
این امر و اقدامات پیش از انقاب 25 ژانویه از جمله بازداش��ت رهبران و 

اعضای اخوان المسلمین خواهند شد.
در همی��ن راس��تا صبحی صالح یکی دیگ��ر از رهبران اخوان المس��لمین 
نیز اظهار داش��ت که ش��ورای عالی نظامی مصر به دنبال ارتکاب اقدامات 
فراقانونی اس��ت و تاش می کند پس از انتخابات نیز قدرت را در کشور 

در دست داشته باشد.
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 ناهید شفیعی

ب��ه دلی��ل واردات بی روی��ه، محصول بی��ش از دو ماه 
کارخانجات نس��اجی اس��تان اصفهان در انبارها مانده و 
زنگ هشدار ورشکستگی این صنعت را به صدا درآورده 

است.
صنعت نساجی و پوش��اک در اصفهان بیش از 80 سال 
قدم��ت دارد و با توج��ه به وجود بیش از 2 هزار و 300 
کارخانه ریسندگی و بافندگی، یکی از مزایای نسبی استان 
به ش��مار می آید. در حالی ک��ه قطب تولید محصوالت 
نساجی کشور چند سالی است به دلیل واردات بی رویه 
محصوالت خارجی به ویژه محصوالت چینی، فلج شده 

و در رکود و بحران دست و پنجه نرم می کند.
نماینده مردم اصفهان و عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��امی در میان کشورهای وارد کننده 
محصوالت نس��اجی، رتبه نخس��ت را به کش��ور چین 
می دهد و می گوید: این در حالی است که محصوالت 
چینی در مقایسه با منسوجات داخلی از کیفیت مناسبی 

برخوردار نیست.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به کیفیت و قیمت مناسب 
پارچه و محصوالت دیگری که نساجی های استان تولید 
می کنند گف��ت: واردات بی رویه محصوالت نس��اجی 
خارجی موجب کاهش فروش محصوالت استان اصفهان 

و به دنبال آن ورشکستگی این بخش ها را در پی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت رقابت پذیر شدن صنعت نساجی 
برای فروش محصوالت این کارخانجات گفت: صنعت 
نس��اجی استان برای برون رفت از مشکات خود نیاز به 
نوس��ازی تجهیزات تولیدی دارد تا بتواند در این عرصه 

رقابت کند.
ب������ا تعطیل��ی  ناب�����ودی 50 ه�����زار ش��غل 

کارخانجات نساجی
از گذش��ته نه چندان دور صنعت نس��اجی یک صنعت 
س��ودآور و اس��تراتژیک در اس��تان اصفهان بوده که در 
ص��ورت تأمین نیازهای این بخ��ش، می تواند دوباره به 

شکل مؤثر در افزایش اشتغال زایی استان کمک کند.
این صنعت در شرایط کنونی هم بیش از 50 هزار اشتغال 
ایجاد کرده است که در مقایسه با شرکت های قدرتمندی  
مانن��د ذوب آهن اصفه��ان با 15هزار فرصت ش��غلی، 

شایسته بی مهری مسئوالن نیست.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی اس��تان اصفهان 
نیز بزرگ ترین مش��کل نس��اجی ها را ب��اال بودن قیمت 
م��واد اولیه مورد نی��از کارخانجات تولی��دی و واردات 
بی رویه دانست و گفت: واحدهای تولیدی داخلی با در 
نظ��ر گرفتن کیفیت باال در تولی��دات خود، بازار فروش 
محصوالت در داخل را در مقایسه با تولیدات بی کیفیت 

خارجی از دست دادند.
مظفر چلمغانی با اش��اره به تأثیر بس��زای اجرای قانون 

هدفمندی یارانه   ها در افزایش هزینه  های صنعت نساجی 
به ویژه حامل  های انرژی سوخت و برق ادامه داد: اجرای 
این قانون منافع صاحبان صنعت نساجی را با مشکات 
فراوان��ی روبه رو کرده و قیمت باالی انرژی و مواد اولیه 
 مورد نیاز واحدهای نساجی، سبب افزایش نرخ تمام شده

محصوالت داخلی شده است.
تسهیالتی به کارخانه های نساجی پرداخت نشد

به گفته وی با این که مس��ئوالن صن��دوق ذخایر ارز و 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی پوشاک برای رفع مشکات 
صنعت نس��اجی تصمیم گرفتند 30 میلیون دالر ذخیره 
ارزی در اختی��ار این انجم��ن قرار بگیرد ام��ا با وجود 
گذشت سه ماه از دس��تورالعمل های آن، صنایع نساجی 
اس��تان همچنان منتظر تأمین این اعتبار است، البته قرار 
بود این تسهیات در قالب ارز واگذار شود و با توجه به 
نوسانات نرخ ارز، به طور حتم بازپرداخت این تسهیات 
حتی باالتر از میزان فعلی آن می ش��د اما همین مسأله نیز 

متأسفانه مورد کم لطفی مسئوالن قرار گرفته است.
با توجه به مش��کات فراوان صنعت نساجی، چلمغانی 
خواس��تار توج��ه ویژه مس��ئوالن و حل بح��ران کنونی 
واحدها شد و گفت: بیش از 7 هزار و 800 واحد نساجی 
در استان اصفهان فعالیت می کنند که از این تعداد نزدیک 
به  2 هزار و 300 واحد تولیدی شناسنامه دار هستند که با 
اشتغال 50 هزار نفر به صورت کج دار و مریض فعالیت 

می کنند.
تعطیلی ۶00 واحد نساجی در کردآباد اصفهان

وی با اش��اره به این که مهر ماه سال گذشته 600 واحد 
نساجی در کردآباد اصفهان تعطیل شد، افزود: اواخر سال 
1389 نیز 16 واحد نس��اجی در شهرضا متوقف شدند، 
در کاش��ان و اصفهان نیز واحدهای تولیدی با وضعیتی 
مشابه روبه رو هستند و در شرایطی هم که تولید خود را 
متوق��ف نکنند، به صورت نیم��ه تعطیل و با کمتر از 50 

درصد ظرفیت به فعالیت ادامه می دهند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان اصفهان با 
بی��ان این که 70 درصد از مواد اولیه صنعت نس��اجی با 
واردات تأمین می ش��ود، گفت: در حال حاضر با وجود 
واردات مواد اولیه خارجی به کشور، محصوالت نساجی 
مانند نخ و پارچه نیز از دیگر کش��ورها وارد می ش��ود و 
همی��ن امر وضعیت فعلی بازار منس��وجات در داخل را 
آش��فته کرده، عاوه براین با وجود تأمین بخشی از نیاز 
واحدهای تولیدی با مواد اولیه داخلی در بخش صنعت 
نس��اجی، مواد اولیه مورد نیاز این صنایع مانند اکریل و 

پلی استر از طریق واردات تأمین می شود.
وی مهم ترین کشورهای وارد کننده محصوالت نساجی 
به ای��ران را چین، ترکیه، پاکس��تان و کره معرفی کرد و 
گف��ت: در میان این کش��ورها چین رتبه نخس��ت میزان 
واردات به کش��ور را به خود اختص��اص داده، در حالی 
که محصوالت چینی در مقایس��ه با منسوجات داخلی با 
وجود پایین بودن قیمت، کیفیت قابل رقابتی با تولیدات 
داخلی ندارند. چلمغانی بیان داش��ت: قیمت تمام ش��ده 
محصوالت داخلی در این بخش زمانی به تعادل می رسد 

ک��ه مالیات بر ارزش افزوده برای این واحدهای تولیدی 
کاه��ش و از واردات بی روی��ه محص��والت خارج��ی 

جلوگیری شود.
پ��س از واردات، قاچ��اق نی��از ب��ازار را تأمین 

می کند
چلمغانی می گوید: در صنعت نس��اجی نه تنها واردات 
بی روی��ه بلکه وج��ود پدیده قاچاق مش��کاتی را برای 
فعاالن این عرص��ه ایجاد کرده و در حال حاضر زاهدان 
یکی از دروازه های ورود جنس قاچاق به کشور است که 
روزانه میزان زیادی پارچه و منس��وجات قاچاق از آن به 

دیگر استان ها وارد می شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان اصفهان با 
اش��اره به قاچاق روزانه 40 تن نخ از کش��ور اوکراین به 
اصفهان در اواخر سال گذش��ته به ویژه در ماه های آذر، 
دی و بهمن، گفت: در سال گذشته در جلسه استانداری 
اصفهان، سرپرس��ت بانک  های عامل اس��تان اصفهان و 
فعاالن صنعت نساجی استان، قرار شد واحدهای نساجی 
که با مشکل کمبود نقدینگی و تأمین اعتبار روبه رو هستند 
با دریافت تسهیات از بانک ها بخشی از مشکات خود 
را رفع کنند اما تاکنون همکاری قابل ماحظه ای از سوی 

بانک های عامل در این زمینه صورت نگرفته است.
وی نس��اجی و پارچ��ه باف��ی را صنعت��ی س��ودآور و 
اس��تراتژیک در اصفه��ان خوان��د و گف��ت: زمانی این 
اس��تان قطب نس��اجی جهان به ش��مار می رفت و حتی 
در س��ال 1376، کارخانه نس��اجی وطن اصفهان، البسه 
نظامی��ان انگلیس��ی و منچس��تر که در ح��ال حاضر از 
 قطب ه��ای صنعت��ی معتبر جه��ان می باش��ند را تأمین 

می کرد.
پوشاک در صدر کاالهای قاچاق اصفهان

عاوه بر مش��کاتی ک��ه صنایع نس��اجی اصفهان برای 
تأمین مواد اولیه تولید و فروش محصوالت خود دارند؛ 
آمارهای تعزیرات حکومتی اصفهان حکایت از آن دارد 
که پوشاک بیش��ترین کاالیی است که به صورت قاچاق 

وارد استان می شود.
پس از پوشاک، قاچاق پارچه، کفش، پتو، موبایل و برنج 
به اصفهان رونق دارد که بیش��تر به وسیله مسافران وارد 

می شود.
 فرزاد آقایی با اشاره به ماده دو قانون واردات و صادرات 
گفت: مجموع کاالهای وارداتی و صادراتی در سه گروه 
کاالی پیش بینی شده که شامل کاالهای مجاز، مشروحه 
و ممنوعه تقس��یم بندی می ش��ود و هر ایرانی بر اساس 
قانون مجاز اس��ت با شناسنامه خود، 80 دالر از معافیت 
گمرک ب��رای مناط��ق آزاد مثل کیش اس��تفاده کند. اما 
عده ای کاالی مس��افری را تجمی��ع و تجاری می کنند به 
عنوان مثال با 10 شناسنامه به جای 80 دالر، 800 دالر از 
معافیت گمرک استفاده می کنند که تبدیل کاالی مسافری 

به کاالی تجاری قاچاق است.

عدم ثبات مدیریت 
به جامعه کارگری آسیب می زند

دبیر خانه کارگر اصفهان با امتناع از گفتگو در مورد جزئیات برکناری هوشنگ قادریان مدیرکل اداره تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: عدم ثبات مدیریت به جامعه کارگری آسیب می رساند.

اصغر برش��ان با اشاره به مسائل مطرح ش��ده در مورد برکناری و یا استعفای هوشنگ قادریان به عنوان 
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ترجیح می دهم در این شرایط در مورد این موضوع 
به تفصیل صحبت نکنم. وی ادامه داد: تأیید و یا تکذیب خود برای برکناری وی را اعام نمی کنم اما به 

طور کلی به عدم ثبات مدیریت در کشور انتقاد دارم.
دبیر خانه کارگر اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: عدم ثبات مدیریت در کشور ما که نمونه آن در سازمان 
تأمین اجتماعی بوده است سبب وارد آمدن آسیب های فراوانی به جامعه تحت پوشش آنها به ویژه جامعه 
کارگری ش��ده، چراکه برکناری و یا جابه جایی مدیران کارآمد به س��ود جامعه تولید و اشتغال نیست و 
باید این مسأله به صورت ریشه ای در کشور برطرف شود. برشان تصریح کرد: زمانی مدیری در جایگاه 
خود به موفقیت دست می یابد که از ثبات در سمت خود برخوردار باشد و این جابه جایی ها لطمه ای به 

کارآمد وی وارد نکند. 
نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسامی نیز در این باره گفت: برکناری 
هوشنگ قادریان از سمت مدیرکلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان که از نیروهای بسیجی 

و مدافع دولت بود برای ما جای سئوال دارد. 

بدهی های زیر یک میلیارد واحدهای تولیدی 
در اولویت استمهال

 
نخس��تین جلسه کمیته اس��تانی س��اماندهی معوقات بانکی با حضور نمایندگان سازمان های دولتی، 
بانک، مؤسس��ات مالی و اعتباری اس��تان و جمع��ی از هیأت نمایندگان در ات��اق بازرگانی اصفهان 

تشکیل شد.
 خس��رو کس��ائیان رئیس اتاق بازرگانی در این دیدار گفت: هدف رفع مش��کات تولیدکنندگان و 
اعضای اتاق است. رقم کل درخواست شده معوقات در استان نسبت به بدهی بعضی از اشخاص در 
تهران رقم باالیی نیست و ضروری است مطابق نمودار تهیه شده توسط اتاق، اولویت کار با بانک های 
ملی، صادرات، تجارت و ملت باشد که بیشترین درخواست استمهال را دارند. همچنین شرکت های 
تولی��دی ک��ه زیر یک میلیارد تومان بدهی دارند را در اولویت ق��رار دهیم. باید از تولیدکنندگانی که 
پولشان را در مملکت خودشان سرمایه گذاری کرده و باعث اشتغال شده اند حمایت کنیم. در شرایط 

کنونی تولید بیش از گذشته نیاز به حمایت سیستم بانکی دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: واحدهای صنعتی استان به دلیل شرایط ویژه 

اقتصادی نیازمند حمایت و کمک بانک های عامل می باشند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند.
عبدالوهاب س��هل آبادی در کمیته معوقات بانکی اس��تان اصفهان به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی به 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری مبنی بر بازپس گیری بدهی های معوق اشاره کرد و گفت: تشکیل این 

قبیل جلسات باعث رفع مسائل و مشکات هر دو طرف مشتری و بانک می شود.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

با ادامه واردات و کاهش فروش محصوالت صورت می گیرد؛

کاهش شدید قیمت سکه7800 کارخانه نساجی اصفهان در آستانه ورشکستگی
رئیس اتحادیه کشوری طا و جواهر از کاهش قیمت انواع سکه در بازار و ترکیدن 

حباب آن خبر داد.
کشتی آرای در گفتگو با واحد مرکزی خبر افزود: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار آزاد 610 هزار تومان فروخته ش��د که در مقایس��ه با روز قبل 
35 هزار تومان کاهش نش��ان می دهد. وی افزایش حراج سکه های بانک مرکزی 
در بانک کارگشایی از سه روز به پنج روز در هفته و اعام بانک مرکزی بر عرضه 
نامحدود س��که در بانک کارگشایی تا برآورده ش��دن نیاز بازار را علت اصلی این 

کاهش بیان و اضافه کرد: هم اکنون از التهاب بازار سکه کم شده است.
کشتی آرای، کاهش بهای جهانی طا را هم علت دیگر کاهش قیمت سکه و طا در 
 بازار داخل بیان و اضافه کرد: قیمت جهانی هر اونس طا با کاهش حدود 20 دالری

نسبت به روز قبل، هزار و 810 دالر داد و ستد شد.
رئیس اتحادیه کش��وری طا و جواهر، شرایط خاص اوضاع اقتصادی و بازارهای 

مالی اروپا را علت این کاهش بیان کرد.

ساماندهی تردد تراکتورها 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: تردد تراکتور 
و ماشین آالت کشاورزی در محورهای مواصاتی این استان ساماندهی می شود. 
ستار فرهادی اظهار داشت: عبور و مرور غیرمجاز وسایل کندرو به خصوص تراکتور 

در جاده های اصلی این استان به افزایش تصادفات فوتی منجر شده است.
وی تصریح کرد: س��ال گذشته شش درصد تصادفات منجر به فوت این استان در 

محورهای اصلی مربوط به تراکتور ها بوده است.
فرهادی بیان داشت: برای ساماندهی تردد تراکتورها، کمیته ای متشکل از اداره کل 
جهاد کشاورزی، دفتر امور روستایی استانداری، پلیس راه و کارخانه قند چهارمحال 
و بختیاری تشکیل شده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: این کمیته با هدف آموزش رانندگان تراکتورها و راهنمایی 

برای تردد از مسیرهای کنار گذر جاده های اصلی تشکیل شده است.

15 میلیارد ریال بودجه تکمیل 
طرح آبرسانی اردل 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری چهارمحال و بختیاری گفت: 15 میلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل و بهره برداری پروژه آبرسانی به شهر اردل نیاز است.

اصغر یزدانی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 87 آغاز شده و تاکنون 
8 کیلومتر خط انتقال آب و تأسیسات پمپاژ احداث شده است. وی افزود: 30 میلیارد 
 ریال اعتبار برای اجرای این طرح هزینه ش��ده است. یزدانی گفت: با بهره برداری
از این پروژه مردم ش��هر اردل تا افق 20 س��اله از آب آش��امیدنی س��الم بهره مند 
می شوند. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری چهارمحال و بختیاری تأکید 
کرد:80 درصد عملیات اجرایی طرح آبرس��انی اردل انجام ش��ده است و عملیات 
محوطه س��ازی، تکمیل عملیات دیوار حائل، نصب دستگاه کلر زن و پمپ های 

فشار قوی باقی مانده است.

اداره برق اصفهان 
به روشنایی خورشید کمک می کند!

 س��هل انگاری در مص��رف بی رویه برق در برخی از خیابان ه��ای اصفهان در اوج 
گرمای تابس��تان در رأس س��اعات 15 تبدیل به سوژه ای شد تا یکی از شهروندان 
اصفه��ان با ارس��ال عکس هایی تأمل برانگیز به ایمنا، از هدر رف��ت انرژی برق در 

خیابان  های این شهر انتقاد کند.
ب��ا اجرای هدفمن��دی یارانه ها و افزایش قیم��ت حامل های ان��رژی، نیاز ملی به 
صرفه جویی مناسب در مصرف انرژی بیش از گذشته شد، به طوری که مسئوالن 
دولتی و استانی در بسیاری از صحبت ها و کنفراس های خود مردم را به صرفه جویی 

تشویق می کردند.
در حالی که کش��ور در آس��تانه اجرای این قانون به تمامی س��ازمان ها و ارگان  ها 
یسراسر ایران جلوگیری از اسراف و همچنین سامان دادن به روند مصرف در تمام 
زمینه ها از جمله عرصه انرژی را اعام کرده است. در این میان، گویی تأکید اصلی 
تمام نهادهای دست اندرکار طرح، بر مصرف کنندگان خانگی متمرکز شده و برای 

مصارف بزرگ و عمده، چاره ای کارساز اندیشیده نشده است.
گروه نخست از مصرف کنندگان )مردم( از آنجا که هرگونه افزایش هزینه هایشان را 

باید خود تأمین و پرداخت کنند، بیشتر به فکر اصاح الگوی مصرفشان هستند.
حال آن که این موضوع برای گروه دوم )مؤسس��ه های دولتی و خصوصی( دغدغه 
نیس��ت حتی کارمندان و مسئوالنی که شاید در خانه هایشان، صرفه جویی کنند در 

اداره و محل کارشان به این موضوع اهمیتی نمی دهند.
نمونه هایی از این بی توجهی را می توان در روشن ماندن المپ های پرشمار و حتی 
پرمصرف برخی از خیابان های شهر اصفهان آن هم در اوج ساعات روز که با تابش 
نور خورشید حتی ممکن است احتیاجی به روشنایی در خانه ها هم نباشد، هستیم.

یکی از شهروندان اصفهانی در این زمینه گفت: با وجود این  که رسانه های مختلف 
بارها از زبان مدیرعامل برق اصفهان بیان کرده بودند که در سال جاری قطعی برقی 
در سطح استان نخواهیم داشت اما بارها برق بسیاری از مناطق این شهر با نوسانات 

و قطع طوالنی روبه رو بوده است.
این شهروند می گوید: فرهنگ  سازی، استفاده بهینه و صرفه جویی حامل های انرژی 
آیا تنها به شهروندان اباغ شده و سازمان ها و ارگان  های مختلف نباید این قانون را 
رعایت کنند. وی ادامه داد: چرا مس��ئوالن استان اصفهان این قدر بی تفاوت از کنار 
مسائل مهم روز عبور می کنند آیا نورافکنی چراغ های برق خیابان ها آن هم در اوج 

گرمای تابستان در ساعات 15 بعد از ظهر، ظلم به شهروندان نیست.

 دبی��ر انجم��ن تخصصی همگن ش��ن و ماس��ه خانه 
صنعت و معدن اس��تان اصفه��ان گفت: بعد از اجرایی 
ش��دن قانون هدفمندی یارانه ها، شاهد افزایش هزینه 

در واحدهای تولیدی شن و ماسه بودیم.
مه��دی مداحیان با اع��ام این مطلب اظهار داش��ت: 
افزای��ش هزینه های تولید و نبود کوچک ترین حمایتی 
توس��ط دول��ت پس از اجرا ش��دن قان��ون هدفمندی 
یارانه  ها، فش��ار زیادی را بر این صنعتگران وارد کرده 

است.
وی با بیان این که بیشترین مشکات انجمن تخصصی 
همگن ش��ن و ماس��ه خان��ه صنعت و معدن اس��تان 
اصفهان در خص��وص تأمین مواد  اولیه اعضا اس��ت، 
افزود: بررس��ی نرخ فروش و مش��کات اداری نیز از 
دیگر مش��کات اس��ت که واحدهای تولیدی شن و 

ماسه با آن دست به گریبانند.
دبیر انجمن تخصصی همگن شن و ماسه خانه صنعت 
و معدن اس��تان اصفهان، ارتباط ای��ن انجمن با بخش 
دولتی و خصوصی را بسیار مساعد ارزیابی کرد و بیان 
داشت: در حال حاضر از سوی انجمن تعامل خوبی با 
بخش ها برقرار است، اما این همکاری یکطرفه بوده و 
تعامات خاصی توسط بخش دولتی با انجمن صورت 

نگرفته است.
وی ب��ا بیان این ک��ه تعداد اعض��ای انجمن تخصصی 
همگن ش��ن و ماس��ه خان��ه صنعت و معدن اس��تان 
اصفهان، 54 کارخانه ش��ن و ماس��ه اس��ت، ادامه داد: 
پیگیری، رفع مش��کات و موانع تولی��د، ارتقا کیفیت 
تولی��دات، کمک های فن��ی در جهت ارتقای س��طح 
ماش��ین آالت تولید از اقداماتی اس��ت که توس��ط این 

انجمن برای اعضا اجرایی شده است.

مداحیان به فعالیت س��ال 89 این انجمن اشاره کرد و 
افزود: پیگیری جابه جایی معادن ش��ن و ماس��ه منطقه 
ش��رق، برگزاری جلسات بررس��ی مشکات، پیگیری 
نرخ فروش تولیدات اعضا، جمع آوری نظرات اعضا و 
توزیع مواد  اولیه بی��ن تعدادی از اعضا از فعالیت های 

سال گذشته این انجمن است.
وی در پایان نیز خواستار مطالبه و ارتقای خدمات رسانی 
و افزای��ش به��ره  وری ادارات و س��ازمان های دولتی 
وابس��ته از جمله کاهش نرخ بیمه س��ازمان های تأمین 
اجتماعی و کاهش مالیات تولید و پیگیری مش��ارکت 
بیش��تر بخش خصوص��ی در تصمیم گیری های اداری 

شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: با 
وجود مصوبات سفرهای استانی دولت به یزد، راهی جز 

اجرایی شدن پروژه بهشت آباد باقی نخواهد ماند.
حمیدرض��ا فوالدگر درباره اقدامات صورت گرفته برای 
بهبود شرایط خشکسالی زاینده رود مابین استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در راستای بهبود شرایط 
و ارائه راهکار، جلسه ای با حضور استانداران و نمایندگان 
دو استان، مس��ئوالن آب منطقه ای اصفهان و تعدادی از 
افراد ذیربط تشکیل ش��د و حاضران به بیان راه حل ها و 
دیدگاه های خود پرداختند. وی با اشاره به نظر نمایندگان 
چهارمحال و بختیاری درباره پروژه بهشت آباد اظهار کرد: 
در جلس��ه مورد نظر، بحث های جدی و قاطعی مطرح 

شد، براین اساس که این پروژه مصوبات سفرهای استانی 
دولت به یزد را برای اجرایی ش��دن در اختیار دارد و در 
طول پنج سال برای این طرح بودجه اختصاص داده شده 
که در دو س��ال اخیر زمینه های اجرایی ش��دن آن فراهم 
شده است و راهی جز اجرایی شدن برای این پروژه باقی 

نخواهد ماند.
وی افزود: باید توجه داشت که در اقدامات کارشناسانه ای 
ک��ه وزارت نی��رو برای این پ��روژه ص��ورت داده برای 
باالدس��ت رودخانه نیز تدابیری اندیشیده و سهم آن ها را 

در بهره برداری از آب در نظر گرفته است.
نماین��ده مردم اصفهان در مجلس درباره نتایج حاصل از 
مباحث نشس��ت یاد شده خاطرنشان کرد: قرار شد برای 
تخصی��ص آب مابین اس��تان ها اصفهان، ی��زد و کرمان 
جلس��اتی جداگانه برگزار کنیم و جلسه ای برای شنیدن 
نظ��رات و پیش��نهادات نماین��دگان و دس��ت اندرکاران 
چهارمحال و بختیاری و در ادامه جلساتی پیرامون تأمین 

نیازهای مالی و روش های اجرایی پروژه داشته باشیم.
وی درباره شکوائیه گروهی از مردم استان اصفهان از آب 
منطقه ای استان تصریح کرد: این پرونده در حال بررسی 
و طی مراحل رس��یدگی اس��ت اما به طور کل در زمینه 
خشکسالی زاینده رود و چرایی وقوع آن، خشکسالی و 
کاهش بارندگی ها دلیل اول بود اما به هر حال در سال های 
گذشته یکسری تصمیم های مدیریتی باعث تشدید بحران 
شد. وی گفت: مدیریت آب زاینده رود پروژه ای چند ساله 
بود که نهادها و سازمان های گوناگون و مختلفی از جمله 
وزارت نیرو، ستاد مدیریت بحران استان اصفهان و... در 
آن دخیل بودند و مدیریت و تصمیم گیری درخصوص 
آن زیر نظر یک فرد، یک وزیر، یک وزارتخانه، یک نهاد 

یا یک دولت نبوده است.

80 هزار کارگر مشمول بیمه اجباری 
در چهارمحال و بختیاری 

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی چهارمحال و بختیاری گفت: در ح��ال حاضر 80 هزار کارگر 
مش��مول بیمه اجباری و قانون کار در این اس��تان وجود دارد. پرویز سلطانی اظهار داشت: همانطور که 
در قانون برنامه پنجم پیش بینی ش��ده پیکره دولت باید س��بک و کوچک و از نظر اجرایی چابک شود، 

برهمین اساس ادغام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر همین اساس است.
وی با بیان این که در این ادغام هیچگونه تعدیل نیرویی وجود ندارد، گفت: این در حالی است که باید 

کارهای موازی حذف و کارهای تخصصی به قوت خود باقی و تقویت هم  شوند.
س��لطانی ادامه داد: آنچه مهم اس��ت کار کردن و انجام تکلیف قانونی و وظیفه ش��رعی است و ما تابع 

تصمیماتی هستیم که برای ما گرفته می شود، برهمین اساس باید به دقت آنها را اجرا کنیم.
مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان این که مس��ئولیت از دیدگاه ما یک 
فرصت خدمت است، گفت: مسئوالن باید خود را خدمتگزار مردم بدانند، چراکه آنچه به یادگار می ماند 

عمل صالح است و هر کاری که ما انجام می  دهیم برای رضای خداست.
وی در ادامه با اشاره به وظایف اداره کل کار سابق در قسمت های بازرسی، روابط کار و اشتغال، افزود: 
با توجه به این که 80 هزار کارگر مش��مول بیمه اجباری و قانون کار در اس��تان وجود دارد و اس��تان ما 
استانی نیمه صنعتی و رو به صنعتی شدن است؛ نظارت بر حسن اجرای قانون کار در این بخش ها بر 

عهده اداره  کار می باشد.

افزایش هزینه  تولید شن و ماسه در اصفهانراهی جز اجرای پروژه بهشت آباد باقی نمانده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود
موتورس��یکلت به دلیل ویژگي هاي خاص خود از 
قبیل شتاب و س��رعت قابل قبول، وزن و حجم مناسب 
و مصرف س��وخت کم و سهولت جابجایي و دیگرمزایا 

مورد توجه بسیاري از افراد جامعه قرار گرفته است .
بیش��تر مردم اعتقاد دارند موتورسواران قشری هستند که 
به هیچ قانونی پایبند نیستند. از پیاده رو عبور می کردم و 
در اعماق ذهن خود به مس��ائلی که طی روز برایم اتفاق 
افتاده بود می اندیش��یدم. ناگهان صدایی دلخراشي موج 
افکارم را دچ��ار اختال کرد. در واقع این عامل اختال، 
موتورس��واری بود که با س��رعت همچو برق و بی اعتنا 
به این که پیاده رو مخصوص عابر پیاده اس��ت، از کنارم 
گذش��ت و بدتر از آن، اینکه موتورس��وار با صدای بلند 
فریاد زد: مگر پیاده رو را خریدی که به کسی اجازه عبور 
نمی دهی؟! چه حرف خنده داری؛ جای آنکه من شاکی 

باشم، او شکایت داشت. 
موضوع به اینجا ختم نمی شود؛ هنگامی که موتورسواری 
را می بینی که بدون کاه ایمنی آنقدر تخت گاز می رود 
که گویی از سرعت نور هم پیشی گرفته یا موتورسواری 
که دوس��تان و یا خانواده خود را هم سوار بر این وسیله 
نقلیه کرده است و با سرعت زیاد می راند. این فرد در واقع 
مسافر قطار مرگ است، نه کسی که سالم به مقصد می رسد. 
به عنوان نمونه می توان به حادثه ای که در بزرگراه شهید 
 خرازی رخ داد اشاره کرد. موتورسوار جوانی بی تجربه ای 
که مادر و خواهر خود را س��وار بر وس��یله نقلیه کرده و 
با س��رعت زیاد در بزرگراه حرکت م��ی کند که ناگهان 
نتوانس��ت موتور را کنترل کند، بنابراین منحرف ش��د و 

متأسفانه هر سه سرنشین در دم جان باختند. 
ام��روزه صرفه جویي در زمان و بهره گیري مناس��ب از 
وقت سبب آن شده که مساله سرعت در راس بسیاري از 
امور و اعمال در سطح جامعه جهاني قرار بگیرد به همین 
دلیل بخش حمل و نقل در این روزگار از اهمیت خاصي 
برخوردار شده و عاملي تعیین کننده براي ایجاد روابط و 
تعامات اجتماعي و اقتصادي به ش��ماره مي آید.در این 
میان موتورس��یکلت به دلیل ویژگي هاي خاص خود از 
قبیل شتاب و س��رعت قابل قبول، وزن و حجم مناسب 
و مصرف س��وخت کم و سهولت جابجایي و دیگرمزایا 
مورد توجه بسیاري از افراد جامعه قرار گرفته است اما به 
علت عدم رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي در کشور ما 
از سوي برخي موتور سواران مزایا و خدمات این وسیله 

 رنگ خون گرفته و متأسفانه گاهي صدمات و آسیب هاي 
جبران ناپذیري را بر افراد متحمل ساخته است. به نقل از مرکز 
اطاع رسانی پلیس اصفهان، امروزه جوالن موتورسواران 
در کوچ��ه پس کوچه ه��ا و پیاده روهاي ش��هر یکي از 
معضات جدي است تا جایي که روزانه چندین دستگاه 
موتورسوار متخلف توسط نیروهاي پلیس مورد مواخذه 
قرار مي گیرند و به پارکینگ هدایت مي شوند.صرف نظر 
 از عدم رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي آشفتگي هاي 
 بص��ري و ان��واع تخلفاتي ک��ه در بین موتور س��واران 
بسیار شایع است تحمیل حجم انبوهي از امکانات دولتي 
و بی��ت المال بر جامعه بیش از هر چیزي مردم را نگران 
کرده است به گونه اي که بیمارستان ها به پایانه اي براي 
انتقال مجروحان ناش��ي از تصادف��ات رانندگي به ویژه 
موتورس��یکلت ها تبدیل شده اس��ت.در این زمینه یکي 
از شهروندان که از تخلفات موتورسواران عصباني است 
تج��اوز به حریم پیاده روها را یکي از مش��کات جدي 
 موتورسواران بر شمرد و تاکید کرد: عده اي فقط براي این که 
ب��ه راحتي و بدون رعایت قانون در خیابان ها تردد کنند 

اقدام به خریدن موتورسیکلت مي کنند، شهروند دیگري 
گفت: بعضي از این افراد حتي از تمکن مالي براي خرید 
خودرو برخوردارهستند ولي قانون شکني را فداي منافع 
شخصي خودشان مي کنند و حرمت حریم دیگران را نگه 
نمي دارند. در جاي دیگري عده اي بر عدم فرهنگ سازي 
الزم براي استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل انتقاد داشته 
و معتقدند معضل تخلفات موتورسواران از سالیان گذشته 
م��ردم را آزار م��ي دهد اما نمي دانیم چرا دس��تگاه هاي 
مسئول در این زمینه کم کاري مي کنند یا این که شهروند 
دیگري مي گوید موتورس��واران عامل اصلي تصادفات 
هستند و فضاي موتورس��واري در شهر شبیه خودکشي 
است به خاطر این که بیشتر موتورسواران نه تنها از کاه 
ایمني استفاده نمي کنند بلکه در خیابان هاي یک طرفه و 
پی��اده روها تردد مي کنند و اگر کوچکترین برخوردي با 
آنها صورت گیرد ممکن است اتفاقات ناگواري براي آنها 
به وجود آید. حرکت هاي مارپیچي موتورسواران نیز به 
گونه اي بر اوضاع رانندگي در ش��هر تأثیر داشته تا جایي 
که ممکن اس��ت این حرکات حادثه ساز تعادل و تمرکز 

رانن��دگان خودروها را هم به هم بزند و اگر تصادفي رخ 
دهد چه بس��ا رانندگان خودروها مقصر ش��ناخته شوند. 
اکنون که روزهای پایانی شهریور را می گذرانیم، کم کم 
بوی پاییز و فرارسیدن فصل مدرسه و شور و شوق دانش 
آموزان را حس می کنیم. جنب و جوشی که هنگام رفتن  
و یا برگشتن از مدرسه دیده می شود. اما برخی اوقات این 
هیاهو و طراوت با بی احتیاطی در عبور و مرور وس��ایل 
نقلیه ازجمله موتورسیکلت خاموش می شود. در زمانی 
که مدارس فعالیت خود را آغاز می کنند متأسفانه برخی 
 تصادف��ات ازجمله تصادفات موتورس��یکلت فراوان تر 
می ش��ود که در این حوادث حادثه دیدگان بیشتر دانش 
آم��وزان هس��تند. بنابرای��ن در این مقط��ع زمانی پلیس 
تمهیداتی را می اندیشد و مدارس هم نکات مهمی را به 
دان��ش آموزان آموزش می دهد. البته نمی توان گفت که 

تذکرات پلیس تاکنون بی اثر بوده است. 
افزایش 30 درصدی استفاده از کاله ایمنی

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در مصاحبه خود با 
خبرنگاران گفت: در گذشته تنها پنج درصد از موتورسواران 
 اس��تان اصفه��ان از کاه ایمن��ی اس��تفاده م��ی کردند، 

اما اکنون این رقم به 30 درصد رسیده است. 
عبور موتورس��واران در بزرگراه ها به صفر می 

رسد
سردار کرمی در ادامه این نشست خبری همچنین از قرار 
 دادن گروه ویژه ضربت در مدخل های ورودی بزرگراه های 
شهر اصفهان خبر داد و افزود: در این طرح که هم اکنون به 
 صورت آزمایشی در بزرگراه شهید خرازی اجرا می شود، 
باعث شده تا شاهد کم شدن حضور موتورسواران در این 
بزرگراه که حضور آنها در گذشته با تصادف های ناگوار 

همراه بود، باشیم. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در همی��ن ضمیمه ب��ا همکاری 
شهرداری نسبت به نصب تابلوهای هشداردهنده اقدام شده 
و هماهنگی های الزم با دستگاه قضایی استان نیز صورت 
گرفته تا کارت س��وخت موتورسیکلت سوارانی که وارد 
 بزرگراه ها می شود، باطل شود که امید است با این گونه 
 اقدام��ات از ب��روز تصادف��ات دلخ��راش در بزرگراه ها 
جلوگیری شود. بنابراین شایسته است با احترام به قوانین 
و رعایت فرهنگ تعامل و همسویي با دیگران در جامعه، 
موت��ور و موتورس��واري را وس��یله اي ب��راي آرامش و 
 آس��ایش انتخاب کرده و زمینه کاهش ترافیک خیابان ها 

باشیم.

خبر

جامعه

 ارابه مرگ یا موتورسیکلت

معاون اجرایي سازمان تاکسیراني شهر اصفهان:
سرویس دهي مدارس30 درصد

 افزایش مي یابد
زاینده رود

معاون اجرایي سازمان تاکسیراني شهر اصفهان اعام کرد: با توجه به یک نوبته شدن 
مدارس ابتدایي و کاهش تعداد سرنش��ین هاي خودرو سرویس دهي مدارس در سال 
جاري 30 درصد افزایش مي یابد. به گزارش روابط عمومي شهرداري اصفهان، رمضان 
عس��گري نژاد با اعام این خبر گفت: 11 هزار تاکسي براي سرویس مدارس در سال 

تحصیلي جدید در قالب 42 شرکت حمل و نقل اختصاص داده مي شود. 
وي با اشاره به این که در سال گذشته هشت هزار و 800 تاکسي جابه جایي دانش آموزان 
را انجام مي دادند، تصریح کرد: با توجه به یک نوبته شدن مدارس ابتدایي و کاهش تعداد 
سرنش��ین خودروها در سال تحصیلي جدید س��رویس دهي 30 درصد افزایش یافت. 
معاون اجرایي سازمان تاکسي راني شهر اصفهان درباره ظرفیت سرویس مدارس توضیح 
داد: مقاطع دبیرستان، راهنمایي و دبستان به ترتیب 4،4 و 5 نفره براي سرویس مدارس در 
نظرگرفته شده و با هر نوع تخلف در این خصوص برخورد قانوني خواهد شد. عسگري 
نژاد ادامه داد: سازمان تاکسیراني اصفهان جابجایي دانش آموزان را به حدود 42 شرکت 
خصوصي تاکسیراني جهت سرویس دهي مناسب، نظارت بیشتر و پوشش مناسب تر 
واگذار کرده است. وي با تأکید بر این که بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایي حمل و نقل 
دانش آموزان مدارس، رانندگان سرویس مدارس باید گواهي صاحیت رانندگي حمل 
و نقل دانش آموزي داشته باشند خاطرنشان کرد: الزم است به منظور شناسایي سرویس 
مدارس  بر روي همه این خودرو ها برچس��ب س��رویس مدارس و نرخ ها نصب شده 
باش��د. معاون اجرایي س��ازمان تاکسیراني شهر اصفهان با اشاره به معاینه فني سرویس 
مدارس اظهار داشت: تمامي خودروهایي که به عنوان سرویس مدرسه به دانش آموزان 
خدمات رساني خواهند کرد مورد معاینه فني قرار مي گیرند تا ضریب ایمني سفر دانش 

آموزان باال رود.
تغییر ساعات کاری ادارات اصفهان در مهرماه

مدیر ترافیک شهر اصفهان گفت: در صورت موافقت شورای هماهنگی ترافیک استان 
ساعت کاری ادارات همزمان با بازگشایی مدارس تغییر می کند.

مسعود بنده خدا با اشاره به پیشنهاد تغییر ساعت کاری ادارات افزود: در مهرماه ترافیک 
ش��هر اصفهان به علت یک نوبته شدن مدارس و افزوده شدن سرویس های مدارس با 
محدودیت تعداد سرنشین طبق قانون جدید راهنمایی و رانندگی افزایش چشمگیری 
خواهد داشت بنابراین تغییر ساعت کاری ادارات پیشنهاد شده است. وی با بیان این که 
س��اعت 7 تا 9 صبح پیک ترافیکی در مهرماه می باشد اذعان داشت: اگر ساعت کاری 

تغییر نکند، در توزیع ترافیک مهر ماه مشکل خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: پیش��نهاد تغییر س��اعت کاری تا قبل از ش��روع سال تحصیلی جدید در 
 شورای هماهنگی ترافیک استان بررسی خواهد شد و در صورت تایید اجرایی می شود. 
مدیر ترافیک شهر اصفهان با بیان این مطلب که هم زمان با آغاز خریدهای دانش آموزی، 
 ترافیک روزهای پایانی تعطیات تابس��تانی با بازگش��ایی گلوگاه های معابر ش��هری 
کنترل می ش��ود اعام کرد:این طرح با حذف پارک حاشیه ای و ایجاد مسیرهای ویژه 
اتوبوس اجرا می شود همچنین تاکنون گلوگاه های خیابان های توحید،حکیم نظامی، 

دکتر بهشتی آزادسازی شده و این طرح بزودی در خیابان سعادت آباد انجام می شود.

یک روانش��ناس گف��ت: جوانانی که تمای��ل به زندگی 
مس��تقل در قالب خانه های مجردی دارند از یک خاء 
عاطف��ی رنج می برند ک��ه خود منجر به پرخاش��گری، 
افس��ردگی، اضط��راب و ع��دم تصمیم گی��ری در آنها 

می شود.
افس��انه نیکراداظهار داشت: در جامعه اسامی همچنین 
در سنت های حاکم بر کشورمان ایران، خانواده نخستین 
نهاد همواری است که با پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر 
بزرگ و فرزندان معنا پیدا می کند.وی افزود: متأسفانه در 
حال حاضر با توجه به رش��د فن آوری اطاعات و نفوذ 
فرهنگ های بیگانه از طریق رسانه ها، نهاد خانواده  دچار 
تزلزل ش��ده و فرهنگ هایی از جمله خانه های مجردی 
در میان جوانان مفهوم اس��تقال را پیدا کرده اس��ت.به 
نقل از فارس این روانش��ناس با بیان این که در فرهنگ 
اس��امی و در جامعه س��نتی ایران، فرزند دختر و پسر 
تا قبل از ازدواج م��ورد حمایت و محبت خانواده قرار 
می گیرند، بیان داشت: هم اکنون نفوذ خرده  فرهنگ های 
غرب به ایران موجب ش��ده اس��ت تا برخی از جوانان 
ب��ا جدایی از خان��واده به زندگی مج��ردی تن دهند و 
متأس��فانه به لحاظ اینکه این افراد بافت ذهن صحیحی 
ندارند، در معرض آس��یب های متعدد ق��رار می گیرند.
نیکراد گف��ت: جوانانی که با اختیار کردن خانه ای برای 
خود تفکر استقال طلبی خود را دنبال می کنند، ترجیح 

می دهند با دوستان خود زندگی کنند و به لحاظ این که 
خود را از کنترل خانواده جدا می بینند احتمال هر گونه 
انحراف برای آنها به وجود می آید و با خطراتی از جمله 
اعتیاد و بیماری های روحی و جس��می که زائیده روابط 

نامشروع است، مواجه می شوند.
خواب��گاه  کمرنگ ش��دن 
رواج  ب��ه  دانش��گاه ها  در 
خانه ه��ای مج��ردی دامن 

می زند
وی با بیان این که خانه های 
مجردی در بین دانشجویان 
نیز فراگیر شده است، اظهار 
داشت: پیش از این وجود 
دانشجویان  برای  خوابگاه 
در  ام��ا  ب��ود  ملموس ت��ر 
حال حاضر ب��ه دالیلی از 
جمله کمبود بودجه شاهد 
کم رنگ ش��دن خوابگاه ها 

در دانشگاه ها هس��تیم بنابراین دانش��جویان از نظارت 
مسئوالن دانش��گاه نیز خارج شده و برای خود خانه ای 
مستقل اختیار می کنند.نیکراد با اشاره به نگاه رفتارشناسان 
و روانشناسان بر زندگی مجردی اضافه کرد: افرادی که 
تمایل به زندگی مس��تقل در قال��ب خانه های مجردی 

دارند از یک خاء عاطفی رنج می برند که خود منجر به 
پرخاشگری، افس��ردگی، اضطراب و عدم تصمیم گیری 
در آنها می شود و به لحاظ این که این افراد با جدایی از 
خانواده ادعایی را مطرح کرده اند، دیگر روی برگش��ت 
به خانه را ندارند و به نوعی خود را طرد شده از کانون 
می کنند. احساس  خانواده 
ای��ن روانش��ناس تصریح 
کرد: برخ��ی از خانواده ها 
سنت ش��کنی را یک پدیده 
نابخش��ودنی می پندارند و 
اگر فرزندشان خانه را ترک 
کند دیگر حق برگشت به 
او را نمی دهن��د ک��ه ای��ن 
مس��أله موج��ب افزای��ش 
اضطراب و افس��ردگی در 
آنها می شود و اگر به اعتیاد 
و انحراف��ات دیگر گرفتار 
جامع��ه  از  باش��ند  ش��ده 
نیز طرد می ش��وند.وی با بیان این ک��ه تجردگرایان تنها 
می خواهند مسئولیت خودشان را بر عهده داشته باشند، 
عنوان کرد: این دس��ته از افراد تمایلی به تش��کیل یک 
زندگی مش��ترک ندارند چرا که با ازدواج کردن مجبور 
به پذیرش مس��ئولیت فرد دیگری می ش��وند بنابراین با 

رواج بیش��تر تجردگرایی نهاد خانواده در معرض خطر 
فروپاشی قرار می گیرد. نیکراد گفت: جوانان برای درک 
یک زندگی هدفمند باید مهارت هایی را کس��ب کنند و 
این مسأله ای است که ما روانشناسان همیشه بر آن تأکید 
داریم اما متأسفانه نه تنها در این خصوص مهارتی به آنان 
آموزش داده نمی ش��ود بلکه واحد اختیاری مهارت های 
زندگی که در دروس دانش��جویان گنجانده شده است، 
در برخی از دانش��گاه ها حذف می شود.وی با تأکید بر 
این که آم��وزش مهارت های زندگی بای��د در مدارس 
اجباری شود، افزود: متأسفانه ما همیشه از مسائلی غافل 
هس��تیم که در آینده خسارت های زیان باری را بر جای 
می گذارن��د و بی توجهی به آموزش مهارت های زندگی 
از جمل��ه موضوعاتی اس��ت که آس��یب های اجتماعی 

جدی را به همراه دارد.
این روانشناس خاطر نشان کرد: برای راندن یک ماشین 
باید چندین س��اعت تعلیم ببینیم تا با کس��ب گواهینامه 
اجازه رانندگی داشته باشیم اما برای به حرکت انداختن 
موتور زندگی فاقد هر گونه مهارت و گواهینامه  هستیم 
و تنه��ا به صورت اکتس��ابی برخ��ی از مهارت ها را فرا 
گرفته ایم بنابراین ض��رورت دارد تا جوانان نه گفتن را 
یاد بگیرند و نس��بت به آسیب های زنگی مجردی پیش 
از آنکه در چنین ورطه ای غوطه ور ش��وند، آگاهی پیدا 

کنند.

تب  تند استقالل در قالب خانه های مجردی

زنی در دادگاه خانواده گفت: من پرستارم، شوهرم مرا مورد 
آزار روحی و جسمی قرار می دهد و دیگر نمی توانم تحمل 

کنم.
همچنین وي با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست جدایی 
خود را به قاضی حسن عموزادی ارائه کرد. این زن 29 ساله 
در مقابل قاضی این ش��عبه با بیان این که حدود چهار سال 
از زندگی مشترکمان می گذرد، اظهار داشت: شوهرم بسیار 
چرب زبان اس��ت و حرف های قشنگ و عاشقانه بسیاري 
برای فریب من به کار می برد ولی در باطن بی احساس است. 
وی با اشاره به این که ازدواج ما به شکل سنتی بود، ادامه داد: 
ابتدا مادر شوهرم به خواستگاری ام آمد و من بعد از ارزیابی 
و تحقیق کوتاه، قبول کردم اما اکنون پشیمانم چرا که شوهرم 
بسیار درو غگو است. مرد 30 ساله در دادگاه خانواده حضور 
داشت و با بیان این که همسرم بسیار خود خواه است، اظهار 
داش��ت: ش��غل من آزاد بوده و در یک شرکت صادرات و 
واردات مشغول به کارم و در آمد خوبی به دست می آورم. 
وی در ادام��ه افزود: ما با یکدیگر مش��کل مادی نداریم و 
زندگی ام را دوست دارم و نمی خواهم از همسرم جدا شوم، 
بنابراین به همسرم فرصت می دهم تا آرام شود و از تصمیم 
خود منصرف شود. در این هنگام زن گفت: شوهرم مرا به 
شدت کتک می زند و یک بار نیز دست و پایم را شکست 
و من از او شکایت کردم و حکم هم برای زندانی کردنش 
دادند.وی ادامه داد: در دادس��را به دلیل این که می خواستند 
او را به زندان ببرند، بخش��یدم ولی بعد از بخش��ش دوباره 
رفتارش مانند گذشته شد و فحاشی و دست بزنش ادامه پیدا 
کرد. زن عنوان کرد: حدود یک ماه و نیم است که در خانه 
پدرم هستم چرا که امنیت جانی ندارم و از تهدید هایش فرار 
کردم. وی که پرستار بیمارستان است، گفت: مهریه ام که 300 
سکه بهار آزادی است را به اجرا گذاشته ام ولی هنوز شوهرم 
یک ریال از آن را به من نداده و من همچنان منتظر دریافت 
 حق و حقوقم هس��تم.به نقل از ف��ارس، زن با بیان این که 
درباره مشکاتم برای خانواده ام توضیحی نمی دادم، عنوان 

کرد: ش��وهرم را دوست ندارم چرا که مردی که دست بزن 
داشته باشد، به درد زندگی مشترک نمی خورد، بنابراین باید 
از او جدا شده و به آرامش برسم. وی گفت: شوهرم شب ها 
به خانه نمی آید و مدعی است که تا دیر وقت کار می کند؛ 
من همیشه برای شوهرم غذا درس��ت کرده و هر کاری او 
می خواهد انجام م��ی دادم ولی در حال حاضر، نمی خواهم 
به زندگی ب��ا او ادامه دهم. زن در ادامه با بیان این که از هر 
نظری حتی عاطفی برای شوهرم کم نگذاشته ام، گفت: من 
خسته شدم و این زندگی ام را نمی خواهم، در این چند وقت 
کوتاه که در خانه پدرم بودم به آرامش رسیدم و باید در آنجا 
بمانم. وی با اشاره به این که شوهرم هر کاری می کند تا به 
خواسته اش برسد، عنوان کرد: شوهرم می خواهد به خاطر 
نپرداختن نفقه و مهریه  ام طاقم ندهد و ترس از این موضوع 
دارد.زن در ادامه گفت: زن ایرانی بس��یار صبور است و هر 
کاری برای حفظ زندگی اش می کند ولی شوهرم دیگر جایی 
برای گذشت نگذاشته و باید هر چه سریع تر از او جدا شوم. 
م��رد در مقابل قاضی عموزادی بیان کرد: حاضر به نابودی 
زندگی ام نیستم چرا که عاشق زندگی ام بوده و در هر شرایطی 
حاضر نیستم زندگیم را از دست بدهم ؛ در واقع من زندگی ام 
را آس��ان به دست نیاوردم که به راحتی از دست بدهم. وی 
ادامه داد: هر چقدر که همسرم تعهد بخواهد می دهم و باید 
به او فرصت داده شود تا از عصبانیتش کم شود چرا که باید 
بر س��ر زندگی اش بازگردد حتی اگر نخواهد.زن بیان کرد: 
شوهرم مرا مورد آزار روحی و جسمی قرار می دهد و دیگر 
نمی توانم در مقابل کتک هایش دوام بیاورم؛ در خانه پدرم به 
آرامش رسیدم و حاضر نیستم این آرامش را رها کرده و به 
خانه شوهرم رفته و کتک بخورم. وی گفت: من درد کشیدم 
و حاضر به ادامه زندگی با ش��وهرم نیستم و مهریه و حق 
و حقوقم را می خواهم؛ اگر شوهرم مدعی است که عاشق 
من است، مهریه ام را بپردازد. قاضی بعد از شنیدن اظهارات 
طرفین، برای رسیدگی بیشتر به پرونده، جلسه را به روزهای 

آتی موکول کرد.

 کیمیا فرهنگ

چندی پیش مرکز اطاع رسانی پلیس در گفتگو با خبرنگار 
ما درباره پرونده قتل در منطقه 3 پرویز این گونه توضیح داد: 
مأموران کانتری از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 110 در 
جریان یک فقره درگیري منجر به استفاده از ساح سرد، قرار 
گرفتند. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات مقدماتي 
مشخص شد که درگیري مابین دو نفر به اسامي »عباس« و 
»حمید« اس��ت که در حین درگیري ، حمید با اس��تفاده از 
قبضه چاقو ضربه اي را از ناحیه گردن به عباس وارد کرده 
است . با مراجعه مأموران به مرکز درماني مشخص شد که 

عباس به علت شدت جراحت وارده 
از ناحیه گردن و شدت خونریزي به 
قتل رسیده است. بافاصله تحقیقات 
مقدماتي جهت دستگیري حمید آغاز 
و مأم��وران با بهره گیري از اظهارات 
ش��هود موفق ب��ه شناس��ایي محل 
س��کونت وي در فاز 2 شهر جدید 
پردیس شده و پس از مراجعه به این 
محل، متهم حمید را در حالي که در 
 حال تعوی��ض لباس هاي خون آلود 
بود، به اتهام قتل عباس دستگیر و به 

کانتري انتقال دادند. با تشکیل پرونده مقدماتي و به دستور 
بازپرس ویژه قتل دادسرا، پرونده جهت رسیدگي تخصصي 
در اختیار پلیس آگاهي قرار گرفت. اظهارات شهود: با آغاز 
تحقیق��ات کارآگاهان و مراجعه آنها ب��ه محل وقوع قتل، 
تعدادي از شاهدان صحنه درگیري منجر به قتل شناسایي 
و تحقیقات از آنها در دس��تور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ 
ش��اهدان درگیري در اظهارات خود به کارآگاهان گفتند: با 
ش��نیدن صداي درگیري و داد و فریاد و فحاشي خود را به 
محل درگیري رسانده و مشاهده کردیم که عباس و حمید 
با یکدیگر درگیر شده اند که این درگیري به داخل مغازه نیز 

کش��یده شد ؛ ناگهان حمید با چاقویي که در دست داشت 
عباس را از ناحیه گردن مورد ضربه قرار داد و در حالي که 

همچنان چاقو را در دست داشت، از محل متواري شد. 
اظهارات متهم: متهم نیز در اعترافات خود در خصوص زمان 
درگیري به کارآگاهان گفت:  علت درگیري به خاطر محل 
پارک موتور بود؛ در حال بس��تن لوازم خود بر روي موتور 
بودم که در یک لحظه مس��یر خیابان بسته شد و عباس به 
خاط��ر همین موضوع به من اعتراض کرد و پس از آن بود 
که با باال گرفتن درگیري لفظي ، میان من و عباس درگیري 
فیزیکي ایجاد ش��د و او نیز مرا مورد ضرب و ش��تم قرار 
داد که در همین زمان همس��ایه ها دخالت کرده و ما را از 
یکدیگر جدا و مرا به داخل مغازه بردند 
. وي ادام��ه داد : من که به خاطر کتک 
خوردن از سوي عباس بسیار عصباني 
شده بودم ، در یک لحظه چاقویي را که 
از قبل در داخل مغازه مبل سازي جاي 
مانده بود برداش��تم که در همین زمان، 
عباس دوباره به س��مت من آمد و در 
حالي که در حال بلند ش��دن از زمین 
بودم ، ناگهان تعادلم به هم خورد و در 
شرایطي که در حال زمین خوردن بودم، 
چاقویي که در دستم بود به گردن عباس 
برخورد کرد که باعث خونریزي و پارگي ش��دید گردن او 
شد . متهم افزود : بافاصله بعد از آن به خانه آمدم تا لباس 
هایم را تعویض نمایم که پس از گذشت دقایقي مأموران به 
در منزل آمده و در آن لحظه متوجه شدم که عباس به خاطر 
ضربه چاقویي که در دست من بود ، کشته شده است. معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خاتمه 
به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر تحقیقات تکمیلي در 
این خصوص در دستور کار پلیس آگاهي قرار گرفته و متهم 
نیز با قرار بازداشت موقت و جهت انجام تحقیقات تکمیلي 

در اختیار اداره پلیس قرار دارد.

محل پارک موتورسیکلت، منجر به مرگ یکی از طرفین دعوا شد پرستار جوان آزار هاي جسمی شوهرش را تحمل نکرد

معاون اجتماعي نیروي انتظامي استان اصفهان:
مجوزي جهت استفاده از ماهواره براي 

خبرنگاران صادر نشده است 
 الدن سلطاني

سرهنگ کریمي در گفتگو با زاینده رود تصریح کرد: تاکنون مجوزي براي خبرنگاران جهت 
 استفاده از ماهواره صادر نشده است. وي خاطرنشان کرد: برخي خبرنگاران مي گویند 
که قرار شده براي این قشر جهت استفاده از ماهواره تبصره اي گذاشته شود، به طوري 
که بتوانند با داشتن مجوز از سوي نیروي انتظامي از ماهواره در منازل استفاده کنند؛ 
درحالي که این گونه نیس��ت و تا این تاریخ اجازه صدور مجوزي براي خبرنگاران 
داده نش��ده است. سرهنگ کریمي تصریح کرد: تنها، مجوز براي استفاده از ماهواره 

در دفاتر خبري داده مي شود. 
تناقض گفته هاي شهروندان و فرمانده نیروي انتظامي استان اصفهان

از آنج��ا که چندماهي اس��ت که بحث جمع آوري ماه��واره ها تیتر اخبار اجتماعي 
است و روزي نیست که پلیس امنیت عمومي از این بحث گزارشي در سایت نیروي 
انتظامي درج نکند، بنابراین بهتر دیدیم نظر یکي از ش��هروندان در مورد چگونگي 

برخورد مأموران نیروي انتظامي درباره این موضوع را منعکس کنیم.
 باتوجه به این که پیشتر از این شنیدیم که ابتدا نیروي انتظامي نسبت به جمع آوري ماهواره ها 
به افراد تذکر مي دهد و در مرحله بعد با ورود به مجتمع ها نسبت به جمع آوري و حتي 
جریمه و تعهد گرفتن از آنها اقدام مي کند. اما فرمانده نیروي انتظامي استان اصفهان در 
مصاحبه مطبوعاتي اخیر خود اعام کرد که تنها دو درصد از اصفهاني ها آشکارا از ماهواره 
استفاده مي کنند. سردار کرمي خاطرنشان کرد: تنها در صورت صدور مجوز از پلیس 
ناجا مي توانیم به مجتمع هاي مسکوني وارد و با استفاده کنندگان غیرآشکار برخورد 
 کنیم. وي افزود: تمرکز بیشتر پلیس براي قاچاقچیان، کارگاه هاي تولیدي، نصاب هاي 
ماهواره ها و کساني است که در ماءعام از این ابزار استفاده مي کنند. در صورتي که 
ساکنان یکي از مجتمع هاي مسکوني در اصفهان طي تماسي با روزنامه درخصوص این 
خبر گفت: دو روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومي به سه مجتمع مسکوني در شمال 
 اصفهان وارد و نسبت به جمع آوري ماهواره ها اقدام کردند حتي با ورود مجتمع ها 

با برخي از ساکنان بحث نمودند. 
این درحالي بود که مجوزي هم نشان ندادند. بنابراین تناقض حرف هاي این شهروند 
با گفته هاي فرمانده نیروي انتظامي استان اصفهان را نیز با معاونت اجتماعي نیروي 

انتظامي مطرح کردیم. 
س��رهنگ کریمي در پاس��خ گفت: مجتمع هاي مس��کوني به طور معمول از جمله 
مواردي محسوب مي شوند که دستگاه هاي ماهواره روي پشت بام هایشان به راحتي 
قابل مش��اهده است،  حتي این مشاهده اگر از طریق زمیني صورت نگیرد، از طریق 

گشت با هلي کوپتر به راحتي امکان پذیر است. 

تحلیل

حادثه

کشف 77 وسیله نقلیه مسروقه 
و دستگیري 51 سارق در اصفهان 

زاینده رود

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان از کش��ف 77 دس��تگاه وس��یله نقلیه مسروقه و 
دستگیري 51 سارق طي 72 ساعت گذشته خبر داد. سرهنگ »محمد علي بختیاري« 
با بیان این خبر اظهار داشت: تحقیقات ما نشان داد که سارقان بیشتر سراغ خودروها 
و موتورس��یکلت هایي که فاقد تجهیزات ایمني بودن��د مي رفتند و به راحتي آنها را 

سرقت مي کردند. 
وي با بیان این که استفاده از تجهیزات ایمني و تاخیري مي تواند به میزان باالیي از سرقت 
 وسایل نقلیه جلوگیري کند از ش��هروندان خواست خودروها و موتورسیکلت هاي 
خود را به دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال، س��وئیچ مرکزي، و سایر تجهیزات تاخیري 
و ایمني مجهز کنند تا س��ارقان نتوانند در س��رقت اموال آنان موفق ش��وند. به نقل از 
پایگاه اطاع رس��اني پلیس، این مقام مسئول در ادامه به کاهش هفت درصدي وقوع 
انواع س��رقت در 22 روز گذشته به نسبت ماه گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه 
با مش��ارکت و همکاري خوب مردم در سرقت موتورسیکلت 11 درصد، در سرقت 
داخل خودرو هفت درصد، در سرقت قطعات خودرو 12درصد ، سرقت احشام 24 

درصد و در جیب بري 58 درصد با کاهش رو برو بودیم.
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فرهنگ و هنر
سینما

تدوین فیلم من قهرمان نیستم پایان یافت
داس��تان من قهرمان نیستم درباره کودکی اس��ت که به دنبال قهرمان شدن در همه 
زمینه ها با مسائلی روبرو می شود و این مسائل آغازگر ماجراهایی در ذهن و زندگی 
او می شود. تدوین فیلم تلویزیوني من قهرمان نیستم به کارگرداني محسن توکلي و 
تهیه کنندگي مجید مظفري به پایان رسید. داستان من قهرمان نیستم درباره کودکی 
است که به دنبال قهرمان شدن در همه زمینه ها با مسائلی روبرو می شود و این مسائل 
آغازگر ماجراهایی در ذهن و زندگی او می شود به گونه ای که خود را درگیر اتفاقات 
عجیب و غریبی می کند. فیلمنامه این فیلم که با ترکیبی از صحنه های انیمیشنی همراه 
اس��ت، اکبر و اصغر روح به نگارش در آوردند. در من قهرمان نیس��تم تخیل های 
شخصیت اصلی داس��تان که یک کودک است به وسیله انیمیشن به تصویر کشیده 
ش��ده است. در این فیلم بازیگرانی بومی اس��تان خراسان به ایفای نقش پرداختند. 
عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: حسن سلطانی، صدابردار: حمید اسامی، 
تدوین: امیر ایرانشاهی، مدیر تولید: ناصر ملکی و دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: 

مسعود حقی. طراح صحنه و لباس: نیکي مظفري، طراح گریم: آرمین مظفري.

»النه های سوخته« در تهران پایان یافت
تصویربرداری فیلم ویدئویی »النه های س��وخته« به کارگردانی شهرام مسلخی و 

تهیه کنندگی محمد خرمن دار در تهران به پایان رسید. 
تصویربرداری فیلم تیرماه س��ال جاری در کردستان آغاز شد و با تصویربرداری 
سکانس های مربوط به بازی شهرام حقیقت دوست، در یکی از مناطق تهران پایان 
یافت. »النه های س��وخته« داستان پس��ری به نام علی است که پس از مرگ مادر 
متوجه می شود. او مادر واقعی اش نبوده و وی یکی از بازماندگان فاجعه حلبچه 

است. به همین دلیل برای یافتن خانواده واقعی خود عازم حلبچه می شود...
»النه های سوخته« با فرمت HD تصویربرداری  و به نسخه سینمایی تبدیل می شود. 
در این فیلم شهرام حقیقت دوست، سحر قریشی، ایمان صفا، مسعود یوسفی، حشمت 
آرمیده، ش��وان عطوف و ژیان ابراهیم بازیگران اصلی این فیلم هس��تند.  تعدادی از 
عواملی که در س��اخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از: نویسنده و کارگردان: شهرام 
مسلخی، تهیه کننده: محمود خرمندار، نویسنده و کارگردان: شهرام مسلخی، مدیر تولید: 
محسن دانشور، مدیر تصویربرداری: سالم صلواتی، صدابردار: علیرضا کریم نژاد، طرح 
صحنه و لباس: محمود صادقی، دستیار اول کارگردان و  برنامه ریز: مهدی مطلبی، مدیر 

تدارکات: روح اله صفری، عکاس: سوران نقشبندی و پیام نصیری خرم.

»شکرستانی ها« از اول مهر به مدرسه می روند
رئیس مرکز مطالعات و تولید فیلم انیمیشن حوزه هنری با اشاره به این که »شکرستانی ها« 
از اول مهر به مدرس��ه می روند، گفت: تعداد اقام جانبی که منقش به شخصیت های 
شکرستان اس��ت به 70 قلم رسید. پایگاه خبری حوزه هنری گفت: این بار 27 تا 30 
مدل عروسک از شخصیت های »شکرستان« طراحی شده است که در کنار اقام دیگری 
مثل خودکار، عروسک، لیوان، تی ش��رت، کاغذ کادو و نوشت افزار مدارس، طراحی 
ش��ده با ش��خصیت های مجموعه تنوع آن ها به 70 قلم می رسد. وی گفت: این اقام 
از اوس��ط مهرماه وارد بازار می ش��وند و برخی از آن ها طوری طراحی شدند که مثل 
بیشتر شخصیت های کارتونی و سینمایی شناخته شده، برای دانش آموزان قابل استفاده 
باشد. صفوی گفت: براساس استقبال از سری قبل عروسک های این مجموعه به ویژه 
ش��خصیت های ننه قمر و اسکندر، تعداد عروسک های این دو شخصیت را در سری 
جدید افزایش دادیم. »شکرستان« نام مجموعه انیمیشنی ست که از سوی حوزه هنری، 

به کارگردانی بابک نظری و تهیه کنندگی سید مسعود صفوی ساخته شده است.

کارگردان نمای��ش دختر انار گفت: هنرمند باید 
خ��ود را در تم��ام عرصه ها مس��ئول بداند زیرا 
هنرمند همچون یک ش��هید آرمان گرا اس��ت و 
مسئولیت جهانی دارد. هیأت انتخاب هجدهمین 
جش��نواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در 
بخش مسابقه نمایشنامه دختر انار به کارگردانی 
محمدرضا وزیری فر را به عنوان اثر برتر انتخاب 
کردند. این کارگردان تئاتر در این زمینه در گفتگو 
با فارس در اصفهان درباره هنر و رس��الت یک 
هنرمن��د در جامعه اظهار داش��ت: هنری که در 
امتداد ارزش های مکتب الهی حرکت کند، هنری 
رهایی بخش است که سرچشمه در نور و عشق 
دارد و به دریای عقل و معرفت راه می گش��اید. 
وی با اش��اره به این که هنرمند هم همچون یک 
شهید انسانی آرمان گرا است، افزود: هنرمندان با 
زنده نگه داشتن نمودها و سمبل هایی که به کار 
می گیرند، سعی در رسیدن به این آرمان ها دارند، 

پس مس��ئولیت یک هنرمند ک��م از اهداف یک 
شهید نیس��ت، زیرا هنرمند تنها در برابر فرهنگ 
ملی و قومی خویش مسئول نیست بلکه مسئولیت 
الهی و جهانی دارد. وزیری فر کار برای کودک و 
نوجوان را دشوار تلقی کرد و بیان داشت: گروه 
تئاتر فرفره که ژانر تخصصی خود را در نمایش ها 
در قالب کارهای س��نین کودک و نوجوان قرار 
داده است، مسئولیتی دشوارتر و حساس تر دارد 
به این دلیل که کودک و نوجوان ما خود تماشای 
تئاتر یا نوع نمایش را انتخاب نمی کند، بلکه این 
ما بزرگ ترها هس��تیم که برای آنها دیدن تئاتر را 
انتخاب می کنیم. وی ادامه داد: شاید این کودک 
و نوجوان برای نخس��تین مرتبه به تماشای تئاتر 
می آید و اگر مرحله اول خاطره ای خوش نمایشی 
در خور حال و هوای او نباشد، او را برای همیشه 
تئاتر زده می کند. سرپرست گروه تئاتر فرفره ادامه 
داد: این ما تئاتری ها هستیم که مخاطب امروز و 

فردای خود را با دس��ت خود از دست می دهیم. 
وی بیان داشت: شورای مرکزی گروه تئاتر فرفره 
در جلساتی پی در پی و با مشاوره با استادان اهل 
فن در تاریخ 15 فروردین امسال تصمیم گرفتند 
به چند دلیل نمایش دختر انار را که نوشته اردشیر 
صالح پور از محققان و پژوهشگران تئاتر کشور 
اس��ت را در دس��تور کار خود ق��رار دهد و این 
نمایش را به روی صحنه ببرد. وزیری فر به تجربه 
کاری خود با اردشیر صالح پور نویسنده نمایشنامه 
دختر انار اشاره کرد و گفت: با توجه به غنی بودن 
فرهنگ ملی و بومی کش��ورمان و احساس نیاز 
در دنی��ای کودکان به ویژه در تئاتر کودک و نیاز 
به این قصه ها و نمایش ها که با محتوای ش��رقی 
و فول��ک یک ملودرام زیب��ا را روایت می کند و 
نمایش دختر انار کاری نمادین و سرشار از رمز 
و راز، روی��ا بینی، فانتزی ها، رنگ  ها، حالت ها و 

فضاهای شگفت انگیز است. 

کارگردان تئاتر:

هنرمند باید همچون شهید آرمان گرا باشد

دانش آموز رزمنده خاطرات اسارتش
 را  به چاپ رساند

اولین  بصیري ج��زي  علیرض��ا 
کتاب خود با نام تاب که ش��امل 
مجموعه اي از خاطرات سه سال 
اس��ارتش مي باش��د را به چاپ 
رساند. بصیري جزي با بیان این 
که احساس مسئولیت نسبت به 
جامعه باعث شد این نوشته هاي 
گرانقدر را در اختیار جوانان این 
نسل قرار دهد، گفت: این کتاب 

مي تواند در نسل جدید اثرگذار باشد و از ناگفته هایي که تا بحال گفته 
نش��ده اند، مطلع ش��وند. بصیري گفت: با توجه به این که در سال هاي 
دف��اع مقدس به عنوان دانش آموز رزمنده از خاک میهنمان دفاع مي کردم 
ب��ا همان دید نوجوان��ي و یک نیروي عادي رزمنده مس��ائل، اتفاقات و 
خاط��رات اس��ارت را بر روي کاغذ نق��ش داده ام. وي ادامه داد: پس از 
آزادي س��ر تیت��ر مطالب و موضوعات پیش آمده را یادداش��ت برداري 
مي کردم و هر س��ال براي تکمیل آنها دس��ت به قلم مي ش��دم. بصیري 
اشاره کرد: انتظار دارم عاقه مندان پس از خواندن این کتاب تا حدي در 
جریان سختي هاي دوران اسارت قرار گیرند و مقاومتي که رزمنده ها در 
آن ش��رایط سخت داش��تند را درک کنند و این پیام را که مقاومت در هر 
ش��رایط و سختي امکان پذیر اس��ت و مي توان دشمن را از پاي درآورد 
را س��ر لوحه خود قرار دهند. بصیري عنوان کرد: این خاطرات شخصي 
است اما خصوصي نیست و متعلق به همه کساني است که به آرمان هاي 
امام خمیني)ره( وابس ته اند و نظام و میهنش��ان را دوس��ت دارند. تاب 
نوشته علیرضا بصیري جزي با تیراژ سه هزار نسخه از انتشارات فرهنگ 

مردم در اصفهان به چاپ رسیده است...

برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم 
در موسسات قرآنی در کاشان

رئی��س اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی کاش��ان گفت: آزمون 
کری��م  ق��رآن  حف��ظ  قرآن��ی 
موسس��ات قرآنی تحت نظارت 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
کاشان برگزار شد. محمد مهدی 
صباغی با اش��اره به شرایط این 
آزم��ون اظه��ار داش��ت: در این 
آزم��ون از حافظین ق��رآن آموز 

در دو رش��ته 20 جزء و کل قرآن آزمون گرفته ش��د. وی ادامه داد: این 
آزمون با استقبال خوب حافظان قرآن کاشان و خواهران و برادران حافظ 
موسس��ات قرآنی امیرالمومنی��ن)ع( و حافظان وحی و زیر نظر پنج داور 
ازشهرستان کاشان و اس��تان اصفهان برگزار شده و طی آن قرآن آموزان 
ب��ه رقابت پرداختند. رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی کاش��ان به 
تعداد موسس��ات قرآنی این شهرس��تان اشاره کرد و بیان داشت: در حال 
حاضر چهار موسسه فرهنگی قرآنی تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��امی کاشان در این شهرس��تان فعالیت می کنند و در ماه های گذشته 
ش��ش موسس��ه قرآنی دیگر با تکمیل پرونده به دنبال اخد مجوز از این 
اداره هس��تند. وی ادامه داد: نمایشگاهی از آثار علی وفایی نژاد از تاریخ 
17 لغایت 24ش��هریور در محل آموزشگاه هنری تجسمی شائیان تحت 
نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسامی کاشان دائر است. صباغی اضافه کرد: 
در این نمایشگاه 20 اثر از این هنرمند کاشانی در معرض دید عاقه مندان 
ق��رار گرفته و عاقه مندان می توانند برای بازدید همه روزه از س��اعت 
19 الی 21 به آدرس چهارراه آیت ا... کاش��انی ابتدای خیابان بابا افضل، 

جنب پاساژ علی پاک 77 مراجعه کنند.

دوره تخصصی آموزش کتابداری 
در اصفهان برگزار می شود

کان��ون های  مس��ئول دبیرخانه 
فرهنگی هنری مس��اجد اس��تان 
دوره  برگ��زاری  از  اصفه��ان 
آموزش��ی تخصص��ی کتابداری 
های  کان��ون  کتاب��داران  وی��ژه 
فرهنگ��ی هن��ری مس��اجد این 
اس��تان خبر داد. حجت االسام 
رمضانعل��ی معتم��دی مس��ئول 
دبیرخان��ه کانون ه��ای فرهنگی 

هنری مساجد اس��تان اصفهان با بیان این مطلب گفت: آشنایی کتابداران 
با اصول و روش های علمی کتابداری، ارائه ش��یوه های نوین کتابداری، 
س��اماندهی کتابخانه های مساجد، کمک برای بازآموزی و به روز شدن 
کتابداران در حوزه های کتابداری، ارتقای مهارت ها و تکمیل اطاعات 
کتاب��داران و مس��ئوالن کتابخان��ه ها از اه��داف اصلی برگ��زاری دوره 
تخصصی آموزش کتابداری اس��ت. وی افزود: ثبت و فهرس��ت نویسی، 
کتابداری دیجیتال، معرفی سایت های اینترنتی کتابداری و مرجع شناسی 
از س��رفصل های آموزش��ی این دوره است و ش��رکت کنندگان در این 
دوره آموزش��ی به مدت دو روز س��رفصل های آموزش��ی را به صورت 
تئ��وری و عملی فرا می گیرند. حجت االس��ام معتم��دی تصریح کرد: 
این دوره کوتاه مدت ب��ه همت دبیرخانه هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد اس��تان اصفهان و با همکاری کان��ون تخصصی کتابخانه 
المهدی شهرضا برگزار می ش��ود. مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان اصفهان اضافه کرد: این دوره با حضور کتابداران 
کتابخانه های مساجد استان از امروز به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی 

و هنری صائب برگزار می شود.

مزایده
5/737 آگهي مزایده پرونده اجرایي کاسه: 24692-019-2/667 شش دانگ یک باب خانه پاک شماره 
14458/749 مجزي شده از شماره 119 فرعي واقع در آزادان بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
جابر انصاري خیابان پارک )پشت آپارتمان هاي مهندسي رباط( که سند مالکیت آن در صفحه 196 دفتر 
339 اماک ذیل شماره 42372 با شماره چاپي 520782 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به زمین 
723 فرعي به طول 12/5 متر شرقاً به زمین 750 فرعي به طول 32 متر جنوباً پي حفر شده است به خیابان 
20 متري به طول 10/5 متر و 2/40 متر غرباً پي حفر شده است به خیابان 12 متري به طول 30 متر فواصل 
پي اشتراکي است که طبق نظر کارشناس رسمي پاک فوق یک واحد مسکوني است با دیوارهاي آجري 
باربر و سقف تیرچه و بلوک با نماي آجر سه سانتي بنا شده و درب و پنجره هاي آلومینیومي و درب هاي 
داخلي چوبي با چارچوب فلزي مي باشد کف ساختمان موزائیک و موکت و بدنه هاي داخلي و سقف ها 
سفیدکاري با گچ و رنگ است بدنه دیوار داخلي زیرزمین سنگ و سقف آن گچ مي باشد تأسیسات ساختمان 
کولر و شوفاژ بوده و داراي اشتراکات آب و برق و گاز است عرصه پاک فوق 400 مترمربع و اعیاني آن 
در دو طبقه و اتاق روي پارکینگ جمعًا  حدود 526 مترمربع مي باشد و ساختمان حدود 22 سال عمر دارد. 
ملکي آقاي منوچهر مؤمني سدئي فرزند احمد که طبق سند رهني شماره 110147-79/06/17 دفترخانه 
15 اصفهان در رهن بانک ملت اصفهان واقع مي باشد از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ 90/07/27 
در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول خیابان الهور به 
مزایده گذارده مي شود. مزایده از مبلغ پایه چهارمیلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد 
ونیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/06/23 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 

بعد موکول مي گردد. م الف/ 7728
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزایده
6/299 پرونده های اجرایی کاسه: 910 الی 30904- 2/824 ششدانگ یکباب مغازه محل کارواش پاک 
11516/482 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 808/75 مترمربع که سند مالکیت آن در صفحه 146 
دفتر خ262 بشماره 49674 و شماره چاپی 446220 بنام آقای اصغر پهلوان زاده )فرزند عباس بشناسنامه 
1361 صادره اصفهان متولد 1323( محل پاک: اصفهان انتهای مشتاق سوم، بینارت ضلع جنوبی خیابان 
ارغوانیه نمایندگی ایران خودرو که طی نامه 24874- 89/1/18 اداره ثبت شمال شرق اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شماالً به طول 42/40 متر دیواریست به مغازه 115/16 باقیمانده شرقا در دو قسمت 
اول پخی شکل است به طول های 5/45 و 14/25 متر دیواریست به زمین باقیمانده مذکور جنوبا به طول 
42/90 متر دیواریست به مغازه باقیمانده مذکور غربا بطول 18/36 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان، 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پاک فوق قبا کارواش بوده و فعا نمایندگی ایران 
خودرو است بمساحت 605 مترمربع و اعیانی بمیزان 3542 مترمربع که مقدار 2316 مترمربع آن تائیدیه 
شهرداری دارد و اعیانی شامل دایره فروش خودرو- لوازم یدکی، تعمیرات، رنگ کاری، تاب گیری شاسی، 
معاینه فنی خودرو، این ساختمان از تلفیق سقف تیرچه بلوک و ستون های بتن آرمه و سقف سوله فوالدی 
به صورت دو طبقه ساخته شده، دو طبقه فوقانی )به جز یک سوئیت 65 متری که تکمیل است( در حد 
سفت کاری می باشد. دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاقد بیمه می باشد. طبق اسناد رهنی شماره 115275- 
85/6/2 و 127263- 87/8/27 و 123373- 86/10/24 و 121062- 86/4/28 و 119808- 86/2/12 و 
118357- 85/11/28 و 116547- 85/5/28دفتر اسناد رسمی 12 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان 
واقع می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 90/7/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
14/950/000/000 ریال )چهارده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/6/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 

بعدموکول می گردد. م الف/8408
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/411 شماره: 6597 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بانضمام پنج دانگ خانه خرابه و زمین بائر 
متصل آن پاک شماره 1305 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم طاهره محمد بیدهندی فرزند محمد و غیره در جریان ثبت 
می باشد و تحدید حدود آن به دلیل عدم حضور مالکین تاکنون به عمل نیامده است آگهی قبلی تجدید می 
گردد اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پاک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخه 1390/7/20 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف/187
تاریخ انتشار: 90/6/24                                                      فدائی رئیس ثبت اسناد و اماک اردستان

اباغ وقت رسیدگي
6/451 در خصوص پرونده کاسه 90-345 ش 31 خواهان محمد رمضاني دادخواستي مبني بر الزام به 
انتقال یک دستگاه پراید ایران 13-697 ص 66 به طرفیت رضا الرغنائي پوراصفهاني تقدیم نموده است 
وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/8/3 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به 
این شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي 
اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. محل حضور: اصفهان- خیابان حکیم نظامي- اول خیابان 

محتشم کاشاني- مجتمع شوراهاي حل اختاف. م الف/ 8872
رئیس شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/453 نظر به اینکه آقاي منصور سلطاني فرزند غامعلي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت شهود 
رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پنج دانگ مشاع ازششدانگ پاک 1/4123 و 1/4122 
واقع در بخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سند مالکیت ششدانگ ذیل ثبت 35044 صفحه 205 دفتر243 
بنام نامبرده صادر گردیده که یک دانگ آن بموجب سندرسمي 138645-78/12/11 دفتر 3 شهرضا به خانم 
مهتاب شمسي اصداق گردیده اینک منصور سلطاني تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نسبت به پنج دانگ 
نموده که در اجراي ماده 120آئین نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 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 واماک شهرضا

اباغ رای
6/483 کاس��ه پرونده: 635/90 ش��ماره دادنامه: 937- 90/6/17 مرجع رس��یدگی: شعبه 45 شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: محمدرضا معینی فرزند محمدیار به نش��انی اصفهان- بزرگراه شهید میثمی- 
مجموعه ابوذر- فرعی سوم پاک 39 خوانده: هادی توسلی فرزند تقی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
پانزده میلیون و صد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و نود و سه هزار ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی قاضی ش��ورا:درخصوص دادخواس��ت محمدرضا معینی به طرفیت خوانده هادی توس��لی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و صد و هفتاد و هش��ت هزار ششصد و نود و سه هزار ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان 
و انتظ��ارات وی در جلس��ه دادرس��ی و با عنایت به اینکه خواهان جهت اخ��ذ وام خوانده از بانک 
انصار برای خوانده ضمانت نموده و لیکن خوانده از پرداخت اقس��اط وام خود استنکاف ورزیده و 
با عنایت به گواهی صادره از بانک انصار که موید کس��ر تعداد 18 قسط به مبلغ وجه خواسته )مبلغ 
15/178/693 ریال( از حقوق ضامن )خواهان( می باشد و اینکه خوانده از پرداخت مبلغ کسر شده به 
خوانده استنکاف ورزیده و ضمناً خوانده علیرغم اباغ قانونی و اطاع از وقت رسیدگی از طریق نشر 
در روزنامه زاینده رود ش��ماره 566 مورخه 90/5/22 در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای 
در دفاع از خود ارسال ننموده فلذا نظریه موارد صداالشعار دعوی مطروحه خواهان را ثابت دانسته 
مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون و صد و هفتاد و هش��ت هزار و شش��صد و نود و سه ریال بابت اصل خواسته با 
احتس��اب خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواس��ت )90/4/19( لغایت زمان اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ 100/400 ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می 

دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف مهلت 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/8764

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اباغ
6/493 شماره: 105/90 بموجب رای شماره 321 تاریخ 90/3/7 حوزه 27 شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- مجید حیدری مجهول المکان 2- اصغر شاه قلیان به نشانی 
خ حکیم نظامی چهارراه خاقانی- دانشگاه هنر محکوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/9/6 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به نش��انی حکیم 
نظامی- کوچه 33- صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعام 
نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خاف واقع از دارائي 
خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک 

روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرائی
6/494 شماره: 318/89 بموجب رای شماره 639 تاریخ 89/6/16 حوزه 27 شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا کشانی فرزند علی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت 
در حق محکوم له علی مدد الوی. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحاً اعام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا 
صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 

حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/8980
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/495 شماره: 5014 آقاي حسن رحیمي فرزند علي باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه تو در 
تو پاک شماره 77-68 واقع در قریه حسن رباط بخش ثبتي میمه که در صفحه 337 جلد 76 اماک ذیل 
ثبت 12354 بنام علي رحیمي فرزند رضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب س��ند رسمي شماره 
18811-52/2/19 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعي یافته و معامله دیگري هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن سرقت است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصاحي ماده 120 آئین نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. م الف/ 8974
نوروز- رئیس ثبت میمه

حصر وراثت
6/497 آقاي رسول صلوتي داراي شناسنامه شماره 1593 به شرح دادخواست به کاسه 90-2849 ح/ 10 از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیرخانم نبوي نژاد بشناسنامه 
31058 در تاریخ 88/7/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1 پسر و 2 دختر به نام هاي ذیل: 1- رسول صلوتي ش ش 1593 پسر متوفي، 2- فردوس صلوتي ش 
ش 1612 دختر متوفي، 3- صدیقه صلوتي ش ش 195 دختر متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 8995
رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایي
6/498 شماره: 1148/89 ش/ 23 به موجب رأي شماره 287 تاریخ 90/4/28 حوزه 23 شوراي حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علي اصغر مرادزاده مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه براساس 
شاخص بانک مرکزي از تاریخ سررسید مورخه 89/8/25 تا زمان وصول در حق خواهان علي وراني جوني 
نشاني محل اقامت: اصفهان خ کهندژ داروخانه تابش کوچه جون- کوچه بال- منزل شخصي بابت وجه 
چک شماره 745039 و پرداخت نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال 
خود را معرفي نکرده یا صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه 
متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 8913
شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

اباغ رای
6/499 کاسه پرونده: 436/90ش/20 شماره دادنامه: 537- 90/6/20 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: محمود فروتن منش به نشانی خ قائمیه کوی آسیاب کوچه شهید حاج بابائی بن 
دوم پ65 خوانده: هوشنگ وزیری مجهول المکان خواسته: مطالبه ده میلیون ریال بابت مبلغ کسر شده از 
حقوق اینجانب گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن 

اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی ش��ورا: درخصوص دادخواس��ت محمود فروتن منش به طرفیت هوشنگ وزیري به خواسته 
مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت مبلغ کسر شده از حقوق اینجانب محمود فروتن منش باتوجه به جمیع 
اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به جواب استعام از مؤسسه اعتباری قوامین و نشر آگهی 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 
198 ق.آ.م خوانده را به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد و هیجده ریال 
16/285/518 ریال بابت اصل خواسته، سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ کسر 
اولین قسط )89/6/30( در حق خواهان محکوم را اعام می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف/8977
شعبه 20 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اباغ وقت رسیدگي
6/500 در خصوص پرونده کاس��ه 90-766 خواهان رضا مرادي دادخواستي مبني بر الزام به انتقال سند 
پژو 405 شماره انتظامي ایران 21-435 س 48 به انضمام کلیه خسارات قانوني به طرفیت علیرضا حیدري- 
شهین رستمي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/8/5 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي 

اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 9004
مدیر دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/501 شماره: 1700 آقاي عباسعلي ابوترابي باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهي شده مدعي است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه پاک شماره 56-21 
واقع در کامو بخش 12 کاشان که در صفحه 238 جلد 14 اماک ذیل ثبت 474 بنام رباب ابوترابي فرزند 
علي اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمي شماره 10934-37/3/11 دفترخانه 14 میمه 
به او انتقال قطعي یافته و معامله دیگري هم انجام نشده مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحي ماده 120 آئین نامه قانون سند مراتب آگهي مي شود که هر 
کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
زرگري- کفیل ثبت جوشقان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
یادداشت

سایه روشن

به فریاد تنگه صیاد برسید
 کورسوهای چشم و چراغ  سازمان حفاظت  محیط زیست

معصومه شهباز  

 با خشکسالی هایی که از سه سال پیش  گریبان چهارمحال و بختیاری
را گرفته؛ منطقه حفاظت شده تنگه صیاد که یکی از ذخیره 
گاه های زیستی جانوری و گیاهی  نادر کشور به حساب می آید؛ 
در مرز  خشکی کامل قرار گرفته، خشک شدن  و یا کاهش 
شدید آبدهی  50 چشمه، زندگی تمامی زیستمندان جانوری و 
گیاهی این منطقه  را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است و از 
طرفی با آمدن فصل پاییز و نبود علوفه، گدار حیات وحش از 

تنگه صیاد تشدید می شود.
آن سوتر  خشک شدن منابع آبی این زیستگاه طبیعی سبب خارج 
شدن گله های قوچ، میش وحشی، کل و بز از منطقه تحت 
حفاظت  و ورود به باغ ها و مزارع  حاشیه این منطقه شده که آنها 
را  با تله ها و دام های از پیش گسترده شده  شکارچیان  طبیعت 
ستیز روبه رو می کند. بحران آب در منطقه حفاظت شده تنگه 
صیاد با گستردگی 27 هزار هکتار، همچنین تعدد و پراکندگی 
باغات و مزارع موجود در داخل محدوده و یا حاشیه این منطقه 

و در نهایت کمبود محیط بان، جلوگیری از خروج و گدار حیات 
وحش تشنه و در جستجوی آب و ممانعت از ورود آن ها به 
چنین محیط های ناامن و خطرناکی را کاری سخت و شاید 

غیرممکن کرده است.
اما احوال  نا به سامان تنگه صیاد در حالی است که این منطقه  
یکی از مناطق چهار گانه  سازمان حفاظت محیط زیست کشور  
است  و در مقابل برای حراست و حفاظت از چنین ذخیره گاه  
زیستی  تنها  10 میلیارد تومان که آن هم در کل اعتبار خشکسالی 
استان چهارمحال و بختیاری  است، اختصاص می دهند. پیش از 
این مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست 
برنامه های  ارائه  با مهر گفته بود در صورت  در مصاحبه ای 
مشخص برای تأمین اعتبارات ویژه برای حفاظت، آبرسانی و 
تأمین علوفه حیات وحش تنگ صیاد آمادگی کامل دارد. از 
طرفی هم مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز 
برای جلوگیری از آسیب به حیات وحش پیشنهاد تأمین اعتباری 
معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای خرید مستثنیات 
باغ های اطراف منطقه تنگ صیاد را به سازمان محیط زیست 

داده است اما با توجه به بودجه کم 70 میلیاردی این سازمان  و 
نبود نگاهی درخور حفاظت محیط زیست ایران در نظام بودجه 
ریزی  این کشور، نمی توان  چشم امیدی به تخصیص و تزریق 
اعتبار در راستای خیز برای  نجات تنگه صیاد داشت. از بعد از 
انقاب تا حدودی از مستثنیات باغ های اطراف منطقه حفاظت 
شده تنگه صیاد خریداری شده و در حدود 12 چشمه مدیریت 
شده اند اما در راستای  مدیریت  افزون و متمرکز و جلوگیری 
از گدار و خروج حیات وحش از منطقه تنگه صیاد می بایست 
مستثنیات  تمامی و یا بیشتر باغ های اطراف  خریداری شوند اما 

نبود بودجه این مهم را دست نیافتنی ساخته است. 
این  در  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  فعال  خاکپور  هومان 
خصوص گفت: عاوه بر مشکل تأمین اعتبار برای تأمین آب 
مورد نیاز حیاط وحش تنگه صیاد، سازمان محیط زیست به 
دلیل نبود اعتبار نتوانسته حقوق دامداران  را  در منطقه حفاظت 
شده تنگ صیاد  خریداری کند و همین میزان آب کمی هم که 
به سختی در منطقه تأمین می شود توسط دام دامدارها استفاده 
می شود. وی یادآور شد: عاوه بر مشکل بی آبی که در تنگه 

صیاد داریم، وقتی به فصل پاییز می رسیم به خاطر کمبود علوفه 
در اثر خشکسالی، نبود اعتبار یا کمبود آن باعث شده که سازمان 
محیط زیست نتواند علوفه مورد نیاز حیاط وحش منطقه را تأمین 
کند و این سبب شده تا حیاط وحش به امید تأمین علوفه بیشتر 
به سمت باغات اطراف بروند و به دام  سودجویانی که تله بر 

مسیرشان گذاشته اند بیفتند.
 این فعال محیط زیست افزود: به لحاظ شرایط ویژه و منحصر به 
فرد منطقه حفاظت شده تنگه صیاد که ناشی از تعداد و تنوع زیستی 
جانوری آن می باشد، بحران آبی پیش رو می تواند خطرات و 
تهدیدهای بیشتری را برای حیات وحش این منطقه نسبت به 
سایر نقاط چهارمحال و بختیاری به دنبال داشته باشد.همچنین 
محمد درویش، فعال محیط زیست و منابع طبیعی به زاینده رود 
گفت: در حقیقت تنگه صیاد چشم و چراغ  سازمان حفاظت 
محیط زیست است. اما این در حالی است که کل بودجه ای که 
در سال 90 به این تنگه اختصاص می دهند چیزی  در حدود 
 10 میلیون تومان است.10 میلیون برای یکی از بزرگ ترین
ذخیره های ژنتیک در کشورکه جاذبه های اکوتوریستی دارد به 
واقع ناچیز است. حتی نمی شود با این رقم آبشخور و علوفه تهیه 
 کنند.وی افزود: مشکل بزرگ این است که در اصل ماحظات
زیست محیطی در کشور ما با وجود شعارهای جذابی که از 

سوی مدیران داده می شود جایگاه شایسته ای ندارد. 
به عنوان تأیید این مدعا رقم بودجه کل سازمان عریض و طویل 
محیط زیست که مجری اصل 50 قانون اساسی است، در سال 
90، هفتاد میلیارد تومان است در صورتی که برای سد گتوند که 
همین سال آبگیری شد 2000 میلیارد تومان هزینه شده و حاال 
تازه باید کارشناس های محیط زیست تأیید بکنند که آبگیری 
اندیشه زیست  ناتوان  از ظرف  انتقاد  با  نه. درویش  یا  بشود 
محیطی در کشور، یادآور شد: وقتی کل  بودجه سازمان حفاظت 
محیط زیست 70 میلیارد تومان باشد معلوم است که به تنگه 
صیاد بیشتر از 10 میلیارد نمی رسد. اما پرسش ما فعاالن محیط 
زیست و منابع طبیعی این است که چرا نگاه به محیط زیست،به 
عنوان زیر ساخت توسعه هر کشور آنقدر نگاه حقیرانه ای است. 
تنگه صیاد از دیر باز به دلیل  توپوگرافی خاصی که داشته مأمن 
وحوشی چون کل، بز، قوچ و میش بوده و به همین دلیل هم این 

منطقه تنگه صیاد نام گرفته است.
 طبق نظر کارشناسان  و فعاالن محیط زیست، تنگه صیاد که یکی 
از معدود مناطق چهارگانه  سازمان حفاظت محیط زیست است  
در طول سه دهه اخیر از وضعیت به نسبت مطلوبی برخوردار 
بوده و این مدیریت مطلوب سبب  شده  تنگه صیاد یکی از امن 
ترین حیاط وحش ها باشد و وضعیت امنی برای زیستمندان آن 
به وجود بیاید، آنگونه که بازدید کنندگان پارک ملی می توانند 
به راحتی به نزدیکی های  وحوش رفته و حتی تصویر برداری 
کنند بدون این که بترسند یا فرار کنند. به همین دلیل بسیاری از 
اکولوژیست های بین المللی  و گردشگرهای خارجی و ژئو 

توریسم ها از منطقه حفاظت شده تنگه صیاد بازدید می کنند. 

روزگار غمبار کارون در چهارمحال و بختیاری       
 دشمن جدیدی 

به نام مزارع پرورش ماهی 
هومان خاکپور، فعال محیط زیست

  
رودخانه کارون از زردکوه بختیاری واقع در منطقه کوهرنگ سرچشمه 
تشکیل  را  بزرگ  کارون  و...  دز  خرسان،  ارمند،  همراه  به  و  گرفته 
جنگلی  و  کوهستانی  مناطق  از  عبور  با  کارون  رودخانه  می دهند. 
که  جذابی  طبیعی  اندازهای  چشم  دلیل  به  بختیاری،  و  چهارمحال 
در طول مسیر ایجاد کرده و ظرفیت قایقرانی )رفتینگ( که آفریده، 
همواره به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی ارزشمند و مقاصد اصلی 
گردشگری در محدوده »پایلوت پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس 
مرکزی« در استان چهارمحال بختیاری به شمار می رفته است. افزون بر 
این ها، رودخانه کارون یکی از سه اثر طبیعی مهم استان چهارمحال و 
بختیاری بوده که به همراه رودخانه زاینده رود و چشمه وقت و ساعت 

در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
این رودخانه  انگیز  از اوضاع غم  را  تا تأسف خود  این ها را گفتم 
ارزشمند و بی تفاوتی آشکار و شگفت آور سازمان های متولی در 
مقابل رفتارهای سودجویانه و تخریب بستر و حریم این رود خروشان 
و طراوت بخش در محدوده پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی 
زاگرس مرکزی )که از مهم ترین اهداف آن حفاظت از تنوع زیستی، 
تقویت نظام مناطق حفاظت شده و کاربری پایدار در بخش های آب، 
توریسم و جنگلداری می باشد( بیان کنم. شگفت آور  تر و تأسف بارتر 
آن که این تخریب ها بدون کمترین مقاومتی همچنان ادامه داشته و 
همچنان بخش های دیگری از بستر و حریم این رودخانه به صورت 

غیراصولی و غیرفنی تبدیل به مزارع پرورش ماهی می شود.
از  طلب  فرصت  و  سودجو  افراد  برخی  گذشته،  سال  سه  طی  در 
بی تفاوتی دستگاه های وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای و سازمان 
و  کرده  استفاده  استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث 
با احداث بیش از یکصد مزرعه پرورش ماهی قزل آال به صورت 
غیرقانونی و با استفاده از همان مصالح و خاک بستر و حریم رودخانه، 

ناباورانه تخریب گسترده این رودخانه با ارزش را سبب شده اند.
عملیات های گسترده مکانیکی و سازه ای انجام شده در بستر و حریم 
رودخانه سبب برهم خوردن نظام هیدرولوژیکی و تخریب اکوسیستم 
رودخانه گردیده و در ده ها منطقه از رودخانه تغییر مسیر صورت 
جذاب  مناظر  و  جنگلی  رویشگاه های  آن،  بر  افزون  است.  گرفته 
دیداری اطراف رودخانه تخریب شده و از ظرفیت های طبیعت گردی 
و ورزش های رودخانه ای منطقه کاسته شده است. افزایش چشمگیر 
نرخ فرسایش آبی و انباشت رسوبات در پشت سد کارون 4 نیز از دیگر 
پیامدهای خسارت زای این تخریب بستر و حریم رودخانه خواهد 

بود.
با وجود شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر این بخش 
از حوضه آبریز سد کارون 4 و ضرورت افزایش ضریب حفاظت خاک 
منطقه، بدون کمترین مقاومتی از سوی وزارت نیرو و سایر نهاد های 
متولی این تخریب ها صورت پذیرفته تا در پس هر بارندگی شاهد 
نابودی این سرمایه گذاری های ناپایدار و انباشت صدها تن خاک در 

مخزن این سد غول پیکر باشیم.
این مزارع سبب  عدم اعمال نظارت های فنی بر پرورش ماهی در 
برهم خوردن اکوسیستم و حیات آبزیان بومی این رودخانه شده است. 
ماهی قزل آالی رنگین کمان یک گونه غیربومی مهاجم بوده که حیات 
آبزیان بومی رودخانه را به خطر انداخته است. هیچ گونه نظارت و 
قرنطینه ای بر مزارع تولید بچه ماهی نشده و استفاده غیرمجاز از آنتی 
بیوتیک ها و قارچ ها و همچنین استفاده بیش از حد از خوراک ماهی، 
نرخ ورود مواد آلی به رودخانه را به شدت افزایش داده و در نهایت 
سبب آلوده شدن آب رودخانه شده است. این مزارع پرورش ماهی 
فاقد حوضچه های تثبیت و توری های الشه گیر بوده و سبب ورود 
ماهی های بیمار و تلف شده و همچنین ورود مواد آلی غیر مجاز به 
رودخانه شده اند. به هر حال این رودخانه کم همتا در چهارمحال و 
بختیاری روزگار غم باری دارد، حیرت آور این که در طی یک سال 
گذشته و پس از بازدید مدیران دستگاه های متولی و مقامات قضائی 
محلی، بدون کمترین ممانعتی تعداد این مزارع حدود دو برابر شده و 
حتی تعداد این مزارع در خط مرزی منطقه حفاظت شده هلن از عدد 
20 هم گذشته است و جالب این که دادگستری منطقه، مقابله با این 
تجاوزات به بستر و حریم رودخانه را براساس قانون در حیطه وظایف 
وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان دانسته و شکایت سازمان 
حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده را فاقد موضوعیت اعام 
کرده است. امیدواریم فرماندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی منطقه، 
مدیران و مسئوالن نهادهای متولی در حوزه های آب و گردشگری 
استان و حتی دستگاه قضائی به عنوان مدعی العموم، هرچه زودتر 
نسبت به ساماندهی این رودخانه زیبا، کم نظیر و ارزشمند در طبیعت 

بختیاری اقدام کنند.

خشکسالی و آتش سوزی
 امان از بلوط ها ربوده است

سلیمان لطفی  نیا

نزدیک به 87 درصد از مساحت استان ایام، عرصه های طبیعی و نزدیک 
به 640 هزار هکتار آن بلوط      زار و جنگل های تنک است. این در حالی 
است که شوربختانه جنگل های استان ایام اکنون به علت آتش سوزی 

و خشکسالی سیاه پوش شده اند. 
به گزارش مهر، بی گمان باید جنگل های ایام را به دلیل آتش سوزی و 
خشکسالی در سیاهه  سیاه منابع طبیعی رو به نابودی گذاشت. خشکسالی 
همراه با گرد و  غبار، میزان باالیی از درختان بلوط استان ایام را نابود 
کرده است، ولی هنوز هیچ کار پیش گیرانه ای انجام نگرفته است. در 
فصل تابستان به دالیل گوناگون، جنگل های استان دچار آتش سوزی 

می شوند که این میزان هر ساله رو به افزایش است. 
داریوش قنبری، نماینده  مردم ایام در مجلس، با اشاره به این که افزایش 
آتش سوزی در چند سال گذشته، دلیل نابودی جنگل های استان شده 
است، افزود: امسال سال ناخوشایندی برای جنگل های منطقه است، 
به گونه ای که اکنون وضعیت جنگل ها بحرانی است و هر روز امکان 

آتش سوزی هست. 
وی گفت: سازمان منابع طبیعی استان مسئول نگهداری از جنگل های 
منطقه است اما شوربختانه این سازمان با کمبود اعتبار و امکانات رو به رو 
است. به گفته  داریوش قنبری، مسئوالن باید برای جلوگیری از نابودی 
جنگل های ایام برنامه ریزی مناسبی را انجام دهند. کاری که تا به امروز 

انجام نشده است.
انبوه درختان بلوط در ایام گیرایی ویژه ای به این سرزمین بخشیده، 
زیبایی که می توان آن را در »پارک جنگلی چغاسبز«، »گردشگاه خوران 

ایوان«، »ششدار«، »تنگ داالهو و کلم« و »بدره« دید.
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سازمان های مردم نهاد اصفهان خواستار شدند:

دریاچه ارومیه و زاینده رود 
را نجات دهیم

زاینده رود
و  طبیعی  میراث  دوستدار  نهاد  مردم  سازمان های  از  شماری 
فرهنگی اصفهان با انتشار بیانیه ای درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، 
زیان های ناشی از این معضل را به عنوان یک »بحران ملی« متوجه 
از درخواست های مکرر  پشتیبانی  دانسته و ضمن  ایران  ملت  همه 
هم میهنان آذربایجانی، خواستار توجه جدی و فوری همه مدیران و 
مسئوالن کشور در همه سطوح به این »بحران ملی« به جای فرافکنی 

و برخود با اعتراض به حق هم میهنان آذربایجانی شدند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: بی گمان مدیریت ناکارآمد منابع آب 
و کشاورزی، سیاست های منجر به توسعه ناپایدار و سدسازی های 
غیرعلمی بر رودخانه های آب رسان به دریاچه ارومیه، نقش مهمی 
در خشک شدن شتابنده این دریاچه داشته است؛ از این روی الزم 
ضمن  فعلی  روند  در  بازنگری  با  سریع تر  هرچه  که  بود  خواهد 
استفاده از روش های نوین آبیاری و باالبردن راندمان آبیاری، از هر 
گونه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و گسترش زمین های کشاورزی 
متوقف  منطقه  در  سدسازی  جدید  طرح های  و  شود  جلوگیری 
آنان  به  را   دریاچه  این  پیرامون  زیستمندان  حق آبه  بتوان  تا   شود، 

بازگرداند. 
دریاچه  که  روزها  این  کرده اند:  تأکید  ادامه  در  اصفهانی  سمن های 
در  را  نیز خود  اصفهان  مردم  را می گذراند،  ارومیه روزگار سختی 
نیز  آذربایجانی شریک می دانند ولی خود  اندوه هم میهنان  خشم و 
در اندوه خشک شدن جگرگوشه شان »زاینده رود« به سر می برند و 

خواستار توجه جدی مسئوالن به این مسأله هستند. 
در ادامه این بیان نامه آمده است: واقعیت این است که دریاچه ارومیه 
و زاینده رود تنها متعلق به مردم آذربایجان و اصفهان نیستند. این 
طبیعی  گنجینه  و  ایران  ملت  همه  ملی  سرمایه های  طبیعی،  منابع 
در  ایران  دولت  و  ملت  و سهم  هستند  مردم جهان  همه  به  متعلق 
کشور  مسئوالن  امیدواریم  است.  دیگران  از  بیش  آن ها  پاسداشت 

از آنچه که تاکنون در اصفهان و آذربایجان روی داده است، آموخته 
و  آسیب  معرض  در  کشور  طبیعی  منابع  این  از  بیش  تا  باشند 
نابودی قرار نگیرد و در هیچ کدام از استان های کشور شاهد چنین 
بهره گرفتن  با  سریع تر  هرچه  و  نباشیم  محیطی  زیست  بحران های 
رود  زاینده  و  ارومیه  دریاچه  نجات  به  علمی  راهکارهای   از 

بشتابند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

    آینده  خوبی برای تنگه صیاد 
پیش بینی نمی کنم

زاینده رود
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  پور،  یوسف  سعید 
چهارمحال و بختیاری به زاینده رود گفت: در اسفند ماه سال گذشته 
با توجه به پیش بینی هایی  که برای خشکسالی داشتیم، طرحی را 
نیاز های  اعتبار  در راستای   امید اختصاص  66 میلیون تومان  به 
مان  شده  حفاظت  مناطق  برای  اولویت  در  اضطراری   و  ضروری 
تدوین و به استان و سازمان حفاظت محیط زیست  ارائه  کردیم، 
با این حال چون پایان سال بود انتظار داشتیم  این اعتبار در  سال 

90 تأمین شود.
به صورت  در حال حاضر آب   داشت:  بیان  ادامه  در  پور  یوسف 
در  روز   شبانه  ما  پرسنل  و  می شود  تأمین  صیاد   تنگه  در  سیار 
اما متأسفانه  حضور جوامع  از تنگه صیاد هستند  خدمت حفاظت 
که   زحماتی  می شود  باعث  داران   گله  و  چوپانان  و  عشایری 

دارند  پروانه چرا هم   که  داران  گله  دام  نصیب  می شویم  متحمل 
صیاد  تنگه  وحش  حیاط  عاید  ناچیزی  سهم  عمل  در  و   بشود 

می شود.
وی افزود: در این راستا به سازمان حفاظت محیط زیست  پیشنهاد 
را  چرا  پروانه های  از  بخشی  طبیعی  منابع  هماهنگی  با  دادیم  

خریداری کنیم.
امسال  که  مشکلی  گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
تنگه  وحش  حیات  غالب   گونه های  که   است  این  شده  تشدید 
صیاد مثل کل، قوچ و میش به تله می افتند بدون این که مأمورین ما 
متوجه بشوند. به دلیل حساسیت تنگه صیاد برای کنترل حیاط وحش 
و جلوگیری از صید، از مجموعه پرسنل اداری شهرستان و مناطق 

دیگر 11 نفر کم و به نیروهای تنگه صیاد اضافه کردیم.  
وی  با اشاره به تأمین 30 آبشخور فلزی و سیمانی  با تأمین آب 
بیشتربه عنوان  با حساسیت  نقاط  آبرسانی سیار در  از چشمه ها و 
مسکن تشنگی  تنگه صیاد  تأکید کرد: روندی که اکنون پیش روی 
تنگ صیاد است، روند مناسبی نیست. اصل آب است و اگر اعتبارات 
الزم برای آب داده نشود، وضع از همین که هست بحرانی تر هم 
آینده  خوبی  گفت:  رود  زاینده  به  پایان  در  پور  یوسف  می شود. 
برای تنگه صیاد پیش بینی نمی کنم.اگر زیستگاه برای  حیاط وحش 

مناسب نباشد بی شک زیستگاه را ترک خواهند کرد.

مدیر کل اداره محیط زیست استان اصفهان:

شکارچیان خرس های سمیرم 
دستگیر شدند

دو روز پیش فیلمی از کشتار بی رحمانه یک خرس قهوه ای ماده و 
دو توله اش در استان اصفهان منتشر شد. در حال حاضر شکارچیان 
متخلف دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند. مدیر کل 
اداره محیط زیست استان اصفهان برخورد قاطع قانونی را راه حل 

برخورد با اینگونه افراد می داند. 
به گزارش سبز پرس،احمدرضا الهیجان زاده، مدیر کل اداره محیط 
شکارچیان  ماجرای  سبزپرس  با  گفتگو  در  اصفهان  استان  زیست 
 CD متخلف را چنین شرح داد: چند روز پیش فردی ناشناس یک
CD  را به اداره کل محیط زیست استان اصفهان تحویل داد. این
حاوی صحنه های دلخراشی از کشتن یک خرس قهوه ای ماده و 

دو توله اش بود. 
تمام  به  همکاری  فراخوان  فیلم،  این  دیدن  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
نیروها برای دستگیری این دو نفر دادیم و از همکاری سه شهرستان 

کمک گرفتیم. 
شهرستان های  محیطبانان  همیار  و  اجرایی  مأموران  زاده  الهیجان 
شهرضا، سمیرم و خود شهر اصفهان را به عنوان کمک کنندگان اداره 
کل محیط زیست اصفهان در دستگیری دو شکارچی متخلف معرفی 
کرد و گفت: صبح روز بعد، یکی از این دو شکارچی متخلف را 
در روستایی اطراف شهرستان سمیرم و دیگری در شهرضا دستگیر 

شدند و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 
از  فشنگ  زیادی  مقادیر  و  مجاز  غیر  ساح های  کشف  از  وی 
حکمی  افراد  این  برای  دادگاه  هنوز  گفت:  و  داد  خبر  شکارچیان 
صادر نکرده است اما با توجه به نحوه عمل و صحبت هایی که در 
این زمینه شده است، انتظار می رود حکم محکومیت سنگین برای 

این افراد صادر شود. 
مدیر کل اداره محیط زیست استان اصفهان احکامی که در یکی دو 
سال گذشته از دادگاه برای شکارچیان متخلف گرفته است را بیان 
کرد و گفت: عاوه بر جریمه هایی که برای شکارچیان درنظر گرفته 
شده است، ما توانسته ایم از شش ماه تا هشت سال برای شکارچیان 
متخلف از دادگاه حکم محکومیت بگیریم. ایشان وضعیت پرونده 
شکارچیان متخلفی را که خرس قهوه ای و توله هایش را کشته اند 
را سنگین اعام کرد و گفت: در مورد این دو نفر، ساح  غیر مجازی 
که از آنها کشف شده است سه سال محکومیت را برایشان در پی 

خواهد داشت. 
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یادداشت

شهریور » ماه« پرسپولیس
زاینده رود

هفتاد و یکمین داربی پایتخت فردا س��اعت 18:30 در ورزشگاه آزادی 
تهران آغاز می ش��ود. تیم پرس��پولیس تهران که در چهار هفته ابتدایی لیگ 
نتای��ج ضعیفی کس��ب کرده بود و تنه��ا دو امتیاز داش��ت در دو هفته اخیر 
نمایش قابل قبولی را ارائه داده اس��ت و مقابل صنعت نفت به برتری سه بر 
یک رس��ید و در اصفهان توانس��ت تیم ذوب آهن )نایب قهرمان فصل قبل 
لیگ قهرمانان آس��یا( را با تس��اوی متوقف کند. ش��اگردان مظلومی در بازی 
قبلی مقابل تراکتورس��ازی س��ه گل یک ش��کل دریاف��ت نمودند که ضعف 
ای��ن تیم را در ارس��ال ه��ای ضربات ایس��تگاهی هم به مظلوم��ی و هم به 
اس��تیلی گوش��زد کرده اس��ت. در نبود پژمان منتظری )به علت مصدومیت(، 
دیگر مدافعان اس��تقال به راحتی س��ه فرص��ت طایی تقدیم ب��ه بازیکنان 
تراکتورس��ازی کردند و آنها بدون هیچ مزاحمتی دروازه رحمتی را گشودند 
ت��ا زنگ خطر جهت داربی برای خط دفاعی اس��تقال به ص��دا درآید. تیم 
 پرس��پولیس هم از نظر خط دفاعی با مش��کات فراوانی دس��ت و پنجه نرم
 م��ی کن��د و تعداد گل های خ��ورده این تیم دو رقمی )10 گل( ش��ده، بر 
خاف اس��تقال که از روی ضربات ایستگاهی گل دریافت می کند این تیم 
در عمق خط دفاعی، ضربات ایستگاهی و ضربات سر داخل محوطه جریمه 
دارای مش��کل اس��ت که این نیز امتیازی برای مهاجمان اس��تقال است که 

چارچوب دروازه را به خوبی می شناس��ند. 
ب��ه خ��ط میانی دو تیم می رس��یم، آبی پوش��ان تهرانی با داش��تن بازیکنانی 
همچون آندو تیموریان، مجتبی جباری، خس��رو حیدری و حتی جاسم کرار، 
به هیچوجه قابل قیاس با تیم پرس��پولیس نیس��ت، ه��ر چند که علی کریمی 
 بازیک��ن آزاد این تیم مهره ای مؤثر در خط هافبک پرس��پولیس به حس��اب 
می آی��د و مظلومی به طور حتم بازیکنی را مأمور مهار حرکات وی خواهد 
ک��رد و در این بین نی��ز نباید از حرکات محمد نوری و مازیار زارع چش��م 
پوش��ی نمود، چرا که نوری با دوندگ��ی در این بازی می خواهد خودش را 

به کی روش )س��رمربی تیم ملی ایران( تحمیل کند.
 اس��تقال نیز در نوک حمله تا حدودی بازیکنان برتری نسبت به پرسپولیس 
دارد ک��ه در این جم��ع باید به فرهاد مجیدی و میاد میداودی اش��اره کرد. 
اما نتایج ش��هرآوردهای قبلی اینگونه رقم خورده که تیم های پر س��تاره در 
داربی به دلیل اس��ترس فراوانی که دارند نمی توانند با پیروزی زمین مسابقه 
را ترک کنند. حاال باید تا حدود س��اعت 20:30 روز جمعه صبر کرد که آیا 
ش��اگردان مظلومی می توانند س��ه امتیاز را از چنگ تیم پرسپولیس درآورند 
ی��ا ن��ه؟ این دو تیم در ط��ول تاریخ هفتاد بار با هم مصاف کردند که س��هم 
اس��تقال 22 پیروزی می باش��د، پرس��پولیس نیز 17 بار استقال را شکست 

داده و 31 بازی هم به تس��اوی کش��یده ش��ده اس��ت.
این دو تیم در فصل بهار 17 بار با هم صف آرایی کردند، در پاییز 21 مرتبه 

و در زمس��تان 25 بار رو در روی هم ایس��تادند.
س��رخابی ها در فصل تابستان تنها در 7 مسابقه به مصاف هم رفتند که سهم 
پیروزی س��ه برد، دو شکست و دو تس��اوی بوده که شش تایی معروف نیز 
در 16 ش��هریورماه برای قرمزپوش��ان به دس��ت آمده و به نوعی شهریورماه 

برای قرمزهای پایتخت خوش یمن بوده اس��ت. 
در دو مس��ابقه دیگر مس سرچشمه از تیم سوم جدول )صبای قم( پذیرایی 
م��ی کند و فوالد خوزس��تان در خانه، ش��هرداری تبری��ز را پیش رو خواهد 

داش��ت.

ذوب آهن یگ گام به نیمه نهایی تمام اصفهانی نزدیک شد

منصور ابراهیم زاده، مرد روزهای سخت

 پژمان سلطانی

هفته چهارم لیگ برتر فوتس��ال کشور امروز با انجام 
س��ه دیدار آغ��از و فردا ب��ا برگزاری چهار مس��ابقه 
دیگر به پایان می رس��د که طبق برنامه و همزمان از 
س��اعت 17، تیم های اصفهانی گیتی پس��ند، فیروز 
صفه و فوالد ماهان  به ترتیب مقابل گس��ترش فوالد 
 تبریز، علم و ادب سایپای مشهد و پرسپولیس تهران 

صف آرایی می کنند.
کهکشانی ها در راه تبریز

هر دو تیم هفته قبلی با حداقل تفاضل، سه امتیاز را به 
دس��ت آوردند. تیم گیتی پسند در اصفهان با تک گل 
محمدرضا زحمتکش از س��د تیم نه چندان قدرتمند 
ش��هرداری ساوه گذشت و گس��ترش فوالد در شیراز 
توانست میزبان خود تیم لبنیات ارژن فارس را از پیش 

رو بردارد.
ش��اگردان علیرضا افضل گام اول را محکم برداشتند و 
دیگر تیم اصفهانی فیروز صفه را با حساب هشت بر دو 
درهم کوبیدند. اما آمار گلزنی تیم گیتی پسند در دو بازی 
گذشته حتی به اندازه انگشتان یک دست نشد که این 
ضعف قابل توجهی برای کهکشانی های لیگ و آن هم 
در برابر تیم های تازه به لیگ برتر صعود کرده، محسوب 
می ش��ود. نماینده اصفهان در سالن شهید پور شریفی 
تبریز کار سختی را دارد، چرا که گسترشی ها عاوه بر 
قدرتمند بودن دارای انسجام تیمی نیز هستند. گسترش 
فوالد در این سه هفته که از لیگ سیزدهم گذشته، رنگ 
شکست را ندیده و با دو پیروزی و یک تساوی جایگاه 
خوبی در جدول لیگ برتر دارد و این تیم برای این که 
گلی دریافت نکند، ابتدا حفظ توپ و میدان را در دستور 
کار قرار می ده��د تا در ضد حمات دروازه مصطفی 
نظری را فرو ریزد. اما از نظر تجربه بازیکنان گیتی پسند 
بر نماینده تبریز  برتری دارد و این باعث خواهد شد که 

تماشاگران تبریزی مسابقه دلچسبی را شاهد باشند.

علم و ادب دوباره در راه دیار زاینده رود
در طول این فصل، علم و ادب س��ایپای مشهد برای 
 دومین بار اس��ت که گام به س��الن پیروزی اصفهان
 می گذارد شاگردان حمید شاندیزی در هفته دوم نیز 
میهمان فوالد ماهان بودند که با شکس��ت چهار گل 
از میزب��ان، دیار زاینده رود را به مش��هد مقدس ترک 
کردند و اکنون دوباره به اصفهان برگش��تند و باید با 
فیروز صفه دست و پنجه نرم کنند، فیروز صفه ای که 
در سه هفته اخیر با قرعه ای مشکل رو به رو گشت. 
آنها در بازی اول به مصاف گیتی پس��ند رفتند و اسیر 
تجربه شاگردان علیرضا افضل شدند. سه امتیاز بازی 
دوم خود را نیز در 22 ثانیه پایانی در مقابل صبای قم 
به دس��ت آوردند و در قرچک با حس��اب دو بر یک 
مغلوب قهرمان فصل گذشته )شهید منصوری( شدند. 
حمید شاندیزی نیز از قرعه ای که نصیب تیم علم و 
ادب ش��ده بود می نالید، چرا که آنها نیز مقابل شهید 
منصوری، فوالد ماهان و پرسپولیس تهران بازی کردند 
و مثل شاگردان باغبانباشی تنها سه امتیاز، آن هم مقابل 

تیم پرسپولیس بحران زده کسب کردند. 
هواداران اصفهانی اگر امروز به سالن محل برگزاری 
بیاین��د بازی جان داری از هر دو تیم خواهند دید که 
می توان به تقابل دو ملی پوش دو تیم سعید تقی زاده 
و قدرت بهادری اشاره کرد که به زیبایی های فوتسال 
خواهد افزود. شایان ذکر است قدرت بهادری بازیکن 
گل��زن فیروز صفه اهل مش��هد می باش��د که انگیزه 

خاصی مقابل تیم سابق خود دارد.
نسیم صبا در ساوه

تیم های شهرداری س��اوه و صبای قم باید در سالن 
فجر ساوه رو به روی یکدیگر قرار گیرند. صبای قم 
با این که دو بازیکن محروم داشت توانست در هفته 
سوم میثاق تهران را با شکست هفت بر دو بدرقه کند 
و با روحیه ای مضاعف مقابل شهرداری ساوه خواهد 
ایستاد. شهرداری س��اوه پس از سه هفته برای اولین 

 بار در س��اوه بازی خواهد ک��رد چرا که در هفته دوم
 ب��ازی اش مقابل لبنی��ات ارژن فارس لغو و به زمان 
دیگری موکول ش��د صبای قم برای کس��ب حداکثر 

امتیاز در ساوه مشکلی نخواهد داشت.
صدرنشین، مقابل قرمزپوشان پایتخت

تیم فوالد ماهان که با سه پیروزی متوالی و تفاضل گل 
بهتر نسبت به تیم های شهید منصوری و گیتی پسند بر 
صدر جدول تکیه زده در س��الن پیروزی شهر اصفهان 
به مصاف پرسپولیسی می رود که امتیازی کسب نکرده 
و در قعر جدول دست و پا می زند حبیب کاشانی که 
از مدیری��ت فقط برکناری را بلد اس��ت و با افراد خود 
کار م��ی کند؛ در هفته دوم محمدرض��ا حیدریان را از 
سرمربیگری برکنار و رضا کردی را جایگزین اسطوره 
فوتس��ال ایران در زم��ان های نه چن��دان دور کرد. اما 
 باید به کاشانی گفت که با بازیکنان جوان و بی تجربه
 نمی توان در لیگ برتر فوتسال کشور حرفی برای گفتن 
داشت چرا که با ورود بخش خصوصی به ورزش شما 
همانطور که در فوتبال هزینه می کنی باید در فوتسال نیز 
هزینه کنی و وحید شمس��ایی آقای گل فوتسال جهان 
را در اول فصل از دس��ت ندهید که به دنبال آن ضربه 
روحی عجیبی به تیم پیروزی وارد شد. فردا به احتمال 
زیاد پرسپولیس مقابل شاگردان حسین افضلی مغلوب 
می شوند چرا که فوالد ماهان به آن انسجام تیمی رسیده 
و در دفاع نیز برترین اس��ت و افضلی به خاطر این که 
تفاضل گل خود را نس��بت به دو تیم دیگر بیشتر کند 
بازی هجومی را در دستور کار قرار می دهد تا شکست 
س��نگین مقابل پرسپولیس را در فصل قبل جبران کند. 
در دیگر مس��ابقات راه س��اری از لبنیات ارژن فارس 
پذیرایی می کند، میثاق تهران شهید منصوری قرچک 
را پیش رو دارد و دبیری تبریز به مصاف ش��رکت ملی 
حفاری اهواز خواهد رفت. نتیجه شهید منصوری برای 
 تیم های اصفهانی فوالد ماهان و گیتی پسند مهم تلقی 

می شود.

پرسپولیس؛ حریف آسانی برای ماهان 
بازی سخت فیروز صفه و گیتی پسند در هفته چهارم

پیالتس چیست؟

پیالت��س از مجموع��ه تمرینات ورزش��ی 
تخصصی تش��کیل یافته اس��ت. این تمرینات 

بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت 
و اس��تقامت تمام اعضای بدن ب��اال رفته و عمیق 
تری��ن بخش عض��الت بدن را م��ورد هدف قرار 
می دهد. حرکات پیالتس عضالت و مفاصلی را 
مورد هدف قرار می دهد که در فعالیت های 
روزانه درگیر هس��تند. مانند: نشس��تن، 
راه رفتن، حمل کردن بار، خم و راست 

ش��دن ب��ا اج��رای مک��رر تمرینات 
ورزش��ی پیالت��س ط��رز صحیح 

انجام حرکات روزانه در بدن 
ثبت می شود.

اهداف پیالتس 

 باال بردن استقامت عضالنی
 باال بردن قابلیت تنفسی و حجیم کردن فضای ریه 

 تقویت سیستم قلبی عروقی 
 کاهش دردهای مهره ای و کمر 

 تقویت عضالت و در نتیجه امنیت مفاصل و کل اسکلت بدن 
 باال بردن دامنه حرکتی مفاصل 

 باال بردن انعطاف، تعادل و قدرت 
 کشیده و خوش فرم شدن اندام ظاهری 

 باال بردن تمامی قوای بدن در جهت آزادسازی فکر و ذهن 
از افکار منفی 

 جلوگیری از پوکی استخوان 
 ورزش پیالتس برای همه می باش��د کودک، 

پیر، جوان و ورزشکاران حرفه ای 

ش��یخ  اصفه��ان،  آدرس: 
صدوق جنوبی )مالصدرا(، 

کوچه 7 ، پالک 14 
تلفکس: ۶۶83844

باشگاه پیالتس پاتریس
ویژه بانوان

اولین مرکز تخصصی ورزشی پیالتس در استان اصفهان  با مجوز 
رسمی از فدراسیون وصرزش های همگانی کشور و اداره کل تربیت 
بدنی استان زیر نظر خانم سیمین سمیعی بنیانگذار و پیشکسوت 

ورزش پیالتس در استان اصفهان. 

سالمتی، شادابی و تناسب اندام 
را با ورزش پیالتس تجربه کنید
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 نجمه کرمی
تیم فوتبال ذوب آهن در چارچوب رقابت های مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تساوی یک بر یک تیم 
پرافتخار کره ای سوون سامسونگ را در خانه متوقف کرد.  
در این دیدار ایگور کاس��ترو ، بازیکن ذوب آهن در دقیقه 
56 صاحب توپ شد که با ارسال این توپ به ماچادو زمینه 
گل برتری ذوب آهن را فراهم کرد و ماچادو با از پیش رو 
برداش��تن دو مدافع حریف و دادن پاس رو به عقب برای 

محمد قاضی این بازیکن را در موقعیت گلزنی 
قرار داد و قاضی با شلیک سریع توپ به درون 
دروازه،  فرصت هر ن��وع عکس العملی را از 
دروازه بان کره ای گرفت و توپ را در گوش��ه 

دروازه جای داد.
درس��ت 10 دقیقه بعد از این گل بود که سانتر 
بازیکن س��وون سامس��ونگ را هی��ون پارک 
در یاف��ت کرد و بازی را به تس��اوی کش��اند. 
این نتیجه تا پای��ان بازی تغییر نکرد و حتی 6 
دقیق��ه وقت اضافی ک��ه داور گرفت هم به 
داد س��وونی ها نرسید! و هر دو تیم به نتیجه 

تساوی قناعت کردند.
شهاب گردان خوش درخشید

در نیمه اول این دیدار هر دو تیم از موقعیت و 
شانس گلزنی مساوی برخوردار بودند که هیچ 
ی��ک از دو تیم موفق به انجام این کار نش��دند 
اما عملکرد تیم ذوب آهن در بسته نگه داشتن 
دروازه اش در براب��ر تیم حری��ف مثال زدنی 
ب��ود. در هنگام دفاع، تیم ذو ب آهن یکپارچه 
 دف��اع می کرد و دفع توپ ه��ای خطر ناک و 
ارسال های زهردار مهاجمین به خوبی از سوی 
ش��هاب گردان یکی از ستاره های این دیدار و 

تیمش دفع می شد.
جای خالی حدادی فر در این دیدار

تیم ذوب آهن با ترکیب شهاب گردان، محمدعلی احمدی، 
محمد صلصالی، فرشید طالبی، سید محمد حسینی، محمد 
قاضی، حسین ماهینی، اسماعیل فرهادی، هوار مامحمد، 
هوگو ماچادو و ایگور کاس��ترو برزیلی به مصاف چش��م 
بادامی های س��وون سامسونگ کره جنوبی رفت که چهار 
عنوان قهرمانی و دو عن��وان نایب قهرمانی در کی لیگ را 
در کارنامه خود ثبت کرده بود و دو بار نایب قهرمانان جام 
باشگاه های آسیا شده بود وبه نوعی ذوب آهن مهمان  بال 

آبی و پر افتخارترین تیم شرق آسیا بود.
با این حال تیم ذوب آهن مغلوب نام و آوازه این تیم نشد و 
با نمایش خیره کننده خود در این دیدار برای بازی برگشت 

در اصفهان خط و نشان کشید. 
در ای��ن دی��دار همچنین جای خالی قاس��م ح��دادی فر 
 و محمدرض��ا خلعتبری به وضوح احس��اس می ش��د و 

موقعیت های ناب گلزنی زیادی یکی پس از دیگری توسط 
اسماعیل فرهادی و ایگور کاسترو از دست رفت.

نیمه دوم و نیمه سرنوشت ساز
اما با آغاز نیمه دوم، سوونی ها با افزایش بار حمات خود، 
دروازه شهاب گردان را به توپ بستند اما برخاف جریان 
ب��ازی و در یک ضد حمله ایگور کاس��ترو در دقیقه 56 با 
ارس��ال توپ به هوگو ماچادو پرتغالی استارت گل برتری 
ذوب آه��ن را زد ت��ا این محمدقاضی باش��د که همچون 

ب��ازی با بنیادکار در دوره قبل این رقابت ها گل حس��اس 
و سرنوش��ت س��ازی را برای تیمش به ثمر رسانده باشد. 
این گل از روی یک کار تکنیکی و هماهنگ میان کاسترو، 
ماچادو و قاضی به ثمر رسید و لذت دیدن یک گل زیبا و 

سازماندهی شده را برای هر بیننده هدیه کرد.
خوش��حالی محمدقاضی بعد از ای��ن گل ذهن هواداران و 
همه فوتبالدوس��تان را به یاد بازی تی��م های ذوب آهن و 
بنیادکار ازبکستان انداخت که چطور این مدافع بلندقامت 
و گل��زن این تیم در لحظات حس��اس به یاری ذوب آهن 

می رسد. 
بازی بی نقص ماچادو در این دیدار

هوگو ماچ��ادو اگر چه نامش در میان گلزن��ان این دیدار 
 جای نگرفت اما در رقم خوردن نتیجه تساوی تیمش نقش
 تأثیر گذاری داشت و در مجموع با پاس های رو به عقب، 

روب��ه جلو و پاس ه��ای در عمق و تکل های زیبا از خود 
به عنوان یک مهره تأثیر گذار در دیدار آینده ذوب آهن در 

لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا ساخت.
عملکرد تیم ذوب آهن دراین دی��دار هواداران را به آینده 
این تیم امیدوار کرد و منصورابراهیم زاده را مربی روزهای 

سخت لقب داد.
ذوب آهن برای بازی برگشت مهیا می شود

تی��م ذوب آهن با این نتیجه که به دس��ت آورد امیدزیادی 

به بازی برگش��ت پیدا کرد و امیدوار اس��ت در بازی بعد 
ب��ا ترکیب کامل نف��رات خود در برابر تیم مدعی س��وون 

سامسونگ قرار گیرد
ابراهیم زاده: 10 نفره نبودیم گل نمي خوردیم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اگر ما 10 نفره نبودیم 
سامس��ونگ نمی توانست به گل دس��ت یابد. به گزارش 
ف��ارس، منص��ور ابراهیم زاده پس از تس��اوی یک بر یک 
ذوب آهن برابر سامس��ونگ ک��ره جنوبی عنوان کرد: خدا 
را ش��کر می کنم در زمانی که چن��د بازیکن اصلی خود را 
در اختیار نداش��تیم توانستیم با یک بازی خوب به تساوی 

دست یابیم.
وی ادام��ه داد: قب��ل از بازی هم گفته ب��ودم در این دیدار 
ب��ازی خاصی انجام خواهیم داد و ش��یوه های جدیدی را 
ارائه می کنیم. ما می دانس��تیم که بازیکنان سامسونگ سانتر 

از جناحی��ن انجام می دهند و به همین دلیل آنها را محدود 
کردی��م و با دوندگی باال روی ضد حمله چندین موقعیت 

به دست آوردیم. 
س��رمربی ذوب آه��ن خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن دیدار 
موقعیت های گل زیادی به دست آوردیم و در کل آن طور 
که می خواستیم بازی را اداره کردیم. پس از اینکه گل اول 
را زدیم 10 دقیقه بعد و زمانی که 10 نفره بودیم گل تساوی 
را دریاف��ت کردیم. ای��ن در حالی بود که احمدی به علت 
مصدومیت و مداوا بیرون زمین بود و اگر او را 
در اختیار داشتیم این گل را دریافت نمی کردیم 
زیرا ج��ای او خالی بود و از همان نقطه ضربه 

خوردیم.
ابراهی��م زاده ب��ا اش��اره به از خودگذش��تگی 
بازیکنانش یادآور شد: بازیکنانم قدرتمندانه و 
شجاعانه در این دیدار حاضر شدند. من مطمئن 
هستم در بازی برگشت و در خانه می توانیم بهتر 
ازاین دیدار ظاهر ش��ویم اما نباید فکر کنیم که 
همه چیز تمام شده؛ ما در خانه بازی می کنیم و 

تاش زیادی برای موفقیت انجام می دهیم. 
سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: باید بگویم این 
نتیجه حاصل یک مجموعه بزرگ اس��ت، چه 
آنهای��ی که از اول راه با م��ا بودند و هم اکنون 
در کنار ما نیس��تند و چ��ه کارکنانی که در کنار 
کوره هستند. همه تاش کردند تا به این نتیجه 
دست یابیم.  ابراهیم زاده در مورد وقت اضافه 
اعام شده توسط داور خاطرنشان کرد: در وقت 
اضافه 2 تعویض داشتیم و شاید به این دلیل بود 
ک��ه داور به جای 5 دقیقه 6 دقیقه وقت گرفت. 
به هر حال من به داور مس��ابقه خس��ته نباشید 

می گویم، او وظیفه خود را انجام داد. 
وی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار کره ای مبنی 
بر اینکه بازیکنان شما دچار مصدومیت جدی 
نش��ده بودند تاکید کرد: اگر شما فوتبال بازی کرده باشید 
می دانید که مصدومیت در فوتبال یعنی چه. در این رش��ته 
فقط هنگامی که خونریزی ص��ورت گیرد نمی گویند فرد 
دچ��ار مصدومیت ش��ده؛ خیلی مواقع اس��ت که بازیکن 
مصدوم شده اما هیچ آثاری وجود ندارد ضمن اینکه داور 
مسابقه حضور دارد و وقت های اضافه را در نظر می گیرد. 

من با این نظر شما مخالفم. 
سرمربی ذوب آهن در خصوص دیدار برگشت در اصفهان 
و احتم��ال پیروزی این تی��م گفت: در فوتب��ال نمی توان 
درص��دی را قائل ش��د. فوتبال یک مهارت اس��ت و قابل 
پیش بینی هم نیس��ت. ما تمام تاش خ��ود را می کنیم تا 
بتوانیم یک فوتبال زیبا را در اصفهان ارائه دهیم و با پیروزی 
 برابر سامس��ونگ به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آس��یا راه

 یابیم. 

بی برنامگی در فدراس��یون اس��کیت بیداد می کند. این وضعیت را نمی توان 
تحمل کرد. نمونه آن آخرین مسابقه ای بود که اعزام شدیم. نه خوابگاه داشتیم 

و نه غذا. اگر مهمانس��رای مرقد امام نبود باید در پارک می خوابیدیم.
به گزارش ایمنا، ملک خویان که مس��ئولیت اعزام تیم اس��کیت زیر 21 سال 
اصفه��ان به مس��ابقات دس��ته جات آزاد کش��ور را برعهده داش��ت از نحوه 
برگزاری این رقابت ها راضی نیس��ت. وی می گوید: وضعیت اسکیت استان 
و برنامه های هیأت را می توان تحمل کرد. شرایط آنقدرها ضعیف نیست اما 
فدراس��یون در آشفتگی به س��ر می برد. نمونه آن مسابقات اخیر دسته جات 

کش��ور بود که اعزام ش��دیم. 
وی ادامه می دهد: اول این که مسابقات همزمان با لیگ سرعت کشور برگزار 
ش��د. قبل از مس��ابقات چندین بار تماس گرفتیم و گفتیم اگر خوابگاه نباشد 
تیم اعزام نمی کنیم. فدراس��یون که مش��تاق بود مس��ابقات را با تعداد زیادی 
 تی��م برگ��زار کند اع��ام کرد هر طور ش��ده خوابگاه در اختی��ار تیم ها قرار
 م��ی دهی��م. ما هم طبق همین صحبت بلیط س��فر تیم را تهی��ه کردیم. اعزام 

شدیم و تماس گرفتیم تا آدرس خوابگاه را بگیریم اما این بار گفتند خوابگاه 
نداریم! اگر مهمانس��رای مرقد امام را نمی توانس��تیم برای یک ش��ب بگیریم 

بای��د در پ��ارک     م��ی خوابیدی��م. 
ملک خویان به موضوع دیگری در برگزاری این مس��ابقات هم اشاره می کند 
و می گوید: عنوان مس��ابقاتی که در بخش��نامه برای هیأت ارس��ال شده بود 
رقابت های دس��ته جات آزاد کشور بود اما یک ساعت قبل از شروع مسابقه 
ناگهان عنوان به رقابت های قهرمانی اس��تان ته��ران تغییر کرد. این هم فقط 
به خاطر ش��انه خالی کردن از زیر بار مس��ئولیت بود. چون تیم ها از سراسر 
کشور به تهران آمده بودند و نه خوابگاه داشتند و نه غذا. ما هم روز مسابقه 

برای اعضای تیم س��االد الویه خریدیم تا گرس��نه مس��ابقه ندهند. 
مس��ئول تیم اس��کیت زیر 21 س��ال اصفهان ادامه می دهد درس��ت است که 
هزین��ه حضور در این مس��ابقات را خ��ود تیم ها تقبل  م��ی کنند، اما کاری 
 که از دس��ت فدراسیون برمی آید این اس��ت که حداقل میزبانی خوبی داشته

 باش��د.

مسئول تیم اسکیت دختران اصفهان در مسابقات کشوری:
اگر مهمانسرای مرقد نبود، باید 40 دختر در پارک های تهران می خوابیدند



برتر  ربات  ده   New Scientist معتبر  مجله 
جهان را اعام کرد. همچنین در این مطلب شرح 

کوتاهی از آنها را می خوانیم. 
ربات Qrio ، رقصنده دوپا

قد  متر  سانتی   55 با  کنجکاو  و  کوچک  ربات  این 
نما،  انسان  ربات  این  است.  سونی  شرکت  محصول 
با  توکیو   سمفونی  ارکستر  هدایت  خاطر  به  بیشتر 
سمفونی از بتهون مشهور است و بعد از آن به خاطر 

ناوبری و اسکیت و رقصهایش.
 Scooba و Roomba ربات خانگی

دانشگاه فنی ماساچوست سرانجام با ربات جاروبرقی 
به  را  خانگی  های  ربات   ،  Scooba و   Roomba
تولید انبوه رساند. این ربات کوچک و ارزان با قیمت 

کمتر از 200 دالر . 
ربات خودتکرار

نیویورک  در  کورنل  دانشگاه  محققان  سال 2005  در 

اولین رباتی را که قادر است کپی از خودش 
را ایجاد کند ساختند. این ربات از بلوک های 
کوچکی ساخته شده است که می توانند از 
هم جدا شوند و دوباره به هم بوسیله آهنربا 

متصل شوند. 
ربات نگهبان کروی

این ربات برای کشف و گزارش افراد مزاحم 
در سوئد طراحی شده است. این ربات 
در اصل از روی مدلی که برای شناسایی 
در سیارات دیگر درنظر گرفته شده 
بود ساخته شد. یک آونگ معلق در 
این ربات وجود دارد که با یک 
موتور کنترل می شود. حرکت 
باعث  به سمت جلو  پاندول 
بغلتد.  کره  این  شود  می 
سمت  به  پاندول  نوسان 
باعث  راست  یا  چپ 
و چرخیدن  دادن  فرمان 

در این جهات می شود.
Aibo سگ رباتیک سونی

دراز  نشستن،  رفتن،  راه  به  قادر  چهارپا  ربات  این 
کشیدن، زوزه کشیدن و سایر کارهای شبیه یک سگ 
واقعی است. هنگامی که در سال 1999 اولین ورژن آن 
ساخته شد در 20 دقیقه فروخته شد و در سال 2002 
صدهزار نفر صاحب یک سگ رباتیک مانند آن بودند.

Stanley اتومبیل خود مختار
این خودرو در مسابقه ای در دانشگاه استانفورد طراحی 
شد. در اکتبر 2002 جایزه دو میلیون دالری را برای 
رالی صحرایی خودروهای بدون راننده برد. استانلی از 

و همچنین  کند  می  استفاده  واگن  فولکس  بدنه  یک 
و  اِم  پنتیوم  بورد  آن  کامپیوتر  هفت  از  رهیابی  برای 
GPS، چهار فاصله یاب لیزری، سه دوربین، یک رادار 

و یک سنسور اینرسی ژیروسکوب بهره می برد.
Asimo آسیمو

با 130 سانت قد و 54 کیلو وزن، اولین ربات قدم زن 
تواند در یک  آن می  انسان است. آخرین مدل  شبیه 
ساعت شش کیلومتر راه برود. می تواند پیرامون یک 

مسیر دایره ای دور بزند و بدود و حرکات 
مدل  باشد.  داشته  زیگزاگ 

اولیه آن در 2005 در 
به هدایت  قادر  توکیو 

مهمانان به اتاق جلسه و 
دادن سرویس قهوه و هل 

داد دادن یک چرخدستی با 
وزن ده کیلوگرم بود.

مریخ نورد ناسا 
روز   90 در  ناسا  چرخ  چهار 

متر   600 حدود  مریخ  در  اول 
کنون  تا  ولی  کرد.  روی  پیش  را 

روی  بر  تمام  یکسال  از  بیش 
کیلومتر   12 حدود  و  مانده  ا مریخ  ر

است. پیموده 
ربات بسیار کوچک کنترل از راه دور

کالیفرنیا  تحقیقات  مرکز   2005 سپتامبر  در 
موی  از  که  ربات  یک  برکلی،  دانشگاه  در 
از  که  ساخت.  را  است  نازکتر  هم  انسان 
میلی  یکصد  به ضخامت  ای  نقره  سلیکون 
دقت  با  ربات  این  است.  شده  درست  متر 

شبیه یک خودرو کنترل از راه دور فرمان می گیرد. 
تواند  می  جهتی  هر  در  صاف  سطح  یک  روی  و 
ثانیه  بر  میکرومتر   200 آن  سرعت  کند.  حرکت 
به  با هل  را  غبار  ذرات  تواند  می  ربات  این  است. 

حرکت وادارد.
EcoBot II ربات پرنده مگس خوار

شد.  ساخته  انگلند  وست  دانشگاه  در  ربات  این 
برای  خطرناک  مناطق  به  ارسال  ربات  این  هدف 
است.  نظامی  جاسوسی  یا  هوا  آلوده  ذرات  بررسی 
این ربات چون از انسان دور می شود باید قادر باشد 
تا انرژی مورد نیازش را خودش تهیه کند.  این ربات 
با خوردن مگسها و هضم آنها در یک سلول خاص 
به  ربات  این  کند.  می  تولید  را  الزم  الکتریسیته 
مگس های کوچک حمله می برد و آنها را بوسیله 
به  و  زند  می  انسان گول  مدفوع  شبیه  ای  ماده 

خود جلب می کند.
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ربات های برتر جهان !
  برای الغر شدن، از بشقاب و رومیزی 
آبی رنگ استفاده کنید. رنگ آبی اشتها را 

کم می کند.
  اگر کم خواب هستید وسایل اتاق خواب 
را به رنگ بنفش درآورید یا از چراغ خواب 
بنفش  رنگ  کنید.  استفاده  بنفش  رنگ  به 

آرامش دهنده و خواب آور است.
  اگر از کم خونی رنج می برید، میوه های 
فرنگی و  ، توت  مانند گیاس  قرمز رنگ 

گوشت قرمز مصرف کنید.
رنگ  هستید،  حوصله  و  بی حال  اگر   
استحمام  هنگام  کنید،  انتخاب  را  نارنجی 
صبحگاهی از حوله و ابزار نارنجی استفاده 
کنید، رنگ نارنجی. بی حالی شما را از بین 

می برد.
  اگر مشکلی پیش روی شماست، از رنگ 
نیلی استفاده کنید، رنگ نیلی کمک می کند 

تا بهتر بیندیشید.
 اگر مضطرب هستید و فشار عصبی طاقت 

استفاده  سبز  رنگ  از  است،  بریده  را  شما 
فشار  و  است  آرامبخش  سبز  رنگ  کنید. 

خون را کاهش می دهد.
بپوشند.  رنگ  زرد  لباس  افسرده  افراد   
غذاهای زرد بخورند و رنگ زرد را اطراف 
خود بجویند. رنگ زرد سطح انرژی را باال 

برده و مانع افسردگی می شود.

تاثیر جالب رنگ ها

یک  از  قطعاتی  روی  مطالعه  با  محققان 
سنگ  این  که  دریافته اند  سنگ  شهاب 
فضایی 4/5682 میلیارد سال قدمت دارد که 
این رقم فراتر از محاسبات گذشته از سن 
می دهد  نشان  و  است  خورشیدی  منظومه 
که منظومه خورشیدی ما حدود دو میلیون 
سال پیرتر از تصور قبلی دانشمند ان است. 
این کشف جدید به اخترشناسان در زمینه  
درک بهتر چگونگی شکل گیری خورشید 
میناکشی  کرد.  خواهد  کمک  سیارات  و 
در  آریزونا  ایالتی  دانشگاه  محقق  وادهوا، 
این تحقیق خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که 
این رقم جدید، دقیق ترین و صحیح ترین 
خورشیدی  منظومه  سن  درباره  محاسبه 
تاکنون است. محققان در این پژوهش روی 
شهاب سنگ NWA2364 مطالعه کرده اند 
که در سال 2004 در منطقه ای در مراکش 
سقوط کرد. آنها فراوانی سه ایزوتوپ سرب 

را که نسخه هایی از این عنصر با جرم اتمی 
متفاوت هستند، اندازه گیری کردند. مقایسه 
مقادیر سه ایزوتوپ سرب و ارتباط ارقام به 
با سرعت شناخته شده تجزیه  دست آمده 
ایزوتوپ های رادیواکتیو اورانیوم محققان را 

به عدد 4/5682 میلیارد سال رساند. 

منظومه شمسی 2 میلیون سال پیرتر از 
محاسبات قبلی دانشمند ان است

رسم های عجیب سال نو!
 در اسپانیا و مکزیک انتظار تحویل سال نو با دوازده حبه انگور همراه است.

هرکس با دوازده حبه انگور منتظر اعام ساعت 12 نیمه شب 31 دسامبر 
می شود. رأس ساعت 12 با نواختن هر ضربه ساعت هر کس یک حبه انگور 

در دهان می گذارد و با پایان یافتن انگورها جشن سال نو آغاز می شود.
 در ایالت های جنوبی آمریکا لوبیای چشم بلبلی به همراه جوانه شلغم 
این غذا  پخته و به عنوان تبرک سال نو خورده می شود. مردم معتقدند 
و  دالر  یک  معادل  لوبیا  دانه  خواهدآورد.هر  همراه  به  شانس  برایشان 
هر وعده جوانه شلغم معادل 1000 دالر برایشان خواهدآورد.چه کسی 

می گفت آمریکایی ها خرافاتی نیستند؟
و  است  فوریه  دوازدهم  روز  چینی  نو  سال  تحویل  زمان  چین  در   
جشن های سال نو حدود 15روز طول می کشد. چینی ها کاغذهای رنگی را 
با شکل های متفاوت می برند و بر در و پنجره خانه هایشان آویزان می کنند. 

این کاغذها درگذشته فقط به رنگ قرمز بود و دلیل استفاده از آنها این 
بود که مردم معتقد بودند این بریده های کاغذ شیطان و ارواح شیطانی را 

ترسانده و در سال نو از خانه هایشان دور نگه می دارد.
 در شهرهای ساحلی برزیل مردم در شب سال نو لباس سفید می پوشند 
و به ساحل می روند. عاوه بر آتش بازی در کنار ساحل رسم است مردم 
می تواند  دریا  معتقدند  برزیلی ها  می کنند.  آرزو  و  دریا می ریزند  در  گل 

آرزوهایشان را برآورده کند.
 در کلمبیا بسیاری از خانواده ها پیش از رسیدن سال نو، عروسک بزرگی 
درست می کنند که نماد سال کهنه است و با تحویل سال این عروسک را 
آتش می زنند. وسایل کهنه و به دردنخور خانه و اشیایی که در سال گذشته 
بد بوده و یادآور خاطرات تلخ سال پیش بوده اند نیز درون این عروسک 

بزرگ قرارداده می شود تا سوزانده شوند.

 در کره همه مردم زمان حلول سال نو پای تلویزیون هایشان هستند تا 
نواختن 33ضربه ناقوس کلیسا را تماشاکنند.33ضربه به یاد 33جنگجوی 
دلیری است که برای آزادی کره جنگیدند و جان خود را از دست دادند. 
روز سال نو همه به کنار دریا می روند تا غروب خورشید را تماشا کنند و 

آنچه را می خواهند در سال نو اتفاق بیفتد آرزو کنند.
 در تایوان رسم عجیب و غریبی وجود دارد. قبل از جشن های سال نو، 
رئیس بعضی ادارات و شرکت ها جشنی ترتیب داده و تمام کارمندان را 
به شام دعوت می کند و البته هدیه ای برای هر کس در نظر گرفته می شود 
اما عجیب این است که روی یک میز گردان یک مرغ سرخ شده قرار داده 
و سپس میز توسط رئیس چرخانده می شود. زمانی که میز متوقف شود 
کسی که سرمرغ روبه روی او قرارداشته باشد سال بعد از شرکت اخراج 

خواهدشد.

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب اداره کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري استان اصفهان- امور پیمانها

2- مهلت دریافت اس��ناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداري 
روز یک شنبه 1390/۶/27.

3- مهلت تحویل اس��ناد: از تاری��خ 1390/۶/28 تا پایان وق��ت اداري روز 
پنج شنبه مورخ 1390/7/7 و زمان بازگشایي روز شنبه مورخ 1390/7/9 

ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل مي باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري 

استان اصفهان
5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه شرکت هاي واجد شرایط و تأیید صالحیت 
ش��ده توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي که حداقل داراي رتبه 5 

کشاورزي و منابع طبیعي باشند.
۶- س��پرده ش��رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي یا واریز وجه به حس��اب 
تمرکز وجوه سپرده به شماره 21۶4210207007 نزد بانک کشاورزي شعبه 

جهاد کشاورزي به نام اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان
7- هزینه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
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