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باهنر در نشست جامعه اسالمي مهندسان:
احدي حق ندارد به مرجعيت پشت كند 

نماينده مجلس:
ايران،  ذره اي از مواضع هسته اي خود 
عقب نمي نشيند 

مساجـــد  كــــانون  دبيرخــــانه   مسئـــول 
چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 238 
كانون فرهنگي و هنري در مساجد اين استان فعال 
با  گفتگو  در  يوسفي  مراد  است. حجت االسالم 
فارس در شهركرد، كانون هاي مساجد را بهترين 
جوانان  به  فرهنگي  خدمت رساني  براي  بستر 
برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر كانون هاي 
مساجد تبديل به بازوان پرتوان اجرايي بين مردم و 

به ويژه قشر جوان شده ا ست. 
 238 را  استان  مساجد  كانون هاي  تعداد  وي 
باب اعالم كرد و گفت: از اين تعداد 81 كانون 
شهرستان  در  كانون   35 شهركرد،  شهرستان  در 
در  كانون   27 فارسان،  در  كانون   29 لردگان، 
كيار  كانون در  بروجن، 22  كانون در  اردل، 26 
و 18 كانون نيز در شهرستان كوهرنگ در حال 
شدن  گسترده  افزود:  يوسفي  هستند.  فعاليت 
دامنه كانون هاي مساجد تا دورترين نقاط استان 
نفوذ  باعث  محروم،  مناطق  روستاهاي  ويژه  به 
فرهنگ ديني بين مردم و ايجاد نوعي همساني 
در انديشه جوانان سراسر استان شده و الزم است 
از اين پس براي تحكيم و استقرار اين همساني 
تالش جدي تري صورت گيرد. يوسفي با تأكيد 
بر اينكه امروزه كانون هاي مساجد زمينه مشاركت 
مردم در عرصه فعاليت هاي فرهنگي را به خوبي 
اين  در  حاضر  حال  در  گفت:  آورده اند،  فراهم 
استان قشرهای مختلف مردم به طريق گوناگون، 
از جمله شركت در كالس هاي آموزشي، كمك 
رساني مالي به كانون ها و برپايي جشن ها و مراسم 
مسئول  دارند.  فعال  مساجد، حضور  در  مردمي 
دبيرخانه كانون مساجد چهار محال و بختياري، 
فلسفه تشكيل كانون هاي مساجد را جذب جوانان 
به مسجد اعالم كرد و گفت: استفاده از دو ابزار 
فعاليت هاي  ساماندهي  و  هنر  و  فرهنگ  قوي 
گروهي جوانان حول محور دين، از ديگر هدف 

های تشكيل كانون هاي فرهنگي مساجد است. 

به گزارش ايمنا، نماينده مردم 
ــورای  ــان در مجلس ش اصفه
اسالمی با بيان اين مطلب اظهار 
ــتی تالقی  ــت: صنايع دس داش
ــت.  فرهنگ، هنر و صنعت اس
حميدرضا فوالدگر كه در آيين 

آغاز داوری اعطای مهر اصالت يونسكو به صنايع دستی ايران...
شهرستان/ صفحه4

ــی در  ــر اصفهان ــا ذاك عليرض
سفری هشت ساعته از عصر تا 
شامگاه روز شنبه در شهرستان 
ــور يافت و همراه  لنجان حض
ــاون فنی و  ــامل: مع هيأتي ش
ــتانداری و مديران  عمرانی اس

ارشد استان و مسئول محلی، ضمن بازديد از شهرستان لنجان... 
شهرستان/ صفحه4

حمیدرضا فوالدگر: 
آموزش صنايع دستی، راه را برای 
ترويج هنر و هنرمند باز می گذارد

آغاز بهره برداری و شروع به كار 
چندين پروژه شاخص در چمگردان

 سده  لنجان  و  ورنامخواست
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در چهارمحال و بختیاري؛
238 كانون فرهنگي و هنري 

در مساجد فعال است

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان تأكید كرد:

تحريم، موجب افزايش توليد 
شده است

صفحه 2

دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمین به ريال(

محل دريافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان واقع در 
میدان جهاد 

محل تحويل پاكات پیشنهاد قیمت: دبیرخانه شركت آبفار تلفن: 2363066 دورنگار: 2369023
تاريخ فروش اسناد: از تاريخ 89/8/3 لغايت 89/8/9

آخرين مهلت تکمیل و تحويل پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 89/8/19
تاريخ جلسه مناقصه: پنجشنبه مورخ 89/8/20 ساعت 8:30 صبح در محل شركت

پیمانکاران واجد شرايط: )الف( كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط و تأيید صالحیت شده توسط 
معاونت عمرانی استانداری كه دارای پايه و رتبه مورد نیاز طبق جدول فوق الذكر بوده و ظرفیت خالی 

برای ارجاع كار دارند.
داشتن  اختیار  در  )ج(  مذكور.  پروژه  برای  مرتبط  عملیات  انجام  بر  مبنی  اجرايی  سوابق  داشتن  )ب( 

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
و  مهندسی آب  و سايت شركت   www.Abfar.isfahan.ir نشانی  به  در سايت شركت  آگهی  ضمنًا 
 IETS. و پايگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://tender.nww.co.ir فاضالب كشور به نشانی

MPORG.IR درج گرديده است.
»شماره حساب 2175210205000 سیبا ملی جهت واريز هزينه خريد اسناد می باشد.«

هزينه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه است.

موضوع فراخوان: احداث محوطه سازی و خیابان سازی سايت جهت 
دفع مواد زائد خطرناک ناشی از تصفیه پساب واحدهای قلع اندود، 

گالوانیزه و ورق رنگی در شركت فوالد مباركه 
مبلغ ضمانتنامه: 400/000/000 ريال 

نحوه دريافت مدارک:
1- از طريق سايت شركت فوالد مباركه – لینک مناقصه و مزايده 

www.mobarakeh-steel.ir
اينترنتی  نشانی  به  ايران  مزايدات  و  مناقصات  اطالعات  مركز   –2

www.ariatender.com
مدارک الزم: تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مهر و امضای آن، ارائه 

مستندات الزم، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت.
مهلت ارسال مدارک: 1389/8/15.

نحوه ارسال مدارک: از طريق پست به آدرس: شركت فوالد مباركه 
امور   – خريد  واحد   -84815-161 پستی  صندوق   – اصفهان 

قراردادهای خريد خدمات )كد 147( ارسال نمايید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد 

كرد.
در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 5869-0335543 و 
اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3262-0335543 تماس حاصل 

فرمايید.

آگهی مناقصه شماره 414 و 415 و 416 و 417
آگهی فراخوان عمومی و 418- 89 »يک مرحله ای«

مبلغ تضمینحدود برآورد هزينهرشته و رتبه مورد نظرعنوان مناقصهرديف

1
اجرای خط انتقال و شبکه توزيع ونین و 

شهرک روستايی سرابه از توابع شهرستان 
اردستان )89-414(

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
348/000/0006/250/000در رشته آب

اجرای خط انتقال روستای آنالوچه از توابع 2
شهرستان چادگان )89-415(

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
217/000/0005/600/000در رشته آب

3
ترمیم و اجرای آسفالت و ساخت منهول خط 
ساخته شده در روستای چاه ملک از توابع 

شهرستان خوروبیابانک )89-416(

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
در رشته آب يا راه و 

ترابری
465/000/0006/900/000

4
تهیه مصالح و احداث ايستگاه پمپاژ سرچاهی 

و اجرای خط انتقال و حصاركشی روستای 
بتلیجه از توابع شهرستان فريدن )89-417(

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
652/000/0007/800/000در رشته آب

5
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزيع آب 

روستاهای حسین آباد و كاسگان از توابع 
شهرستان سمیرم )89-418(

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
211/000/0005/600/000در رشته آب

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان

شركت فوال مباركه اصفهان
)كد: 89058-1( م الف/ 10285

ــورای اسالمی شهر  رئيس ش
ــه جدی  ــر توج ــان ب اصفه
ــای  ــه توصيه ه ــئوالن ب مس
ــتراتژيك مقام  ــذار و اس اثرگ
ــری تأكيد كرد. به  معظم رهب
گزارش روابط عمومی شواری 

اسالمی شهر اصفهان، عباس حاج رسوليها در آغاز...
سراسري / صفحه2

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
فرمايش های اخير مقام معظم رهبری 
مورد توجه جدی مديريت شهری است
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ــن  ــيد محمـــدحس ــالم س حجت االس
ابوترابی فرد با اشاره به سفر رهبر فرزانه 
ــالم و  ــم، گفت: دنيای اس انقالب به ق
ــالمی  ــتاز و بالنده ايران اس جامعه پيش
ــش برگ زرين  ــاهد آفرين اين روزها ش
ــن نظام  ــخ عزت آفري ــری در تاري ديگ

اسالمی است. 
و  ــش  عزت بخ ــور  حض ــزود:  اف وی 
ــم انقالب در  ــر معظ ــن رهب اقتدارآفري
ــه و فكر و  ــگاه علم، فقاهت، انديش پاي
ــرت، آگاهی و  ــده از بصي حضور برآم
ــردم اين خطه  ــالمی م بينش عميق اس
ــتقبال بی نظير  ــالمی و اس ــن اس از ميه
ــته جهان اسالم،  ــخصيت های برجس ش
ــع عاليقدر  ــا، فضال و فقها و مراج علم
ــام  ــور نظ ــدای خدامح ــيع از ناخ تش
ــه های عميق نظام  ــالمی، بيانگر ريش اس
در قلب تفكر دينی و انديشه اسالمی و 
پيوند ناگسستنی نظام و رهبری با آحاد 
جامعه اسالمی است. به گزارش فارس، 
ــالمی  ــورای اس نايب رئيس مجلس ش
اظهار داشت: حضور برآمده از بصيرت 
ــن  88، حضور برآمده  9 دی و 22 بهم
ــای عاليقدر و  ــرت مردم و فقه از بصي
علمای فرزانه قم در صحنه، پيام روشنی 
فرزانگان،  ــمندان،  هوش ــه،  جامع برای 
دلباختگان و دوستداران نظام اسالمی و 
دشمنان و تفرقه آفرينان و تهديدكنندگان 

امنيت، وحدت و انسجام ملی داشت. 
ــرد  ابـــــوتـرابی فـــ ــالم   حجت االس
ــه، علما، فقها،  ــزود: حوزه های علمي اف
ــمندان عظام و عاليقدر تقليد در  انديش
ــته،  ــجم و به هم پيوس صف های منس
ــام و  ــت نظ ــود را در خدم ــور خ حض
ــای متعالی انقالب و برنامه های  آرمان ه
راهبردی رهبر معظم و فرزانه انقالب، به 
زيباترين شكل آن به نمايش گذاشتند. 

ــد:  ــخنانش يادآور ش ــه س  وی در ادام
ــالب در بيانات خويش  رهبر معظم انق
در اجتماع مردم قم و در حضور علما و 
فقهای فرزانه شهر فقاهت، به نكته های 
ــاره فرمودند. معظم له  عميق و دقيقی اش
در سخنان مهمی به تبيين ابعاد مختلف 
ــت تحول در حوزه های  تحول و مديري
علميه پرداختند و با تشريح مغالطه هايی 
كه درباره ارتباط متقابل حوزه های علميه 
و نظام اسالمی وجود دارد، تاكتيك های 
ــف نظام  ــالم برای تضعي ــمنان اس دش
ــردن حوزه ها و  ــزوی ك ــالمی و من اس
ــار  ــد و اظه ــان كردن ــت را بي  روحاني
ــد دوران پس از  ــتند: قم امروز مانن داش
حضور مبارک حضرت  معصومه )س(، 
ــل  بيت )ع(  ــارف اه ــگاه اصلی مع پاي

است و می تواند همانند قلبی فعال و پر 
تحرک، خون معرفت، بيداری و بصيرت 
را در سراسر پيكر اسالمی جاری سازد. 
حجت االسالم ابوترابی فرد گفت: رهبر 
ــا ارائه تحليلی از جايگاه رفيع  انقالب ب
و بلند امروز معرفت و تفكر دينی اظهار 
ــتند كه قم هيچ گاه به اندازه امروز  داش
ــت های بين المللی  در تحول ها و سياس
ــت همين موقعيت  ــر نبوده و به عل مؤث
ممتاز، هيچ گاه به اندازه امروز دوست و 
دشمن نداشته است. ايشان ابراز داشتند 
ــت  ــرباز خادم دين اس كه روحانيت س
ــك  ــر منفعالنه حركت كند، بی ش و اگ
ــد و اين  ــه دين ضربه وارد خواهد ش ب
ــفه وجودی روحانيت در  مسأله با فلس

تضاد است. 
ــه  ــرد در ادام ــالم ابوترابی ف حجت االس
ــان كرد: رهبر فرزانه  سخنانش خاطرنش
ــن حقيقت كه  ــد بر اي ــالب با تأكي انق
ــا و  ــع، علم ــه، مراج ــای علمي حوزه ه
فكری،  ــم  عظي ــتوانه  پش ــان  دين شناس
ــتداللی نظام اسالمی هستند،  عقلی و اس
ــد فرمودند: حوزه علميه قم مادر و  تأكي
ــت  ــالمی اس به وجود آوردنده نظام اس
ــبت به فرزند  و يك مادر نمی تواند نس

خود غافل و بی تفاوت باشد. 
ــری  ــش ديگ ــرد: در بخ ــه ك وی اضاف
ــالب، رابطه  ــات رهبر معظم انق از بيان
ــا نظام اينگونه  ويژه حوزه های علميه ب
ــبت حوزه های علميه  تبيين شده كه نس
ــت، نصيحت و  ــالمی حماي با نظام اس
دفاع در كنار اصالح است. نايب رئيس 
مجلس كه ردای نمايندگی مردم قزوين 
ــر تن دارد، ابراز  ــه ملت را هم ب در خان
ــای علميه با  ــدواری كرد تا حوزه ه امي
ــای رهبر  ــام از رهنمودهای راهگش اله
ــای اين جايگاه  ــم انقالب، بر ارتق معظ
ــارند و پيوند  ــای فش ــع، پ ــژه و رفي وي
ــی با  ــت دين ــن و معرف ــتنی دي ناگسس
ــت نظام  ــالمی و مديري ــه نظام اس بدن
 اسالمی هر روز مستحكم تر و پيوسته تر 

باشد. 
ــان  ــرد در پاي ــالم ابوترابی ف حجت االس
ــوی نمايندگان مجلس  ــخنانش از س س
ــام، فضال، طالب  از علما و مراجع عظ
ــم و مردم اين  ــان حوزه علميه ق و مبلغ
ــكر ويژه كرد و ابراز اميدواری  شهر تش
ــدار برای  ــزت و اقت ــا اين ع ــد ت كردن
ــدگار  ــالمی مان ــه اس ــای علمي حوزه ه
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــت نظ و عظم
ــزون و پايگاه رهبر معظم انقالب  روزاف
ــتحكم تر  ــالم هر روز مس  در دنيای اس

باشد.

ــتاندار تهران  از تجهيز 30 كتابخانه  اس
استان به صورت كتابخانه های ديجيتال 
ــا  ــن كتابخانه ه ــت: اي ــر داد و گف خب
ــزاری با  ــای نرم اف ــاس معياره ــر اس ب
ــی و فناوری  ــت علم ــی معاون هماهنگ
ــوند.  ــت جمهوری تجهيز می ش رياس
مرتضی تمدن سفر سوم رئيس جمهور 
ــران را با  ــتان ته ــأت دولت به اس و هي
ــطح  ــت فرهنگی برای ارتقای س اولوي
ــای فرهنگی و  ــی اقدام ه ــی و كيف كم
ــيار اثرگذار خواند و با  هنری استان بس
ــفر طی  ــر اينكه آثار فرهنگی اين س ذك
ــال های آينده بيشتر نمايان می شود،  س
ــتا 40 باب  ــح كرد: در همين راس تصري
كتابخانه در روستاهای با جمعيت باالی 

ــتان تهران، از  ــوار در اس ــه هزار خان س
محل اعتبارهای نهاد رياست جمهوری 
ــتاندار تهران  ــد. اس ــداث خواهد ش اح
خاطرنشان كرد: همچنين مقرر شده نهاد 
كتابخانه های عمومی كشور برای 110 
ــتان به تعداد هر  ــطح اس كتابخانه در س
ــزار جلد كتاب اختصاص  كتابخانه 5 ه

دهد. 
ــارد ريال  ــدن از اختصاص 20 ميلي تم
ــای قرآنی،  ــه فعاليت ه جهت كمك ب
ــاجد  ــی، دينی و كانون های مس فرهنگ
ــال های 1389 و  ــران در س ــتان ته اس
ــال جاری  1390 خبر داد و گفت: در س
ــال آينده نيز 20 ميليارد ريال برای  و س
تكميل و تجهيز مجتمع های فرهنگی و 

هنری استان اختصاص می يابد. 
ــه  كتابخان ــداث  اح ــد:  يادآورش وی 
ــالرد،  م ــتان های  شهرس در  ــزی  مرك
ــاط  رب ــدس،  ق ــد،  دماون ــهر،  اسالمش
ــتور كار  ــت نيز در دس ــم و پاكدش كري
ــی  ــتگاه های فرهنگ ــتانداری و دس اس
ــتان تهران قرار دارد و به زودی اين  اس
ــده و  ــأ در اين منطقه ها برطرف ش خ
ــهروندان به خصوص عالقه مندان  به ش
ــتان ها تقديم  ــاب در اين شهرس  به كت

مي شود.

ــد  ــتان دماون ــد شهرس ــدار جدي فرمان
ــئوالن  ــا حضور مس ــژه ب ــی وي در آيين
ــارس از  ــزارش ف ــه گ ــد. ب معرفی ش
ــمی در سالن  دماوند، با برگزاری مراس
دماوند،  ــتان  فرمانداری شهرس  همايش 
ــوان فرماندار  ــد فردی« به عن »نورمحم

جديد اين شهرستان معرفی شد. 
ــتاندار تهران،  ــم با حضور اس اين مراس
ــده مردم  ــد، نماين ــه دماون ــام جمع ام
ــورای  ــتان دماوند در مجلس ش شهرس
ــئوالن شهرستانی و جمعی  اسالمی، مس

ــهدا برگزار ــم ش ــای معظ  از خانواده ه
شد. 

ــات  زحمـــ از  ــم  مـــراس ــن  اي  در 
حسين معتمدنيا، فرماندار سابق شهرستان 
ــد. همچنين در اين  دماوند قدردانی ش
مراسم حكم نورمحمد فردی )فرماندار 
جديد شهرستان( توسط استاندار تهران 
به وی اهدا شد. نورمحمد فردی سابقه 
ــتان  ــتان ايذه در اس ــداری شهرس فرمان
ــود  ــه خ كارنام در  را  و...  ــتان   خوزس

دارد. 

فرماندار جديد شهرستان دماوند معرفي شد

تحريم های خارجی موجب افزايش 
خودباوری توليدكنندگان داخلی و 
ــكوفايی  ــد توليد و ش در نتيجه رش
ــور شده است.  صنايع و معادن كش
ــعود  ــزارش موج، محمد مس به گ
ــركت  ــل ش ــميعی نژاد مديرعام س
ــا بيان  ــان، ب ــه اصفه ــوالد مبارك ف
ــرد: همانطور  ــب اضافه ك اين مطل
ــالب فرمودند  ــر معظم انق كه رهب
ــری بر حركت  ــا هيچ تأثي تحريم ه
ــور نداشته و ملت  ــد كش رو به رش
ــا را دور  ــران تحريم ه ــت اي و دول
ــی از  ــه داد: يك ــد. وی ادام می زنن
در  ــا  تحريم ه ــارک  مب ــای  تأثيره
ــريع تر ما  ــوالد مباركه، حركت س ف
ــازی 100 درصدی  ــرای بومی  س ب
ــور است. معاون  صنعت فوالد كش
ــادن ادامه  ــابق وزير صنايع و مع  س

ــر تحريم ها موفقيت  آميز بود  داد: اگ
ــاهد چنين  در حال حاضر نبايد ش
ــوص در معادن و  ــدی به خص رش
ــور می بوديم،  ــی كش ــع معدن صناي
ــود كاهش  ــي بينيم كه با وج اما م
ــی محصول هايی مانند  توليد جهان
ــا افزايش  ــد داخلی م ــوالد، تولي ف
ــت. وی افزود: در همين  ــته اس داش
ــترش  ــريع در گس ــتا برای تس راس
ــتيابی به  ــور، دس صنعت فوالد كش
ــون تنی در  ــت توليد 10 ميلي ظرفي
ــتور كار قرار  ــه در دس ــوالد مبارك ف
 گرفته است. سميعی نژاد خاطرنشان 
ــر توليد فوالد  ــال حاض كرد: در ح
مباركه حدود پنج ميليون تن است كه 
با اجرايی شدن برنامه های توسعه ای 
ــد توليد، می توان كشور را در  و رش

تأمين فوالد مورد نياز ياری كرد.

ــان  ــالمی مهندس دبير كل جامعه اس
ــتن  ــه تك  نگه داش ــت: به بهان گف
ــدارد به  ــدی حق ن ــه، اح ولی فقي
ــت كند و اين مسأله  مرجعيت پش

ضرورت زمانی و مكانی دارد. 
ــا، محمدرضا باهنر  به گزارش ايلن
ــت آبان ماه جامعه اسالمی  در نشس
ــان كه به مناسبت روز ملی  مهندس
ــتكبار جهانی برگزار  ــارزه با اس مب
شده بود، به سفر مقام رهبری به قم 
ــاره كرد و آن را مهم ترين واقعه  اش
سياسی و اجتماعی يك ماه گذشته 

ناميد. 
باهنر تأكيد كرد: بعضی مواقع پيش 
ــری انقالب فضای  ــد كه رهب می آي
ــت های  ــمت سياس جامعه را به س
ــردی نظام اصالح كند. بياناتی  راهب
ــانه ها به ما رسيده  كه از طريق رس
ــای  ــه بحث ه ــد ك ــان می ده نش
ــفر مطرح شده  ــه ای در اين س ريش

است. 

ــه بحث مربوط به  ــاره ب باهنر با اش
ــت، تأكيد  ــای روحاني ــالم منه اس
ــالب تفكری با  ــرد: از اوايل انق ك
ــد و  ــت منافقان تبليغ می ش محوري
ــای روحانيت  ــالم منه آن تفكر اس
ــتوانه نظام اسالمی  بود كه چون پش
ــتند تالش  ــت می دانس را روحاني
ــام را  ــتوانه های نظ ــد پش می كردن
تضعيف كنند. وی افزود:  اين ادامه 
تفكری بود كه می گفت قرآن برای 
ــه علمای  ــت و مجموع ما بس اس

دينی را قبول نداشت. 
ــدار داد: ادامه اين تفكر  ــر هش باهن
ــانی بگويند ما  ــود كس باعث می ش
ــان ارتباط داريم و  ــا خود امام زم ب
وقتی آقا را می بينيم ديگر با نايبش 

چه كار داريم. 
ــابق مجلس، درباره  نايب رئيس س
ــا پرداختن  موضوع وحدت ملی ب
ــأله جذب حداكثری و دفع  به مس
حداقلی، افزود: مقام رهبری در قم 

واژه خواص را به اين بحث اضافه 
كردند و از مردم خواستند وحدت 

خواص را تحكيم ببخشند. 
باهنر تأكيد كرد: اگر كسی بخواهد 
ــزش بدهد تا  ــواص را آنقدر ري خ
ــك نفر با چند نفر پيرامونش  تنها ي
ــواص  ــدت خ ــد، وح ــی بمانن باق
ــود. در حالی كه ما  ــی نمی ش متجل
ــدت جامعه به صورت  نيازمند وح
ــواص به طور  ــوم و وحدت خ عم
ــتيم و اين موضوع بايد  خاص هس

مورد توجه قرار گيرد. 
دبيركل جامعه اسالمی مهندسان، با 
ــاره به بحث هدفمندی يارانه ها  اش
ادامه داد: همه بايد دست به دست 
ــنگين و  هم بدهيم تا اين پروژه س

اجتناب ناپذيرعملی بشود. 
وی افزود: اراده دولت شروع شده 
و تا امروز چندين استان مبلغ يارانه 
ــه اقتصاد خانوار تزريق كردند.  را ب
ــن طرح باقی  بعضی بحث های اي

ــد به دولت  ــه البته ما نباي ــده ك مان
ــت عدد و  ــم كه دول ــار بياوري فش
رقمی را قبل از زمانی كه ضرورت 

داشته باشد، افشا كند. 
وی با بيان اينكه 50 درصد پولی كه 
ــب  دولت از هدفمندی يارانه ها كس
ــا، 30  ــش خانواره ــد به بخ می كن
ــد به بنگاه های اقتصادی و 20  درص
ــران هزينه های  درصد هم برای جب
ــاص می يابد، تصريح  دولتی اختص
ــدی  ــور ده درص ــازه مان ــرد: اج ك
ــه رقم را به  ــدام از اين س در هر ك
دولت داده ايم. اما دولت بايد مرتب 
ــردم تكرار كند اين پولی كه  برای م
ــه آنها اختصاص  ــوان يارانه ب به عن
ــت كه در  ــد نصف پولی اس می ده
ــود و  ــوع از مردم گرفته می ش مجم
اگر كسی فكر كند همه خانواده های 
ــت می آورند و  ــور پول به دس كش
ــد بايد  ــت نمی دهن ــزی از دس چي

بگويم كه چنين چيزی نيست. 

رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان 
گفت:  جمهوری اسالمی ايران، ذره ای 
ــته ای خود  از مواضع صلح آميز هس
ــئوالن عالی  عقب نمی نشيند و مس
ــور و ملت ايران، بارها اين را به  كش
وضوح تكرار كرده اند. حجت االسالم 
والمسلمين سيد مصطفی طباطبايی نژاد 
در گفتگو با ايرنا افزود:  خط قرمز ملت 
و نظام اسالمی ايران دستيابی به انرژی 
صلح آميز هسته ای است و موضع ما 

نيز همان موضع قبلی است. 
ــران در  ــالمی اي ــت: نظام اس وی گف
مذاكره های هسته ای هيچ شرطی را 
ــد پذيرفت و تكيه ما بر همان  نخواه
ــده قبلی  ــع اصولی و اعالم ش مواض

ــت. حجت االسالم طباطبايی نژاد  اس
ــاره به اينكه جمهوری اسالمی  با اش
ــران در مذاكره های قبلی صداقت  اي
ــود را در عمل و گفتار ثابت كرده  خ
ــت: ما در موقعيتی  است، اظهار داش
ــه بايد برای طرف های   قرار داريم ك
ــرط بگذاريم. وی  ــده ش مذاكره كنن
ــن طرف های مذاكره كننده  افزود:  اي
ــد كه مواضع خود را مطابق با  بوده ان
فشارها و سياست سياستمداران غربی 
ــرده اند. نماينده  و اروپايی عوض ك
ــتان در مجلس شورای اسالمی  اردس
ــروط در مذاكره های  ــد كرد: ش تأكي
فرمايش های رهبر  ــته ای طبق  هس
ــوی ايران خواهد  معظم انقالب از س

ــع مواضع محكم و  ــود و ما نيز تاب ب
اصولی ايشان هستيم. 

وی تصريح كرد: غربی ها با دستاويز 
ــته ای ايران،  به  ــرار دادن بحث هس ق
دنبال آن هستند تا از فشارهای داخلی 
خود رهايی يابند و از سويی نيز ايران 
ــتيابی به مقاصد خودشان  را برای دس
تحت فشارهای بين المللی  قرار دهند. 
ــژاد  ــی ن ــالم طباطباي ــت االس  حج
ــاط با نظام  ــا به دنبال ارتب افزود:  دني
ــت،  ــران اس ــالمی اي ــوری اس جمه
ــان دارد.  وی  ــرا به صداقت ما ايم زي
همچنين به طرف های مذاكره كننده 
ــرار مواضع قبلی  ــرد:  با تك توصيه ك
ــت ندهند  فرصت خود و ما را از دس

چرا كه مواضع هسته ای ما برگشت 
ناپذير و غيرقابل تغيير است. نماينده 
اردستان تصريح كرد:  راه حل نهايی در 
شكستن بن بست مذاكره های كنونی، 
ــرط و پذيرش   مذاكره بدون پيش ش
ــته ای است. آخرين دور از  ايران هس
ــورهای 5+1  مذاكره های ايران با كش
ــال گذشته ميالدی برگزار  در اكتبر س
ــده بود. دستگاه ديپلماسی اتحاديه  ش
اروپا، برگزاری دور جديد گفتگوهای 
ــورهای 1+5 را در تاريخ  ايران با كش
ــا 27 آبانماه(  ــا 18 نوامبر )24 ت 15 ت
ــود و وزير امور  ــت كرده ب درخواس
ــورمان نيز اعالم كرده كه  خارجه كش
اين درخواست درحال بررسی است. 

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان بر 
توجه جدی مسئوالن به توصيه های 
ــتراتژيك مقام معظم  ــذار و اس اثرگ
رهبری تأكيد كرد. به گزارش روابط 
عمومی شواری اسالمی شهر اصفهان، 
عباس حاج رسوليها در آغاز يكصد و 
هفتاد و يكمين جلسه علنی اين شورا، 
ــفر مقام معظم رهبری  با اشاره به س
ــتان از  ــتقبال مردم اين اس  به قم، اس
ــابقه و قابل تقدير  معظم له را بی س
ــزود: حضرت آيت ا...  بيان كرد و اف
خامنه ای در اين سفر در بخش های 
مختلف بيانات و توصيه های اثرگذار 
و استراتژيك داشتند كه بايد از سوی 
ــدی قرار  ــورد توجه ج ــئوالن م مس
ــطح خدمات در  گيرد. وی ارتقای س
ــروی انتظامی كه  ــهرداری ها و ني ش
ارتباط مستقيم با مردم دارند را مهمترين 
توصيه های مقام معظم رهبری در قم 
اعالم كرد و گفت: مسئوالن شهرداری 
اصفهان بايد برای تحقق فرمايش های 
مقام معظم رهبری، تمام تالش خود 
ــريع مسائل و  را برای حل و فصل س
مشكل های مردم به كار گيرند و اگر 
مقررات دست و پاگيری هم در اين 
ــال  زمينه وجود دارد با تدوين و ارس
ــورای اسالمی شهر،  اليحه ای به ش
پيگيری و رفع امور مردم را آسان تر 

نمايند.

ــوليها همكاری  ــاج رس مهندس ح
ــهرداری ها برای توسعه  دولت و ش
مساجد و كمك های سخت افزاری 
ــه را از ديگر  ــای علمي ــه حوزه ه ب
ــم رهبری در  توصيه های مقام معظ
سفر به قم بيان كرد و از ايجاد رديف 
ــرای كمك به  ــخص ب اعتباری مش
مساجد و رفع مسائل فرهنگی آنها در 
بودجه شهرداری اصفهان خبر داد و 
افزود: با توجه به فرمايش های مقام 
معظم رهبری، مسئوالن شهرداری و 
شورای اسالمی شهر بايد اين اقدام و 
حركت مهم را با شتاب بيشتری ادامه 
ــهر از حيث  ــاجد اين ش دهند تا مس
خدمات ارتقاء يابند. وی به سياست 
مسجد محوری شورای اسالمی شهر 
اصفهان اشاره كرد و اهميت مساجد 
در ارتقای امنيت و سالمت جامعه را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: فعال تر 
ــزايی در  ــاجد، نقش به س شدن مس
برطرف شدن نيازهای مردم و ارتقای 
امنيت و سالمت شهر خواهد داشت. 
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
ــرای طرح هدفمند كردن  درمورد اج
يارانه ها افزود: مسئوالن شهرداری و 
شورای اسالمی شهر اصفهان آمادگی 
ــريع و بهتر اجرا شدن  دارند برای تس
ــای الزم را با  اين طرح، همكاری ه

مسئوالن استان داشته باشند. 

زاينده رود
ــداء در  ــی ف ــدار مجتب ــردار پاس س
نشست خبری ويژه برنامه های هفته 
ــوزی و روز دانش  ــيج دانش آم بس
ــتاد فرماندهی سپاه   آموز در محل س
صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: 
همه ساله به منظور هفته بسيج دانش 
ــيج  آموزی و روز دانش آموز در بس
ــادی برگزار  ــپاه برنامه های زي و س
 می شود كه امسال به منظور تمركز اين 
ــهيد  ــری ش برنامه ها، يادواره سراس
ــهيد شاخص  عزيزالهی به عنوان ش
دانش آموزی اصفهان برگزار می شود. 
معاون هماهنگ كننده سپاه صاحب 
ــب كه يك  ــا بيان اين مطل ــان ب الزم
چهارم شهدای استان اصفهان، معادل 
ــوزان بوده  ــهيد از دانش آم 5400 ش
ــاندن اين الگوهای  اند؛ بر لزوم شناس
ــد كرد.  ــل جوان تأكي اخالق به نس
مجتبی فداء افزود: با هدف شناسايی 
ــدن شهدای محوری و با   و مطرح ش
برنامه هايی از قبيل: نمايشگاه، نمايش 
ــاپ تصاوير و  ــپ، چ ــم و كلي  فيل
ويژه نامه ها، پخش فيلم های موجود 
از شهيد سردار عزيزالهی، روايتگری، 
ــتان اصفهان  ــرود و... اس ــرای س  اج
هم زمان با سراسر كشور ياد و خاطره 
ــهيد عزيزالهی، 320 شهيد معلم و  ش
ــهيد دانش آموز اصفهان را  5400 ش

همنوا با گراميداشت 34 هزار شهيد 
ــی خواهد  ــور گرام دانش آموز كش

داشت.
ــی از ميدان های  ــام گذاری يك وي ن
ــهيد عزيزالهی،  جديد شهر به نام ش
ــش آموز  ــهدای دان نصب يادمان ش
ــا كمك  ــهر ب ــدان ش ــی از مي در يك
ــم ويژه  ــزاری مراس ــهرداری، برگ ش
ــه های استان  يادواره در همه مدرس
ــتان ابوذر )محل  اصفهان و نيز هنرس
تحصيل شهيد(، پخش پوستر شهيد 
ــدار وی با  ــی دی مصاحبه و دي  و س
امام خمينی )ره( و چاپ ويژه نامه 20 
ــخه يادواره را از برنامه های  هزار نس
ــادواره عنوان كرد كه هم زمان  ويژه ي
ــالم طائب در  با حضور حجت االس
اصفهان، به همراه برنامه های متنوع از 
جمله دعای ندبه سراسری با نام و ياد 
شهيد عزيزالهی و شهدای دانش آموز، 
ــود. سردار مجتبی فداء  برگزار می ش
)معاون هماهنگ كننده سپاه صاحب 
ــاز نگاه  الزمان( اين يادواره را زمينه س
ــاخص  ــهدای ش كردن به زندگی ش
ــای مختلف  ــوری در زمينه ه و مح
توصيف كرد و تداوم شناسايی شهدای 
ــته های مختلف و  ــاخص در رش ش
برگزاری يادواره ايشان را از هدف ها 
و برنامه های اخير در جهت پاسداشت 

حريم دفاع مقدس ارزيابی كرد. 

حجت االسالم ابوترابي فرد:
 استقبال علما از رهبر انقالب، نشانگر ريشه  

عميق نظام در قلب تفكر ديني است

استاندار تهران:
تجهيز 30 كتابخانه استان

به صورت ديجيتال

جهان نما نصف النهار
درخواست اسقف های كاتولیک؛ 

پايان اشغال فلسطين
اسقف هـــای كاتوليك خاورميانه از سازمان ملل خواستند تا با اجرای 
قطعنامه های شورای امنيت به اشغال اراضی اعراب و فلسطينيان از سوی 
ــه،  ــرائيل پايان دهد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانس رژيم اس
اسقف ها و رؤسای كليساهای خاورميانه اعالم كردند كه شهروندان اين 
منطقه از جامعه جهانی به ويژه سازمان ملل می خواهند تا با آگاهی برای 
ــل نهايی برای منطقه از طريق اعمال و  ــن راه صلح، عدالت و راه ح يافت
ــورای امنيت تالش كند. در آخرين روز نشست  اجرای قطعنامه های ش
ــای كاتوليك در واتيكان كه در آن پاپ بنديكت شانزدهم  شورای كليس
ــود بر ضرورت اتخاذ  ــقف ها در بيانيه نهايی خ ــت؛ اس هم حضور داش
گام های حقوقی الزم برای پايان دادن به اراضی اشغالی اعراب طی دوره 
جنگ های شش روزه در سال 1967 از جمله شرق بيت المقدس، كرانه 

باختری و نوار غزه تأكيد كردند.
ــتقل برای  ــرزمين مس ــتار يك س ــه همچنين خواس ــن بياني ــا در اي آنه
ــدند به طوری كه بتوانند در امنيت و عزت زندگی كنند.  ــطينی ها ش فس
ــدند تا بيت المقدس  ــتار آن ش ــن گروه همچنين در بيانيه خود خواس اي
ــت آورد.  ــه دين الهی به دس ــب خود را به عنوان مهد س موقعيت مناس
ــته های اسقف ها  ــم و افراط گرايی از ديگر خواس  محكوميت تروريس

بود.

تحركات جاسوسی امريکا 
در مرزهای شمال و جنوب سودان

ــكا  ــری در امري ــع خب مناب
اعالم كردند كه ماهواره های 
جاسوسی امريكا بر مرزهای 
ــودان و  ــمال و جنوب س ش
ــركات دو طرف نظارت  تح
ــزارش فارس  ــد. به گ دارن
ــگاه خبری  ــل از پاي ــه نق ب
»محيط«، در حالی كه منابع 
خبری از وجود ماهواره های 
ــرای  ب ــكا  امري ــی  جاسوس
ــمال  ش مرزهای  بر  نظارت 

ــكا )پنتاگون( هرگونه  ــودان خبر داده اند، وزارت دفاع امري و جنوب س
عمليات اطالعاتی خارجی امريكا در سودان را رد كرده است. يك منبع 
ــمال و جنوب روی  ــی گفت: از آنچه كه در مرزهای ش ــری امريكاي خب
ــتم، اما می دانم كه ما وسايلی برای اطمينان از آنچه  می دهد، مطمئن نيس

كه روی می دهد، در اختيار داريم. 
ــا امكان اطالع از هر آنچه كه روی  ــی م وی افزود: ماهواره های جاسوس
ــرد: تنها ابزاری كه ما برای  ــد را دارند. اين منبع خبری تصريح ك می ده
ــدن از حقيقت نياز داريم، استفاده از توان فنی و تكنولوژی است  آگاه ش

و ما آن را در اختيار داريم. 
»سوزان رايس«، سفير امريكا در سازمان ملل، از حضور نيروهای سازمان 

ملل در مرزهای شمال و جنوب دفاع كرده بود. 
ــت تا  ــازمان ملل اقدام هايی احتياطی را به عمل آورده اس وی گفت: س
منطقه های هم مرز شمال و جنوب سودان نقطه درگيری احتمالی نباشد.  
ــازمان ملل را دو مسأله دانست، اول  رايس هدف از حضور نيروهای س
ــورت لزوم از غيرنظاميان حمايت  ــدار زودهنگام و دوم اينكه در ص هش
ــخن گفتن درباره ماهواره های جاسوسی امريكايی  ــود. اما رايس از س ش
ــمال و جنوب را زير نظر دارند، خودداری كرده و  كه تحركات نظامی ش

اين امور را يك بحث اطالعاتی دانست. 

آمريکا 20 هزار نيروی جديد 
به عراق اعزام می كند

ــنگتن و بغداد  ــراق از توافق واش ــتان ع ــی از رهبران ائتالف كردس يك
ــر داد. به گزارش  ــی به عراق خب ــزار نيروی امريكاي ــرای اعزام 20 ه ب
ــركه« اظهار داشت: طبق  ــره، »وليد ش مهر به نقل از پايگاه اينترنتی النش
ــه زودی توافقنامه ای امضا  ــراق و امريكا ب ــات موجود، دولت ع اطالع
ــی با هدف  ــروی امريكاي ــب آن 20 هزار ني ــرد كه به موج ــد ك خواهن
ــا اعزام اين نيروها  ــوند. وی در ادامه گفت: ب ــوزش به عراق اعزام ش آم
ــيد و اين  مجموع نظاميان امريكايی در عراق به 70 هزار نفر خواهد رس
ــنگتن ترديد  ــد در صداقت توافقنامه امنيتی بغداد و واش ــی اينكه باي  يعن

كرد.
ــتان در ادامه از تمامی احزاب و فراكسيون های  اين عضو ائتالف كردس
ــد. گفتنی ــی مخالفت كنن ــر طرح ضد عراق ــت كه با ه ــی خواس  سياس
ــراق در 30  ــی امريكا از ع ــينی نيروهای جنگ ــت: پس از عقب نش اس
ــمار نظاميان امريكايی در عراق در حال حاضر به 50 هزار  ــت، ش آگوس
ــنگتن، تمامی  ــت. طبق توافقنامه امنيتی بغداد و واش نفر كاهش يافته اس
 نظاميان امريكايی حاضر در عراق بايد تا آخر سال 2011 از عراق خارج 

شوند.

جشن تولد خونين 
در يک شهر مرزی مکزيک 

ــا حمله به  ب ــلح  مردان مس
ــم جشنی در يك شهر  مراس
ــك، 13 نفر از  مرزی مكزي
جوانانی را كه در اين مراسم 
ــه ضرب  ــتند ب حضور داش
گلوله كشتند و دست كم 9 
ــر را زخمی كردند.  نفر ديگ
ــهر بزرگ  يك مقام پليس ش
ــيوداد خوآرز«  و نا آرام »س
گفت: اين قربانيان در حياط 
ــه ای برای يك  خلوت خان
ــر 14 ساله خانواده جشن تولد به پا كرده بودند كه ناگهان گروهی از  پس
مردان مسلح نقاب دار وارد شده و بی وقفه شروع به تيراندازی كردند.

ــاهدان  ــوآرز به نقل از ش ــيوداد خ ــه از س ــزاری فرانس ــزارش خبرگ گ
ــه جمعيت حاضر به  ــلح جوان ضمن توهين ب ــت: مردان مس حاكی اس
ــم چهار زن در  ــت ك ــمت آنان تيراندازی كردند. به گفته پليس، دس س
ــاله نيز زخمی شده ــدگان قرار دارند و يك دختر هفت س ــته ش  بين كش

است. 
به گزارش رسانه های محلی، تعداد كشته شدگان پس از آنكه سه نفر از 
ــت دادند به 15 نفر افزايش  ــتان جان خود را از دس زخمی ها در بيمارس
يافت. اين حادثه كه اوايل شنبه رخ داد و نشانه هايی از حمله خونسردانه 
ــت؛ سومين كشتار جمعی است كه طی سال  يك كارتل مواد مخدر داش

جاری در اين شهر مرزی صورت گرفت.

مديرعامل فوالد مباركه اصفهان تأكید كرد:

تحريم، موجب افزايش توليد شده است

»باهنر« در نشست جامعه اسالمي مهندسان:
احدي حق ندارد به مرجعيت پشت كند 

نماينده مجلس:
ايران،  ذره اي از مواضع هسته اي خود عقب نمي نشيند 

چه خبر از پایتخت

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
فرمايش های اخير مقام معظم رهبری 
مورد توجه جدی مديريت شهری است

توسط سپاه صاحب الزمان )عج( در اصفهان؛
يادواره شهيد عزيزالهی و 36 هزار 
شهيد دانش آموز برگزار می شود
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ــی كه  ــدا كن ــزی را پي ــت چي ــی اس كاف
ــل  ــن اص اي او  ــد.  ــحالت می كن خوش
ــه اين  ــبختی ب ــت اما خوش را می دانس
راحتی ها برای كريستوفر ملونی، )بازيگر 
مشهور(، به دست نيامد. ملونی می گويد 
ــت  ــبختی را به دس ــه آن خوش ــاال ك ح
ــا ديگران  ــت آن را ب ــتاق اس  آورده، مش
ــوان بود،  ــود... وقتی خيلی ج ــهيم ش س
ــاده ای داد كه  ــه س ــه او هدي ــادرش ب  م
ــرد. در آن زمان او  ــر ك ــی اش تغيي زندگ
برای پيدا كردن مسيرش در زندگی درگير 
كشمكش سختی بود. پزشكی را دوست 
داشت ولی از بيمارستان متنفر بود! دوست 
ــت  ــد، ولی دوس ــت يك وكيل باش داش
ــت درس بخواند و بيشتر از همه به  نداش
سمت بازيگری جذب شده بود؛ شغلی كه 
به او اجازه می داد در نقش های مختلف 
ــود و شغل های متفاوتی را بازی  ظاهر ش
ــخت كار كردن را از  كند. ملونی آيين س

خانواده اش به ارث برده بود. 
ــوق تخصص  ــك ف ــك پزش ــدرش ي پ
ــد كه روزی 16  بيماری های غدد می باش
ــادرش هم تمام  ــاعت كار می كرد و م س
ــه درگير تربيت او و خواهر  وقت در خان
و برادر ديگرش بود. هر چقدر كه عاشق 
بازيگری است، كمتر بازيگری را به چشم 
ــك كار می ديد و آن را تالش حرفه ای  ي
ــی ديد. ولی  ــر يك دكتر نم در خور پس
ــد راه برای او  گفتگو با مادرش باعث ش
ــی می گويد: من نمی  ــود. ملون هموار ش
ــی ام چه كار كنم و  ــتم بايد با زندگ دانس
مادرم به من گفت كه تو چرا با همه چيز 
اينقدر سخت برخورد می كنی؟ فقط كافی 
است كاری را پيدا كنی كه تو را خوشحال 
می كند. مادرش همه چيز را برای او آسان 
ــعادت را به من نشان  كرد. مادرم روش س
داده بود و من مصمم شدم دنبال عالقه ام 
ــه به خودش  ــروم. او به ياد می آورد ك ب
ــوم و  گفته بود: من می خواهم بازيگر ش
نهايت سعی خودم را خواهم كرد؛ چرا كه 
می دانم اين راه، سختی های زيادی دارد و 
طبق معمول، هميشه افراد منفی بافی بودند 
ــد كه چگونه می توانی  كه به او می گفتن
بازيگر شوی؟ خيلی ها هستند كه در اين 

ــت خورده اند.  راه شكس
ابتدا گفته های آنها ملونی 
را بسيار ناراحت می كرد 
ولی در نهايت ملونی دليل 
ــن ممانعت ها را  اصلی اي

فهميد. 
ترس های  ــكاک  افراد ش
ــان  زب ــه  ب را  ــان  خودش
ــا  خيلی ه ــد!  می آورن

ــی  ــی خواهند كس ــه نم ــتند ك هم هس
ــرفت كند ولی من نبايد به آنها اجازه  پيش
ــه هدفم  ــيدن ب ــه مرا از رس ــی دادم ك  م

بازدارند.
منفی ها را کنار بگذارید 

ــد از اينكه ملونی تصميمش را گرفت،  بع
ــش )بازيگری(، در  ــيدن به هدف برای رس
دانشگاه در رشته نمايش شروع به تحصيل 
كرد، ولی او با سيستم تحصيلی مخالف بود. 
بعد از اينكه مدرک ليسانسش را گرفت، از 
تحصيل دست كشيد و به نيويورک رفت تا 
برای بازيگرشدنش تالش كند. هزار و يك 
ــما بايد  راه برای رفتن وجود دارد ولی ش
راهی را پيدا كنيد كه راه درست باشد. او به 
كالس های معتبر نمايش در مؤسسه های 
ــورت پاره وقت،  ــی رفت و به ص معروف
ــی داد. اولين  ــادی انجام م كارهای اقتص
نقشش را در سال 1989 در تلويزيون ايفا 
كرد. او در دهه 1990 طيف گسترده ای از 

توانايی هايش را به نمايش 
ــای  نقش ه ــت.  گذاش
ــرد؛  ــازی ك ــياری را ب بس
ــم  فيل )در  ــور  دايناس از 
تا يك  ــور( گرفته  دايناس
گانگستر )در آخرين ُدن( 
و به كالس هايش ادامه داد 
ــال 1997 به  تا اينكه در س
موفقيتی بزرگ دست پيدا 
كرد. من احساس می كردم به اندازه مقطع 
دكترا از بازيگری ياد گرفته ام ولی هميشه 
ــال يادگيری بودم. ملونی می گويد:  در ح
ــما روزی 14 ساعت فقط كار كنيد  اگر ش
ــيارانه  ــی چيزی نياموزيد، تالش هوش ول
ــال بازی  ــی نكرده ايد. طی 11 س و پوياي
موفق در سريال های تلويزيونی باعث شد 
ــت آورد و يكی  او جايزه »امی« را به دس
ــود.  از گران ترين بازيگران تلويزيونی ش
شهرت او در سخت كوشی و نيز خوش 
خلقی اش فرصت های بسياری را برای او 

به وجود آورد.
 در بازی بمان 

ملونی می گويد: از كار كردن لذت می برم 
ــدم برايم  و وقتی در آزمونی موفق نمی ش
ــم نبود. من هر آنچه كه الزم بود اثبات  مه
ــم، اثبات می كردم. او هيچ وقت اجازه  كن
نمی داد اين رد شدن ها او را از باال رفتن 
ــه به آيين  ــرفت دور كند. او هميش  و پيش

ــی(  كوش ــخت  )س اش  ــی   خانوادگ
وفادار ماند. 

ــاعت كار، خيلی وقت ها  با روزی 14 س
ــت چند روز فرزندانش را  او نمی توانس
ببيند. من آنها را وقتی خوابيده اند می بينم. 
ــت  ــايند اس ــدن آنها در خواب خوش دي
ــت. ملونی هرگاه  ــی راضی كننده نيس ول
ــی آورد بچه هايش را  ــت م زمانی به دس
ــيرک و تفريح می برد. من  به گردش، س
بايد كار كنم به خاطر خواهش عقلم، ولی 
ــم را ببينم به خاطر خواهش   بايد فرزندان

روحم.
کمک به کودکان 

ــه مندی های  ــودكان از عالق كمك به ك
ــول و وقتش را  ــت. او پ ــارز ملونی اس ب
ــيب بزرگ  در اختيار برنامه هايی مثل س
ــيرک قرار داده است؛ برنامه ای  دلقك س
ــاد كردن كودكان  كه دلقك ها را برای ش
ــتد.  ــتان ها می فرس ــه بيمارس مريض ب
ــوان عضوی  ــه عن ــی هم ب ــر ملون همس
ــازمان كمك  ــره به اين س ــأت مدي  از هي

كرد.
او همچنين به عنوان سخنران در سازمان 
آموزش خنده فعاليت می كند. اين سازمان 
ــودكان به  ــی را برای كمك به ك جراحان
كشورهای جهان سوم می فرستد. او سال 
ــخنران »آموزش  ــته هم به عنوان س گذش
خنده« به هاييتی رفت. در آنجا با همسرش 
از كودكانی كه تحت حمايت اين سازمان 
ــرار گرفته بودند، عكس گرفتند و موقع  ق
بازگشت آنها را به فرزندانشان نشان دادند 
ــا فهماندند  ــوس به آنه ــی نامحس و خيل
ــران كمك  ــوان به ديگ ــه چگونه می ت  ك

كرد. 
دختر بزرگ تر آنها، موفيای 9 ساله، موضوع 
ــازمان يك ايستگاه  را گرفت و به نفع س
ــربت راه اندازی نمود و  فروش كيك و ش
پول به دست آمده از آن را به سازمان اهدا 
كرد. ملونی معتقد است كه شما نمی توانيد 
به زور مسائل را به كودكان تلقين كنيد و 
ــخنرانی های طوالنی مدت و  به جای س
روش های مستقيم، بايد از آموزش های 
 نامحسوس و الگو شدن به كودكان آموزش 

داد.

يک كارشناس مواد مخدر:
مصرف موقتی مواد مخدر 

 موجب اختالل های 
جسمی و رفتاری می شود

ــت  ــولی در نشس ــعود حاجی  رس ــه گزارش مهر، مس ب
ــريع مصرف  ــوان ارزيابی س ــا عن ــی ب ــی پژوهش  علم
ــت: قديمی ترين مواد مخدر در جهان  مواد اعتيادآور گف
ــت و مشتقات مختلف آن نظير مرفين، كدئين  ترياک اس
ــوء  ــترده ای مورد مصرف يا س و هروئين و... به طور گس
ــرف قرار می گيرند و در مقابل می توان از كوكائين و  مص
مشتقات آن به عنوان اولين ماده محرِک مورد استفاده بشر 

 

نام برد. 
عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، 
ــت: استفاده موقتی از هر نوع داروی اعتيادآور  اظهار داش
ــادل رفتاری  ــود و تع موجب تغيير بدنی و خلقی می ش
ــه همين دليل اصطالح  ــده را مختل می كند. ب مصرف كنن
ماده مخدر به هر نوع ماده ای اطالق می شود كه عملكرد 
روانی و بدنی را تغيير و دچار اختالل كند. حاجی رسولی 
ــا بيان اينكه در اين زمينه تحقيقی ميان يك هزار و 108  ب
ــد، گفت:  ــتان تهران انجام ش ــر معتاد درمان جوی اس نف
ــه الگوهای مصرف  ــل مربوط ب ــی برخی از عوام  بررس
مواد اعتيادآور، هدف اصلی اين پژوهش به شمار می رود. 
وی با اشاره به يافته های اين تحقيق گفت: نتيجه های كلی 
ــان می دهد كه الگوی مصرف در كشور  اين پژوهش نش
ــت، زيرا از مجموع جمعيت آماری  ايران تغيير كرده اس
ــيره، 344  ــن پژوهش، 235 نفر از ترياک، 77 نفر از ش اي
ــه و تنها 18 نفر از هروئين  نفر از كراک، 327 نفر از شيش
استفاده می كردند كه اين وضعيت می تواند بسيار خطرناک 
باشد. اين پژوهشگر حوزه اعتياد گفت: سنگين ترين سوء 
ــتقات ترياک يعنی تزريق هروئين به تدريج  مصرف مش
ــمی نظير تيرگی پوست، بروز  باعث بروز عوارض جس
بيماری های مختلف جسمی، يأس و افسردگی در بيماران 
ــولی افزود: بروز رفتارهای پرخطر،  ــود. حاجی رس می ش
ــم های بازدارنده در  ــی، از بين رفتن مكانيس هيجان خواه
مغز و احتمال انجام اعمال جنون آميز، از جمله عوارضی 
هستند كه سالمت سوء مصرف كنندگان مواد اعتيادآور را 
به خطر می اندازد. وی ادامه داد: وابستگی و سوء مصرف 
ــتی و  ــكل های بهداش مواد اعتيادآور عالوه بر ايجاد مش
اقتصادی، باعث بروز ناهنجاری های شديد رفتاری در فرد 
معتاد و افزايش جرم و جنايت و شيوع رفتارهای پر خطر 
نظير تزريق مشترک، استفاده از سرنگ های آلوده و افزايش 
احتمال ابتال به بيماری های عفونی و واگيردار نظير ايدز 
و انواع هپاتيت ها می شود. وی  گفت: در سال های اخير و 
با توليد روزافزون مواد اعتيادآور شيميايی، مشكل اعتياد 
ــه بايد مورد توجه  ــت ك به صورت حادتری در آمده اس

مسئوالن امر قرار گيرد.

ــاده 79 قانون كار به صراحت  در حالی م
كار كودک را منع كرده است كه با نگاهی 
دقيق به گوشه و كنار شهر، كودكان زيادی 
ــوند كه به جای رفتن به  ــاهده می ش مش
ــر پول در  ــه، كار می كنند و به فك مدرس

آوردن هستند.
صراحت قانون کار در منع کار کودک

ــه صراحت به  ــون كار نيز ب ــاده 79 قان م
كارگماردن افراد كمتر از 15 سال تمام را در 
هر نوع بنگاه، واحد توليدی، كارگاه و هرچه 
ــتغال و كار باشد ممنوع كرده  كه در آن اش
است. حتی در موارد ديگری نيز در مورد 
كار كردن كودكان دارای سنين 18 سال و 

باالتر نيز شرايط تعيين كرده است. 
»کار س��یاه« در کمی��ن 5 میلیون 

کودک
عباس وطن پرور نماينده سابق كارفرمايان 
در اجالس جهانی كار در گفتگو با مهر، 
ــاس آمارهای 2 سال  با اعالم اينكه بر اس
ــته 4/5 تا 5 ميليون كودک به دليل  گذش
ــرايط بد اقتصادی و عدم دسترسی به  ش
ــه  امكانات، از تحصيل و رفتن به مدرس
ــودكان كار  ــد، گفت: بحث ك بازمانده ان
ــای بين المللی به نوعی يك  در قانون ه
ــود،  ــت اجتماعی تلقی می ش محرومي
ــأن كودک  يعنی جوامعی كه در آنها به ش
ــود و ما می بينيم كه در اثر  توجه نمی ش
ــكل های اقتصادی، اين افراد مجبور  مش
می شوند به »كارهای سياه« روی بياورند. 

فرار از خانه تا اجبار به کار
ــتر اين  ــاره به اينكه بيش وطن پرور با اش
ــرار می گيرند  ــدی ق ــودكان مورد تع ك
ــواد مخدر و  ــا فروش م ــه می تواند ت  ك
بهره كشی از آنان نيز پيش برود، ادامه داد: 
ــتند كه برای رفع  اما گروه دومی نيز هس
نيازهای پدر و مادر خود به داليلی مانند 
ــوند درس و  از كارافتادگی مجبور می ش
مدرسه را رها كنند تا گرسنه بودن خانواده 
ــان كرد: اين  خود را نبينند. وی خاطر نش
كودكان وقتی كه در فضای واقعی كسب و 
كار قرار می گيرند به دليل نداشتن قدرت 
ــب،  ــی و آگاهی از كار و حرفه مناس بدن
ــت می زنند و اينجاست  به هر كاری دس
ــمت خود  ــا را به س ــی آنه ــه باندهاي ك
می كشند و با دادن آموزش، ايجاد ترس 
ــای خالف وادار   و حتی تطميع به كاره

می كنند. 

نمونه هایی از کار کودک
به گفته وطن پرور، اما در عمل در بسياری 
از شهرها و روستاها كودكان به كار گرفته 
می شوند بدون اينكه از حقوق قانونی خود 
استفاده كنند. نمونه هايی از اين موردها در 
»برنج كاری« استان های شمالی كشور، در 
»زعفران كاری« شرق كشور، »قاليبافی« و 
نشستن زير دار قالی قابل مشاهده است. 

ریشه اصلی کار کودکان
ــاس  ــتار احس اين مقام كارفرمايی خواس
مسئوليت دستگاه های مرتبط با موضوع 
ــد و اظهار داشت: بخش  كودكان كار ش
ــی كه در 2  ــادی از 4/5 ميليون كودك زي
سال گذشته از رفتن به مدرسه بازمانده اند 
ــرد؛ هر چند  ــد كودک كار تلقی ك  را باي
ــق گفت كه  ــوان به صورت مطل نمی ت
ــه  ــه از رفتن به مدرس ــه كودكانی ك  هم
بازمانده اند، كودک كار خواهند شد. وطن 
ــخ به اين سئوال كه پيگيری  پرور در پاس
مسأله كودكان كار مربوط به كدام دستگاه 
يا ارگانی است؟ اين موضوع را يك مسأله 
ــفانه  ــت و گفت: متأس چند وجهی دانس
دستمزد 303 هزار تومانی كارگران در كنار 
تورم باال مسائل و ناهنجاری های زيادی را 

به دنبال خود خواهد داشت.
وظایف دولت ها

وی تصريح كرد: متأسفانه بررسی ريشه 
ــودكان كار، ما را به  ــائل مربوط به ك مس
ــكل های اقتصادی هدايت  ــمت مش س
می كند. براساس اصل 43 قانون اساسی 
ــانی اشاره دارد و  كه به حفظ كرامت انس
ــا توجه به اينكه در مقدمه اين قانون نيز  ب
ــن و ايجاد  ــزاری برای يافت ــاد را اب اقتص
ــش مهارت های  ــب پيداي ــه مناس زمين
انسانی می داند، دولت ها موظف هستند 
ــری و حل  ــكل ها را پيگي ــن مش  كه اي

كنند.
ــال كارفرمايی زمينه های گرايش  اين فع
برخی كارفرمايان متخلف و سودجو در 
ــتفاده از كودكان كار را نامتعادل بودن  اس
ــت و  عرضه و تقاضای نيروی كار دانس
بيان داشت: نمی توان از كارگاهی كه هر 
ــاه كار افراد در آن معادل 9 ماه، آن  22/5 م
هم بدون محاسبه بهره وری واقعی است 
و ساليانه كارگر و كارفرما بايد 4 ماه حقوق 
خود را فقط به تأمين اجتماعی بپردازند؛ 

انتظاری غير از اين داشت. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  من و اين همه خوشبختی

رازهای شاد بودن از زبان برنده جايزه امی 
کريستوفر ملونی هنرپيشه

معمای مرگ یك زن در تصادف

موتورسواران قانون گريز،كابوس خيابان ها
ــس گفت: بايد  ــيون فرهنگی مجل عضو كميس
اقدام جدی در راستای فرهنگ سازی، برخورد 
ــواران متخلف  ــالح قانون برای موتورس و اص
ــود پالک ملی  ــرد،  ضمن آنكه وج صورت گي
برای موتورها، تأثير زيادی در شناسايی راكب 

متخلف دارد. 
بهروز جعفری درگفتگو با ايسنا گفت: بسياری 
ــواری صورت  از تخلف ها در بخش موتورس
ــورآالت  ــرقت زي ــی، س ــرد و كيف قاپ می گي
ــوع  ــن ن ــا از اي ــياری از جنايت ه ــان و بس  زن

است. 
وی با بيان اينكه فرهنگ موتورسواری در كشور 
ما پايين است،  گفت: استفاده از موتورسيكلت، 
ــتای صحيح شكل گيرد،  به جای آن كه در راس
به سمت و سوی تخلف رفته است. در واقع به 

بحث موتورسواری و موتورسواران مانند ساير وسايل 
ــيكلت  ــت، درحالی كه موتورس ــده اس نقليه توجه نش
ــوخت دارد  ــيله نقليه تندرو بوده و مصرف س يك وس
ــايل  ــاير وس ــواردی كه بايد برای س ــن عين م بنابراي
ــود، برای موتورسواران نيز بايد انجام   نقليه رعايت ش

گردد. 
ــواران را مورد  ــا تخلف موتورس ــری، برخورد ب جعف
تأكيد قرار داد و گفت: پليس بايد بازنگری جديدی را 
ــا انجام دهد و اگر نياز به  ــی برخورد با آنه در چگونگ
اصالح قانون است، اين كار بايد صورت گيرد. نماينده 

ــميرم در خانه ملت خاطرنشان كرد: گاهی هم  مردم س
موتورسواران متخلف دستگير می شوند، اما به دليل آنكه 
صحنه به هم خورده و آثار جرم به آن صورت مشهود 
نبوده است، اثبات حق سخت می شود و اعاده حق برای 
ــانی كه در اين قضيه فدا می شوند، مشكل   خيلی از كس

است. 
ــتن خالء قانونی  وی درباره ادعای پليس مبنی بر داش
ــه اصالح آيين نامه  ــواران، ب جهت برخورد با موتورس
ــته در مجلس  ــی و رانندگی در چند ماه گذش راهنماي
اشاره كرده و گفت: اگر مسئوالن راهنمايی و رانندگی 
مشكل خاصی در زمينه برخورد با موتورسواران داشتند، 

ــون، آن موارد را  ــد در زمان اصالح اين قان باي
اعالم می كردند. وی افزود: هنوز دو ماه نيست 
كه قانون راهنمايی و رانندگی جديد، تخلفات 
ــالح كرده ايم. اگر پليس در  ــا را اص و جريمه ه
ــته و اگر  ــكل قانونی داش اين زمينه باز هم مش
ــوع برخورد با جرم خأ قانونی دارد، بايد   در ن

اعالم كند. 
ــاره  ــی مجلس، با اش ــيون فرهنگ عضو كميس
ــيون در برخورد با  ــاط اين كميس ــه عدم ارتب ب
ــواران متخلف گفت: تاكنون مسئوالن  موتورس
راهنمايی و رانندگی اعالم هيچ  گونه جلسه ای 
ــيون فرهنگی،  ــه، نه تنها با كميس ــن رابط در اي
ــيون های مرتبط هم  ــه با هيچ يك از كميس بلك
ــدن پالک موتور  ــته اند. جعفری، ملی ش نداش
ــناخت موتورسواران متخلف مؤثر  را نيز در ش
ــوارانی كه تخلف  ــتر موتورس ــزود: بيش ــت و اف دانس
می كنند، مدتی پنهان می شوند، اما اگر پالک موتور آنها 
ملی شود، اين كار در شناسايی، دستگيری و در رديابی 

آنها بسيار تأثير دارد. 
ــت و  ــودرو نيس ــد خ ــور مانن ــه موت ــت: البت وی گف
ــه راحتی  ــد يا ب ــن ببرن ــد از بي ــی می توانن ــه راحت ب
ــود پالک ملی  ــا اين وج ــود، اما ب ــد پنهان ش می توان
ــف دارد و  ــب متخل ــايی راك ــادی در شناس ــر زي تأثي
ــب  ــأله را عملياتی كنند، مناس ــن مس ــد اي ــر بتوانن  اگ

خواهد بود.

ــرگ خواهرش  ــك زن، پرونده م ــارات عجيب ي اظه
ــه پيچيده تر كرد.  ــه در صحنه تصادف جان باخت را ك
ــب های تير 87، مأموران كالنتری  ــامگاه يكی از ش ش
ــار خودروی  ــادف مرگب ــان تص ــی در جري 129 جام
ــاله ای در خيابان اسكندری  ــفيد با زن 50 س  پرايد س

قرار گرفتند. 
ــا عابر و يك  ــس از تصادف ب ــف نيز پ ــده متخل رانن
ــده بود.  ــت متواری ش ــال حرك ــيكلت در ح موتورس
ــس  ــتان، تجس همزمان با انتقال زن مصدوم به بيمارس
ــكان  ــد كه پزش ــايی راننده فراری آغاز ش برای شناس
ــده  ــار مرگ مغزی ش ــد زن مصدوم دچ ــالم كردن  اع

است. 
ــرای  بنابراين خواهر و برادر قربانی با مراجعه به دادس
ــتار پيگيری فوری  ــكايتی، خواس ناحيه 11 و طرح ش
ــدند. با  ــايی عامل حادثه ش ــان و شناس مرگ خواهرش
ــت 6 ماه در حالی كه تحقيق های پليس هنوز به  گذش
ــيده بود، خواهر قربانی ادعای عجيبی طرح  نتيجه نرس
ــرم ازدواج نكرده بود و  ــت: خواهر كوچكت كرد و گف
ــان در خانه بزرگ  ــس از مرگ پدر و مادرمان همچن پ
ــوق پدرمان  ــی می كرد و با حق ــی آنها زندگ و قديم

اموراتش را می گذراند.
در همين حال چند بار برادرم بر سر ارثيه پدری با بقيه 
ــته بود. بنابراين  ــهمش را خواس جر و بحث كرده و س
ــدر و مادرمان  ــد كرده بود اگر يادگار پ خواهرم تهدي

ــايگان خودسوزی  ــيم در مقابل مردم و همس را بفروش
ــی اختالف عميق آنها بر  ــد كرد. با اين حال وقت خواه
ــيم ملك به نتيجه نرسيد، برادرم با  ــر فروش و تقس س
ــاند از آنجا  ــكايتی، خواهرمان را به دادگاه كش طرح ش
كه »مرضيه« توان مالی خريد سهم برادرمان را نداشت، 
ــه موروثی به مزايده  ــتور داد خان قاضی پرونده هم دس

گذاشته شود. 
ــا فروش  ــا ب ــاله آنه ــالف 26 س ــب اخت ــن ترتي بدي
ــدار به  ــز خري ــاه بعد ني ــت. يك م ــان ياف ــك پاي مل
ــه كند و  ــا خانه را تخلي ــی كوتاه داد ت ــرم مهلت  خواه
اثاثيه اش را ببرد. بنابراين فشارهای روحی صاحبخانه 
ــی خواهرم  ــرگ ناگهان ــه م ــا اين ك ــت ت ــه داش  ادام

رخ داد. 
ــتور داد  ــنيدن اظهارات، دس بازپرس پرونده پس از ش
ــان پزشكی قانونی علت قطعی مرگ را اعالم  كارشناس
و كارشناس راهنمايی و رانندگی نيز چگونگی تصادف 

را تشريح كنند. 
ــوی ديگر گزارش های علمی حاكی از آن بود كه  از س
»مرضيه« شب حادثه پس از خريد مايحتاجش به خانه 
برمی گشته كه به دليل تاريكی هوا بين جدول سيمانی 
ــت داده و  ــط خيابان گير كرده و تعادلش را از دس وس
پس از زمين خوردن و اصابت سرش به جدول خيابان، 
ــده و راننده پرايد پس از تصادف  دچار مرگ مغزی ش
ــمت  ــاهده اين وضعيت، به س ــدوم و مش ــا زن مص ب

ــتگاه موتوسيكلت  ــده و با يك دس ــت منحرف ش راس
ــن راننده فراری به  ــت. بنابراي عبوری برخوردكرده اس
ــناخته  ــردن نظامات دولتی مقصر ش ــل رعايت نك دلي
ــتگيری راننده فراری به  ــد اما چون شناسايی و دس ش
ــتان از شركت بيمه و بيت  جايی نرسيد، نماينده دادس
ــای دم پرداخت  ــه اولي ــه قربانی ب ــت دي  المال خواس

شود. 
ــران نيز پس  ــی ته ــعبه 1016 دادگاه عموم ــی ش قاض
ــه داد اما با  ــه پرداخت دي ــی پرونده، حكم ب از بررس
ــيدگی در  ــی پرونده برای رس ــراض خواهر قربان اعت
ــتان تهران قرار  ــعبه 42 دادگاه تجديدنظر اس اختيار ش
ــی گفت: در  ــه هيأت قضاي ــاكی اين بار ب ــت. ش گرف
گواهی پزشكی قانونی فقط به خونمردگی در جمجمه 
اشاره شده و آثار ضرب يا جراحت های ديگری ديده 
ــت. بنابراين مطمئنم خواهرم به قتل رسيده  ــده اس  نش

است. 
ــاعت 21 شب تيرماه بوده كه به طور  زمان حادثه نيز س
معمول هوا هنوز زياد تاريك نشده است. بنابراين ذكر 
ــن موضوع كه خواهرم به دليل تاريكی هوا با جدول  اي
خيابان برخورد كرده، واقعيت ندارد و اطمينان دارم كه 
او قربانی يك توطئه شده و تقاضای رسيدگی دقيق تر 
ــتن  ــه موضوع را دارم. قاضی پرونده هم با وارد دانس ب
موضوع، حكم صادره را نقض و پرونده را برای تحقيق 

به دادسرا برگرداندند.

كودكانی كه مرد خانواده اند!

ــيدگی به امور  ــبانه روزی رس ــز ش مرك
ــور و دفتر اطالع  ــان خارج از كش ايراني
ــانی فرودگاه های بين المللی كشور  رس
ــور همزمان در فرودگاه بين المللی  به ط
امام خمينی )ره( و 12 فرودگاه بين المللی 

كشور راه اندازی شد. 
ــن مراكز با حضور  ــزارش ايرنا، اي به گ
ــين  )جانش ــايی  رحيم مش ــفنديار  اس
ــی امور  ــورای عال رئيس جمهور در ش
ــد  ــور( و حمي ــارج از كش ــان خ ايراني
ــر راه و ترابری( راه اندازی  بهبهانی )وزي
ــد. محمد شريف ملك زاده )دبير كل  ش
ــارج از  ــور ايرانيان خ ــورای عالی ام ش
ــور(، در آيين گشايش اين مركز در  كش
ــام خمينی)ره(، با  فرودگاه بين المللی ام
بيان اينكه بحث ايرانيان خارج از كشور 
ــالمی  ــرای نظام مقدس جمهوری اس ب
ــت، گفت: متأسفانه در  يك فرصت اس
ــته به اين موضوع، نگاه  سال های گذش
ويژه ای وجود نداشت و بحث استفاده از 
 ظرفيت های ايرانيان خارج از كشور مغفول 

مانده بود. 
ــزود: با روی كار آمدن دولت نهم  وی اف
ــا توجه به نگاه ويژه رئيس جمهوری  و ب
به موضوع ايرانيان خارج از كشور، تحول 
ــده است.  ويژه ای در اين حوزه ايجاد ش
وی اضافه كرد: اكنون در 21 وزارتخانه، 
دستگاه و نهاد دولتی، نمايندگان تام االختيار 
ــتگا ه ها به  ــوی وزرا و مديران دس از س
ــيدگی به امور ايرانيان خارج  منظور رس
از كشور اختصاص يافته است تا مسائل 
مربوط به ايرانيان خارج از كشور را به دور 
از بوروكراسی های اداری پيگيری كنند. 
ملك زاده با بيان اينكه مركز شبانه روزی 
رسيدگی به امور ايرانيان خارج از كشور، 
به عنوان پناهگاهی برای هموطنان ايرانی 
ــزود: اكنون بيش  ــت، اف مقيم خارج اس
ــی در اين مركز  ــج هزار پرونده ثبت از پن
ــرمايه گذاری،  در حوزه های مختلف س
ــی، فرهنگی،  ــادی، علمی، آموزش اقتص
ــانه ای، حقوقی و كنسولی ثبت شده  رس

است. 
ــی ايرانيان خارج  ــورای عال دبير كل ش
ــور ادامه داد: با تالش كارشناسان  از كش
مركز شبانه روزی رسيدگی به امور ايرانيان 
مقيم خارج، تاكنون بيش از 77 درصد از 
اين پرونده ها پاسخ داده شده و اين مركز، 
ــی های  تا حد زيادی در حل بوروكراس

اداری در رسيدگی به امور ايرانيان موفق 
بوده است. وی تصريح كرد: كارشناسان 
ــاعت به  اين مركز موظفند ظرف 72 س
ــائل مربوط به ايرانيان  ــئواالت و مس س
ــأله  ــخ دهند كه اين مس مقيم خارج پاس
ــائل حقوقی به دليل برخی  در مورد مس
پيچيدگی های قضايی، زمان بيشتری را 
ــد. ملك زاده  ــود اختصاص می ده به خ
ــبانه روزی  در ادامه به راه اندازی مركز ش
رسيدگی به امور ايرانيان مقيم خارج در 
فرودگاه بين المللی امام خمينی)ره( و 12 
فرودگاه بين المللی ديگر در كشور اشاره 
كرد و گفت: اين مراكز به پيشنهاد آقای 
مشايی )رئيس دفتر رياست جمهوری( و 
ــی )وزير راه و  با همكاری حميد بهبهان

ترابری( راه اندازی شده است. 
وی تصريح كرد: كارشناسان شورای عالی 
امور ايرانيان خارج از كشور، در اين مراكز 
ــبانه روزی حضور دارند و  به صورت ش
ــم خارج می توانند  هموطنان ايرانی مقي
ــز در ميان  ــا اين مراك ــائل خود را ب مس
بگذارند. ملك زاده با اشاره به فعاليت های 
شورای عالی امور ايرانيان مقيم خارج در 
چند ماه گذشته گفت:  اكنون، روزانه يك 
ــوی ايرانيان  هزار نامه الكترونيكی از س
ــبانه روزی  ــرای مركز ش ــم خارج ب مقي
ــأله يك  ــه اين مس ــود ك ــال می ش  ارس

فرصت است. 
دبير كل شورای عالی امور ايرانيان خارج 
از كشور، در ادامه از راه اندازی بزرگترين 
ــگاه جامع بين المللی ايرانيان مقيم  دانش
ــگاه به  خارج، خبر داد و افزود: اين دانش
منظور بهره مندی از ظرفيت های ايرانيان 
مقيم خارج احداث و راه اندازی خواهد 

شد. 
وی تصريح كرد:  اكنون اطالعات حدود 
ــر از ايرانيان مقيم خارج، در  80 هزار نف
ــورا به ثبت رسيده و  بانك اطالعاتی ش
بيش از دو هزار نفر از متخصصان ايرانی 
مقيم خارج نيز از سوی شبكه متخصصان 

شناسايی شده اند. 
ــبانه روزی  ــم گشايش مركز ش در مراس
ــارج از  ــور ايرانيان خ ــه ام ــيدگی ب رس
كشور و دفتر اطالع  رسانی فرودگاههای 
ــازمان هواپيمايی و  بين المللی، رئيس س
ــركت فرودگاههای كشور  مديرعامل ش
در فرودگاه بين المللی امام خمينی)ره( نيز 

حضور داشتند. 

 مــركز رسـيدگي به امـــور ايرانيــان 
 خـارج از كشـور در فـرودگاه بين المللـي 

امام خميني)ره( راه اندازي شد
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اتوبوس هاي شهري شهرکرد هم 
کارتي مي شوند

بازدید استانداراصفهان از مناطق 
شرق استان

شهرداري  تفريحي  رفاهي  سازمان  مديرعامل 
كاشان از افزايش 20 درصدي بودجه امسال اين 

سازمان خبر داد.
تفريحي  رفاهي  سازمان  امسال  بودجه  نادعلي  مهدي 

شهرداري كاشان را 18 ميليارد ريال ذكر كرد. 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان آران و 
بيدگل گفت: مالكيت معنوي يك اثر مربوط به صاحب 
روند  در  خلل  موجب  غيرمجاز  رايت هاي  و  است  آن 

اقتصادي فيلم مي شود.

معرفی  با  كاشان  مهر  تئاتر  سراسری  جشنواره 
برترين های اين جشنواره به كار خود پايان داد.

نمايش »بي بي مشهدي« در تاالر هنر اصفهان وابسته به 
اجرا  اصفهان  شهرداري  تفريحي  فرهنگي  سازمان 

مي شود

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه گفت: 
به زودي اتوبوس هاي شهري شهركرد به دستگاه هاي 

كارت خوان بليت مجهز مي شوند .

استاندار اصفهان از منطقه های شرق استان كه بر اثر 
 خشك سالي چند سال اخير آسيب ديده اند، بازديد 

كرد. 
»عليرضا ذاكر اصفهاني« كه به ديدار از منطقه های آسيب 
ديده از خشكسالي واقع در شرق اصفهان رفته بود، در جمع 
اين بخش  اژيه و در جوار گلستان شهداي  منطقه   مردم 
پــــاسخ  آنــــان  سئـــواالت  به  و  شـــد   حـــاضر 

داد. 

تو چرا با همه چیز اینقدر 
سخت برخورد می کنی؟ 
فقط کافی است کاری 
را پیدا کنی که تو را 

خوشحال می کند.
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 زاينده رود
ــورای  ــازی و معماری ش ــيون عمران، شهرس ــس كميس رئي
ــئوالن شهرداری  ــتر مس ــهر اصفهان، كمك های بيش ــالمی ش اس
ــتار  ــت آثار تاريخی را خواس ــظ، نگهداری و مرم ــت حف  در جه

شد.
ــورای اسالمی شهر اصفهان، بهبهانی  به گزارش روابط عمومی ش
ــازی و معماری اين  ــيون عمران، شهرس ــه بازديد اعضای كميس ب
ــام و دولتخانه  ــار تاريخی فرهنگی ميدان ام ــورا از مجموعه آث ش
ــود تالش های صورت گرفته،  ــاره كرد و گفت: با وج صفوی اش
ــی تاريخی هنوز  ــار فرهنگ ــی از آث ــش قابل توجه ــفانه بخ متأس
ــت كه اين امر بايد مورد توجه جدی  ــازی و مرمت نشده اس  بازس

قرار گيرد. 
ــا بيان اينكه عالوه بر بدنه های بيرونی در اليه های دوم آثار  وی ب
تاريخی و فرهنگی شهر اصفهان، وضعيت نامطلوبی مشاهده شده 
ــارت آنها بيشتر می شود افزود: با توجه به  و با گذشت زمان خس
ــهرداری بايد به صورت  ــهری، مسئوالن ش نبود مديريت واحد ش
ــظ و مرمت آثار فرهنگی  ــتری را برای حف تعامل، كمك های بيش

تاريخی شهر اصفهان اختصاص دهند. 
ــازی و معماری شورای اسالمی  ــيون عمران، شهرس رئيس كميس
ــاالنه شهرداری اصفهان و تالش و  ــهر اصفهان به كمك های س ش
ــازی در جهت حفظ و مرمت  ــازمان نوسازی و بهس اقدام های س
ــهر اصفهان اشاره كرد و لزوم كمك های  آثار فرهنگی تاريخی ش
ــهرداری در اين زمينه را مورد تأكيد قرار داد و گفت: عالقه مند  ش
ــهروندان به اين آثار گران بها و بی بديل و بين المللی اين  بودن ش
شهر و تعصب ملی نسبت به اين آثار ايجاب می كند كه دلسوزی 
ــبت به آثار فرهنگی تاريخی صورت گيرد و  ــتری نس و توجه بيش

كمك های بيشتری به اين بخش اختصاص يابد. 
وی در بخش ديگری از سخنان خود، بر رعايت حقوق شهروندان 
ــا تأكيد كرد و افزود:  ــد معبر خيابان ه در معابر و جلوگيری از س
ــاخت و سازهايی كه در نقاط مختلف شهر اصفهان صورت  در س
ــاختمان  ــفانه حجم قابل توجهی از فضای مقابل س می گيرد متأس
ــر غيرقانونی  ــن ام ــود كه اي ــغال می ش ــه مصالح اش ــرای تخلي  ب

است.  
ــازی و معماری شورای اسالمی  ــيون عمران، شهرس رئيس كميس
ــازی ساختمان های آتش نشانی و  شهر اصفهان، بهسازی و بازس
خدمات ايمنی را اولين قدم در جهت پيشگيری از بحران بيان كرد 
و برخی از اين ساختمان ها را فاقد ايمنی و استحكام الزم دانست 
و گفت: ساختمان های آتش نشانی بايد در دوره بحران به بهترين 
شكل انجام وظيفه كنند و به همين دليل بايد در مقابل بحران های 

احتمالی بازسازی شوند. 
ــهر اصفهان  ــای ش ــزری در خيابان ه ــای لي وی از نورپردازی ه
ــهروندان  ــهر را متعلق به تمام ش ــرد و فضای عمومی ش ــاد ك انتق
ــت و گفت: بعضی از شهروندان با استفاده از كف خيابان ها  دانس
ــدام به  ــرای تبليغ اق ــزر ب ــالش لي ــری ف ــه كارگي ــا و ب و ديواره
ــر قابل توجيه  ــن امر غير اصولی و غي ــردازی می كنند كه اي  نورپ

است.

در سال زراعی جاری؛
برداشت 45 هزار تن سيب درختی 

در چهارمحال و بختياری
ــال و بختياری  ــاورزی چهارمح ــازمان جهاد كش مدير باغبانی س
ــيب درختی  ــال زراعی جاری بيش از 45 هزار تن س گفت: در س
از باغات سيب استان برداشت شده است.  حميدرضا منصوری در 
ــيب درختی در استان را 18 تن  ــط توليد س گفتگو با فارس، متوس
ــت شده در استان  ــت: ارقام كش در هكتار اعالم كرد و اظهار داش
ارقام رد)قرمز(، گلدن)طاليی(، كهنز و گالب چهار است. وی در 
ــتان  گفت:  ــيب درختی در اس خصوص افزايش عملكرد توليد س
ــطح نيازمند آموزش بهره برداران برای  افزايش عملكرد در واحد س

كاشت پايه های رويشی درخت سيب است. 
ــتفاده از پايه های رويشی، آموزش صحيح  منصوری ادامه داد: با اس
ــب از قبيل هرس به  ــد مناس ــرايط رش بهره برداران و مهيا كردن ش
ــب می توان انتظار داشت، عملكرد توليد سيب  موقع و تغذيه مناس
ــازمان جهاد  ــار افزايش يابد. مدير باغبانی س ــه 200 تن در هكت ب
ــت: سطح زير كشت  ــاورزی چهارمحال و بختياری بيان داش كش
ــيب درختی در استان 4 هزار و 639 هكتار بوده كه فقط 2 هزار  س
ــه مرحله باردهی  ــت و مابقی هنوز ب ــار آن بارور اس و 450 هكت
ــده در  ــيب درختی توليد ش ــت. وی تصريح كرد: س ــيده  اس نرس
استان به استان های همجوار صادر می شود، اين در حالی ا ست كه 
ــه نيز به كارخانجات فرآوری استان  ــيب درختی درجه دو و س س
ــود. منصوری در ادامه همچنين از برداشت بيش از  ــال می ش ارس
ــتان خبر داد و گفت: اين ميزان  ــزار تن گردو از باغ های اس 10 ه
ــت شده كه  ــبز برای مصرف تازه خوری برداش گردو به صورت س
ــابه ميزان برداشت سال گذشته بوده و تغيير محسوسی نداشته   مش

است. 

ــت: از ابتداي سال جاري  فتاح كرمي در گفتگو با فارس اظهار داش
ــده  ــتان ايجاد ش ــغل در اين شهرس تاكنون يك هزار و 200 نفر ش
ــال اين ميزان به دو برابر  ــود تا پايان س ــت كه پيش بيني مي ش اس

افزايش يابد. 
ــتور رئيس جمهور مبني بر ايجاد اشتغال يك  ــاره به دس وي با اش
ــهميه بندي  ــور افزود: با توجه به س ميليون و 100 هزار نفر در كش
ــغل  ــت كه 14 هزار ش ــتان نيز تعهد كرده اس ــتغال اين اس اين اش
ــهم بروجن  ــزار و 400 نفر س ــن تعداد 2 ه ــد كه از اي ــاد كن  ايج

است. 
كرمي در سال جاري بيش از 40 ميليارد ريال اعتبار براي طرح هاي 
ــتان هزينه شده كه زمينه اشتغال 150 نفر را  كشاورزي اين شهرس

در بخش آبياري باراني فراهم كرده است. 
ــتغال  ــرد: تاكنون براي ايجاد اش ــان ك ــدار بروجن خاطرنش فرمان
ــده است و انتظار مي رود اقدام های بهتري   كارهاي خوبي انجام ش

انجام گيرد.  
وي تصريح كرد: توجه به اين نكته ضروري است كه بحث اشتغال 
ــت بلكه به همكاري تمام دستگاه هاي  ــتگاه نيس مربوط به يك دس

ذي ربط نياز دارد. 
ــكن اين  ــده در بخش مس ــتغال ايجاد ش ــه اش ــاره ب ــی با اش كرم
ــكن مهر  ــتان گفت: با توجه به روند احداث پروژه هاي مس شهرس
ــكن مهر  ــتان، بيش از 170 واحد از پروژه هاي مس ــن شهرس در اي
ــد.  ــتان به بهره برداري مي رس تا پايان آذرماه جاري در اين شهرس
ــش از 95 درصد  ــد را بي ــن 170 واح ــي اي ــرفت فيزيك وي پيش
ــون گاز،  ــاخت هايي همچ ــا اجراي زيرس ــرد و گفت: ب ــالم ك اع
ــه بهره برداري  ــان آذر ماه ب ــن پروژه ها تا پاي ــرق و فاضالب اي  ب

مي رسند. 
ــاخت اين واحدها بيش از  ــان كرد: تاكنون براي س كرمي خاطرنش
ــده است. كرمي در پايان خاطرنشان كرد:  57 ميليارد ريال هزينه ش
ــياري از دغدغه هاي اجتماعي از جمله  ــكل مسكن بس با حل مش
اشتغال جوانان كاهش مي يابد، و دولت با رويكرد فرهنگي و نگاه 
جامع به نيازمندي هاي مردم توانسته  بخشي از مشكل های جامعه 
ــاز حل  ــكن را حل كند كه اين خود بسترس به ويژه در حوزه مس

بسياري از مشكل ها در كشور است.

در يک سال گذشته؛
فعال سازی 4000 خط تلفن همراه 

در تیران و کرون
ــال  ــت: در يكس ــو با فارس اظهار داش ــواه در گفتگ ــر دادخ ناص
ــتان تيران  ــراه در شهرس ــزار خط تلفن هم ــش از 4 ه ــته بي گذش
ــون نيز فعال  ــداد اكن ــت كه اين تع ــده اس ــرون واگذاری ش  و ك

هستند. 
وي با اشاره توسعه تلفن هاي ثابت در شهرستان افزود: در يكسال 
گذشته بالغ بر يك هزار و 500 شماره تلفن ثابت به تعداد تلفن هاي 
ــده است كه با عنوان تلفن هاي جي اس ام به فعاليت   ثابت اضافه ش

مي پردازند. 
ــال  ــالم اينكه در يك س ــرون با اع ــران و ك ــرات تي ــس مخاب رئي
ــده  ــز آي اس پي اضافه ش ــي تي و يك مرك ــته 4 دفتر آي س گذش
ــت: اين دفاتر در ارائه خدمات پستي و مخابراتي  ــت، بيان داش اس
ــيار مؤثر  ــتند، بس ــتان دور هس در منطقه هايي كه از مركز شهرس
ــاز به فعاليت  ــت از مردم اين منطقه آغ ــتاي حماي  بوده و در راس

كرده اند. 
وي از نصب و راه اندازي سيستم نمايشگر تلفن مخاطب و سيستم 
متمركز ساعت گويا در كل شهرستان خبر داد و گفت: سيستم 1818 

ــور دريافت و  نيز به منظ
پرداخت قبوض مشتركان 
ــراه در يك  ــت و هم ثاب
ــته راه اندازي  ــال گذش س
ــش  كاه در  ــه  ك ــده  ش
مراجعات مردم به بانك ها 
و در راستاي توسعه شهر 
ــوده  ــر ب ــك مؤث  الكتروني

است.

گشتی در اخبارروی میز

ــا، نماينده مردم اصفهان  به گزارش ايمن
ــالمی با بيان اين  ــورای اس در مجلس ش
مطلب اظهار داشت: صنايع دستی تالقی 
فرهنگ، هنر و صنعت است. حميدرضا 
فوالدگر كه در آيين آغاز داوری اعطای 
ــتی  ــكو به صنايع دس مهر اصالت يونس
ــه ويژگی  ــود، ب ــور يافته ب ــران حض اي
ــاخه از هنر اشاره  منحصر به فرد اين ش
كرد و بيان داشت: صنايع دستی يك هنر 
ــت كه از جوانب مختلف  چند جانبه اس

در اقتصاد ملی نقش دارد. 
وی با بيان اين مطلب كه نبايد به صنايع 
ــت،  ــتی فقط به ديد يك هنر نگريس دس
ــان كرد: جنبه اقتصادی هنر كه  خاطرنش
ــود را نبايد از  ــث درآمدزايی می ش باع
ــرد چرا كه يك منبع مهم  ديدها پنهان ك
ــاب می آيد.  ــه حس ــزوده ب در ارزش اف

ــورای  ــردم اصفهان در مجلس ش ــده م نماين
ــالمی تصريح كرد: در بخش تأمين بودجه  اس
ــتی و هنرهای  ــش صنايع دس ــورد نياز بخ م
ــنتی، وجوه مختلف بايد مورد توجه قرار  س

گيرند. 
ــن موضوع كه  ــر با اعالم اي مهندس فوالدگ
ــت، خاطرنشان  ــتی اس ايران مهد صنايع دس
ــنتی و  ــهم ارزش افزوده هنرهای س كرد: س
ــتی در اقتصاد كشور بسيار ناچيز  صنايع دس
ــت نيافته  ــت و هنوز به حد مطلوب دس اس

است. 
ــتار توجه ويژه به موضوع آموزش  وی خواس
صنايع دستی شد و اذعان داشت: برخی اساتيد 
هنر در شاخه های صنايع دستی به دليل عدم 
حمايت ويژه،  هيچ جانشينی نداشته و اگر از 
 دنيا بروند ديگر هيچ كس صاحب آن هنر را 

نخواهد گرفت.

ــت ساعته از  ــفری هش عليرضا ذاكر اصفهانی در س
عصر تا شامگاه روز شنبه در شهرستان لنجان حضور 
ــاون فنی و عمرانی  ــامل: مع يافت و همراه هيأتي ش
ــد استان و مسئول محلی،  استانداری و مديران ارش
ــدام به افتتاح  ــتان لنجان، اق ــن بازديد از شهرس ضم
ــی رفاهی، فرهنگی،  ــرح عمرانی )خدمات چندين ط

ورزشی( نمود. 
ــار اقدام به  ــفر پرب ــان در اين س ــتاندار اصفه اس
ــردان، بازديد  ــرح باغ بانوان چمگ كلنگ زنی ط
ــده لنجان، افتتاح ساختمان جديد  از باغ بانوان س
ــده لنجان، افتتاح ساختمان مدرسه  ــهرداری س ش
ــالن ورزشی غدير  ــده لنجان، افتتاح س زينبيه س
سده لنجان نمود. استاندار اصفهان در اين سفر به 
ــخنرانی در محل ورزشگاه جديد )غدير(  ايراد س
ــی  ــالن ورزش ــده لنجان پرداخت و افتتاح س س
ــاحت  ــت اداره تربيت بدنی با مس ــر به هم غدي
1171 مترمربع و از محل اعتبار سفرهای رياست 
ــت  جمهوری اصفهان با هزينه 5 ميليارد و دويس
ميليون ريالی را نشان عزم و اراده استان در پيشبرد 
ــوری خواند و  ــت جمه ــفر رياس مصوبه های س

استان اصفهان را پيشروی استان های كشور دانست 
ــی ناميد. ذاكر  ــاخص عمران ــام پروژه های ش و انج
اصفهانی همچنين در اين سفر پرخير و بركت، فلكه 
غرب شهر سده لنجان با نام »ميدان سفير اميد« را نيز 
افتتاح كرد و از دو طرح شاخص آبرسانی آشاميدنی 
ــهرهای سده لنجان و ورنامخواست كه آرزوی  به ش
ــت پرده برداری  ــهر بوده اس ديرينه مردم اين دو ش

ــخنرانی در مسجد  ــتاندار اصفهان ضمن س كرد. اس
ــزاری نماز جماعت، به  ــت و برگ جامع ورنامخواس
ــده لنجان و ورنامخواست  ــورای شهر س سخنان ش
ــورت در جهت ارائه خدمات  گوش فرا داد و به مش
بهتر و حل مشكل های اين دو شهر از جمله استقرار 
اورژانس 115 و مسائل درمانی، بهداشتی و نيازهای 
الزم پرداخت. ذاكر اصفهانی همچنين كليد روشنايی 
ــت را فشرد و ساختمان  بلوار الغدير ورنامخواس
ــت در زمينی به وسعت  آتش نشانی ورنامخواس
 400 مترمربع و با اعتبار 4/500/000/000 را افتتاح 

نمود.
ــفر و ضمن  ــی در اين س ــر اصفهان ــا ذاك عليرض
ــم زاده فرماندار  ــخنرانی از زحمات علی كري س
ــده لنجان و ورنامخواست،  ــهرداران س لنجان، ش
ــئوالن محلی  ــهر و مس ــالمی دو ش ــورای اس ش
ــتان در  ــات اداره آب و فاضالب اس ــز زحم و ني
ــكر كرد و اظهار  بهره برداری از اين طرح ها تش
ــت مضاعف و تالش  ــا با هم ــدواری نمود ت امي
فراگير اهالی و مديريت استان، ساير مشكل های 

اين شهرستان نيز مرتفع شود.

شهرستان

وضعيت نامطلوب برخی آثار 
تاريخی و فرهنگی شهر اصفهان

در نیمه نخست امسال؛
ايجاد 1200 شغل در بروجن

در مراسمي؛
 کلنگ زني احداث 60 واحد مسكوني 

در اردستان

در 6 ماهه نخست امسال؛
 ایجاد 869 شغل 

در فـــارسان شهــــرکرد

نماينده اردل:
تأمین آب شرب شهرها باید در اولویت 

کار وزارت نیرو قرار گیرد

اعضای شورای اسالمی شهر تصويب كردند:
نامگذاری بیش از چهل معبر اصلی و فرعی 

شهر اصفهان
در مراسمی با حضور نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
اردستان و جمعی ديگر از مسئولين اين شهرستان، كلنگ احداث عمليات ساخت 
ــكونی ويژه محرومين و افراد بی بضاعت در اردستان به زمين زده  60 واحد مس
شد. رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان اردستان در اين مراسم با اشاره 
ــاحت 3/5 هكتار و زيربنای 640 مترمربع در  به اينكه اين پروژه در زمينی به مس
پنج بلوک 12 واحدی و در چهار طبقه احداث می شود، اظهار داشت: اين پروژه 
با اعتبار اوليه 6 ميليارد ريال از محل اعتبارات 100 امام )ره( ويژه محرومين و افراد 
بی بضاعت احداث می شود. عباس عليخانيان مجری اين پروژه را انجمن خيرين 
مسكن ساز شهرستان اردستان اعالم كرد و گفت: برای اجرا و بهره برداری از اين 
ــتان در  ــت. نماينده مردم اردس پروژه بيش از 11 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز اس
مجلس شورای اسالمی در ادامه اين مراسم با بيان اينكه ساخت مسكن از كارهای 
خير و با بركت است، اظهار داشت: اميدواريم اين واحدهای ساخته شده توسط 
خيرين مسكن ساز، خوب و زيبا احداث شود و ظاهر آن نيز با مسكن مهر يكسان 
باشد. حجت االسالم والمسلمين سيد مصطفی طباطبائی نژاد با اشاره به اينكه اين 
واحدها در كنار طرح مسكن مهر ساخته می شود، تصريح كرد: از هم اكنون بايد 
ــاخت مسجد و مدرسه اقدام های الزم را انجام داد تا در آينده با مشكل  برای س
روبه رو نشويم. وی با ابراز نارضايتی از نحوه ساخت مسكن مهر با شكل موجود 
در شهرستان اردستان خاطرنشان كرد: طرح ما برای مسكن مهر ساخت واحدهای 

دو طبقه 200 متری بود. 

ــغل در شش ماهه نخست امسال در اين  ــان از ايجاد 869 ش فرماندار فارس
ــت:  ــروز مردانی نژاد در گفتگو با فارس اظهار داش ــتان خبر داد.  به شهرس
ــتان تا پايان سال جاری يك هزار  ــتغال و سرمايه اس طی تعهد كارگروه اش
ــتان بايد ايجاد   ــتگاه های اجرايی در اين شهرس ــط دس ــغل توس  و 187 ش

شود. 
ــتگاه اجرايی شهرستان و از  ــط 22 دس ــتغال توس وی افزود: اين ميزان اش
ــی ايجاد خواهد  ــتگاه اجراي ــل ظرفيت ها و اعتبارات داخلی خود دس مح
ــه ترتيب در بخش های  ــتغال ب ــد.مردانی نژاد تصريح كرد: اين ميزان اش ش
ــد.  بازرگانی و خدمات، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی ايجاد خواهد ش
ــان با اشاره به سهم ادارات اين شهرستان كه از تعهد اشتغال  فرماندار فارس
ــده است، گفت: مسكن و شهرسازی 270 شغل، جهاد كشاورزی  ايجاد ش
ــغل، صندوق مهر امام رضا)ع( 165 شغل،  ــازمان های مربوطه 180 ش و س
ــغل  ــازمان بازرگانی 110 ش ــغل و س كميته امداد امام خمينی)ره( 112 ش
ــاره به اقدام های و برنامه ريزی های انجام شده در  ــت. مردانی نژاد با اش اس
حوزه اشتغال ياد  آور شد: با برنامه ريزی و مديريت دقيق و كار آمد گام های 
مؤثر و خوبی در اين زمينه برداشته شده است. وی خاطرنشان كرد: امروز 
مهم ترين دغدغه دولت و حاكميت رفع معضل بيكاری است كه اگر بتوانيم 
ــكل ها و تبعات اجتماعی اين امر كاهش  ــياری از مش بر آن فايق آييم بس

می يابد. 

ــالمی با اشاره  ــورای اس ــان و كيار در مجلس ش نماينده مردم اردل،فارس
ــفره های زيرزمينی در برخی  ــالی و كاهش سطح آب س به بروز خشكس
ــهرهای  ــرب ش ــال و بختياری گفت: تأمين آب ش ــای چهارمح منطقه ه
ــور بايد در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد. نورا... حيدری دستنايی  كش
ــت:  ــهرهای اردل و ناغان اظهار داش ــانی به ش ــد از پروژه آبرس در بازدي
خشكسالی، اجتناب ناپذير است اما برخی شهرهای چهارمحال و بختياری 
ــور، در  ــتان از 11 درصد از منابع آب كش ــورداری اين اس ــا وجود برخ ب

تنگنای تأمين آب قرار دارند. 
ــرای طرح های آب و فاضالب افزود:  ــريع در اج وی با تأكيد بر لزوم تس
ــطحی و رودخانه ها بهترين راهكار كاهش  ــتفاده از منابع آب های س اس
ــت. حيدری با اشاره به  ــاورزی شهرهاس ــكل تأمين آب شرب و كش مش
ــه برای اجرای پروژه های آب و فاضالب  كمبود اعتبارات تخصيص يافت
ــئوالن وزارت نيرو و  ــت مس ــاری افزود: الزم اس ــال و بختي در چهارمح
دستگاه های اجرايی برای افزايش اعتبار طرح های آب و فاضالب اهتمام 
ورزند. مديرعامل شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری نيزگفت: 
ــالی باعث افت50 درصدی منابع آب چاه های استان شده است.  خشكس
ــمت ا... هاشمی افزود: شهرهای لردگان، اردل، سامان، ناغان، فرادنبه،  حش
ــا كمبود آب  ــتند كه ب ــهرهايی هس ــت، بلداجی و بروجن از ش  سفيددش

مواجه اند.

 زاينده رود
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، اليحه شهرداری مبنی بر نامگذاری 
ــورای  ــداد دو كوی، يك ميدان، يك خيابان و چهل معبر فرعی را كه در ش تع
نامگذاری و كميسيون فرهنگی – اجتماعی اين شورا تأييد گرديده بود به تصويب 
رساندند. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، اعضای شورا 
در جلسه خود با نامگذاری دو كوی در محدوده خيابان سلمان فارسی به نام های 
ــدان در محدوده منطقه چهار با عنوان »پرتو« و يك  ــراز« و »گل ها«، يك مي »ف
خيابان تازه ساخت در محدوده حرم زينبيه به نام مبارک شهيد گرانقدر محمدعلی 
درويشی موافقت كردند. اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، همچنين در ادامه 
بررسی اليحه مذكور، اسامی چهل معبر فرعی بدون نام در محدوده منطقه های 
چهار، پنج، شش، ده، سيزده و چهارده را به نام های زيبايی همچون: پرستو، سپهر، 
مينا، نسيم، مهر، ياس، وحدت، شقايق، الله، الدن، آالله، نور، سرو، مهر و گلبرگ 
مزين كردند. برخی از معابر هم به نام شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس همچون 
شهيدان حسين كريمی، مجيد طاووسی، حسن كرم زاده، قديرعلی زارعين، سيد 

ابراهيم صفوی، منصور شيخ زاده و شهيدان جعفرزاده مزين گرديدند.
ــكونی شهيد كشوری هم  ــهرک مس ــاخت در محدوده ش خيابان های تازه س
ــد و بوستان بدون نام  ــتان و سروستان نامگذاری ش ــتان، بوس به نام های گلس
ــرافراز ارتش اسالم شهيد شيرودی مزين  ــهرک هم به نام مبارک امير س  اين ش

گشت.

حمیدرضا فوالدگر: 

 آموزش صنايع دستی، راه را برای ترويج هنر و هنرمند
 باز می گذارد

با حضور استاندار اصفهان در شهرستان لنجان،
 آغاز بهره برداری و شروع به كار چندين پروژه شاخص 

در چمگردان، سده لنجان و ورنامخواست

موسی محمدی گنجه در گفتگو با فارس با اشاره به آمار 
ــتان در شش ماه نخست سال جاری اظهار  صادرات اس
ــال جاری 113 هزار و  داشت: طی شش ماه نخست س
299 تن كاال به ارزش 53 ميليون و 667 هزار و 108 دالر 
از گمركات استان صادر شده است. وی افزود: اين ميزان 
صادرات استان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزن 88 درصد و از نظر ارزش 26 درصد رشد داشته 
ــاره به عمده كاالهای صادر  است. محمدی گنجه با اش
شده در استان افزود: لوازم خانگی برقی، سيمان، موكت 
و پرنده های زينتی از مهم ترين كاالهای صادراتی استان 
ــت. مديرگمرک چهارمحال و بختياری  در اين مدت اس
ــا تأكيد بر اهميت نقش مؤثر گمرک در نظام اقتصادی  ب
ــام اقتصادی  ــروزه نقش گمرک در نظ ــور گفت: ام كش

ــور هر روز بيشتر از قبل مورد توجه سياست گذاران  كش
ــور قرار می گيرد، از اين رو توجه به ايجاد   اقتصادی كش
زير ساخت های اصولی در اين ارتباط بايد بيش از پيش 

مورد توجه مسئوالن قرار بگيرد. 
ــرايطی كه  وی افزود: در نظام پيچيده بين المللی و در ش
ــرفت ها بدون وقفه در عرصه های مختلف علمی و  پيش
ــبات  ــواره در حال ايجاد تغييرات در مناس صنعتی هم
اقتصادی، سياسی، علمی و فرهنگی بين كشورهاست، 
ــت های بازرگانی به عنوان  نقش گمرک در اعمال سياس
مرزبان اقتصادی و تأمين كننده بخشی از درآمدهای دولت 
ــه ای از گمرک به عنوان  ــود. محمدگنج خالصه نمی ش
ــعه كشور  ــريع كننده در روند توس يكی از اهرم های تس
ــرمايه گذاری و حمايت از  نام برد و گفت: گمرک در س

ــع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظيم عرضه و  صناي
تقاضا، تثبيت قيمت ها، ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها، 
ايجاد اشتغال و ساير عوامل تسهيل كننده رشد و توزيع 
ــزايی  ــادی، اجتماعی و فرهنگی نقش و تأثير بس اقتص
ــرد و عنوان  ــاره ك ــه تعرفه های گمركی اش دارد. وی ب
ــوان ابزاری در  ــه گمركی به عن ــت: گمرک و تعرف داش
راستای تنظيم و تكميل سياست های پولی و مالی عمل 
ــل انكاری بر روند  ــرده و از اين طريق اثرهای غيرقاب ك
ــاخص های اقتصادی می گذارد.محمدگنجه ای ادامه  ش
داد: همچنين گمركات با ايجاد تسهيالت در مبادله های 
ــی  ــاری نقش مهمی در ايجاد تفاهم نامه های سياس تج
ــطح جهانی و منطقه ای  ــورها در س  و فرهنگی بين كش

بر عهده دارند. 

سعيد وحيد دستجردی در گفتگو با فارس با بيان اينكه 
حق بيمه كارگران ساختمانی به دليل افزايش موقت آن 
ــكوت مانده بود، اظهار  ــال  جاری مس تا نيمه مهر ماه س
ــت: بر اساس تصميم گيری دولت اجرای اين قانون  داش
ــهرداری برای  طبق محدوده جغرافيايی و تعرفه ای كه ش

ارزش زمين تعيين كرده باشد، مشخص می شود. 
ــه قيمت بيمه نامه  ــاس اين مصوب ــه داد: بر اس وی ادام
ــه هزار  ــاختمان از هر متر يك هزار و 200 تومان تا س س

ــود. معاون اداره كل تأمين اجتماعی  تومان تعيين می ش
ــتان اصفهان با بيان اينكه عالوه بر اين تعرفه ساخت  اس
و سازهايی كه در روستاها انجام گيرد 50 درصد تخفيف 
به سازندگان پرداخت می شود، گفت: اين قانون مربوط 
ــاختمان هايی است كه تنها زمين آنها در برابر  به بيمه س
حوادث بيمه می شود و طبق اين قانون كارگران ساختمانی 

مشمول بيمه نمی شوند. 
ــاس اين قانون در صورتی كه كارگر  وی ادامه داد: بر اس

ــده دچار حادثه ای شود  ــاختمان بيمه ش حين كار در س
ــازمان تأمين اجتماعی متعهد به پرداخت هزينه های  س

درمان كارگر حادثه ديده است. 
ــر تعرفه 400  ــتجردی افزود: در ماه های اخي وحيد دس
ــزار تومان  ــاختمانی به 12 ه ــی بيمه كارگران س تومان
ــأت دولت اين  ــا رايزنی در هي ــش يافته بود كه ب افزاي
ــراژ زمين  ــدی و طبق مت ــش 25 درص ــكل با افزاي  مش

برطرف شد.

طي 6 ماهه نخست امسال؛
صادرات 113 هزار تن كاال از گمرك چهارمحال و بختياري

معاون اداره كل تأمین اجتماعي استان اصفهان:
دريافت بيمه بازنشستگي كارگران ساختماني با ارائه كارت فني مهارت 
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ــود را در صنعت  ــان جايگاه و نقش مهم خ ــی كه همچن ــا و خيابان هاي جاده ه
توريسم دارند، به سبب برخی ويژگی های خاص خود به جاذبه های توريستی 

مهمی در برخی كشورهای جهان مبدل شده اند. 
ــب و غريب در  ــان عجي ــتی از ده خياب ــتی فهرس ــژه توريس ــايت وي ــك س ي
ــهرت  ــل ويژگی های خاصی درجهان ش ــه دلي ــت كه ب ــان تهيه كرده اس  جه

يافته اند.
خیابان جادويی

ــت ده گانه خيابان )گراويتی هيلز(  ــتين خيابان عجيب و غريب در فهرس نخس
ــت. اين خيابان  ــك را نقض كرده اس ــود قانون های فيزي ــت كه گفته می ش اس
ــت هيچ ويژگی خاصی  ــده در اين فهرس ــاير خيابان های ثبت ش برخالف س
ــی  ندارد به جز تپه هايی معروف به تپه های جذب كننده يا تپه های مغناطيس
و يا تپه های اسرارآميز، زيرا هنگامی كه اتومبيل ها در دامنه اين تپه ها توقف 
ــدن درمسير سراشيبی به سمت باال و رو  ــرازير ش می كنند، اتومبيل به جای س
به سربااليی حركت می كند. البته علت اصلی اين رويداد نوعی خطای بصری 

است كه براثر محيط پيرامونی درمنطقه ايجاد می شود.
كوتاه ترين خیابان دنیا: 

ــگفت آور جهان »ابنزر پليس« دراسكاتلند است. ويژگی مهم  دومين خيابان ش
اين خيابان آن است كه كوتاه ترين خيابان جهان شناخته شده است. اين خيابان 
ــانت طول دارد. در اين خيابان تنها يك خانه وجود  ــصت س تنها دو متر و ش
دارد. اين خيابان درعين حال يك اثر تاريخی است كه درسال 1883 بنا شده و 
تنها ساختمان موجود درآن نيز هتلی است به نام »مك كايايس«. اين خيابان به 
طور رسمی در سال 1887 به عنوان يك خيابان در اسكاتلند ثبت شده و هنوز 

هم خيابان مشهوری است.

طوالنی ترين خیابان جهان: 
ــين رو درسرتاسر جهان  بزرگراه »پان امريكن« بزرگ ترين خيابان يا جاده ماش

شناخته شده است.
قبل از آن خيابان »يانگ استريت« درتورنتو كانادا اين عنوان را داشت اما اكنون 
و پس از احداث بزرگراه پان امريكن اين لقب به اين بزرگراه اختصاص يافته 
ــاكن در قاره آمريكا را به يكديگر  ــت. اين بزرگراه مليت های گوناگون س اس
ــل می كند و درحدود 48000 كيلومتر طول دارد. اين بزرگراه از ميان 15  متص
كشور ازجمله آمريكا، كانادا، مكزيك، پرو، آرژانتين و السالوادور عبور كرده و 

ملت های ساكن در 15 كشور واقع در قاره امريكا را به هم متصل می كند.
باريک ترين خیابان جهان: 

ــتريت« در اكستر واقع در كشور انگلستان طبق اين فهرست  خيابان پارلمان اس
ــت. عرض اين  ــده اس باريك ترين و كم عرض ترين خيابان جهان معرفی ش
ــبه شده  خيابان كمتر از يك متر يعنی 0.64 متر در باريك ترين نقطه آن محاس
ــتريت« يا خيابان  ــمال اس ــته به همين دليل »اس ــت. اين خيابان نيز درگذش اس
ــت. قدمت اين خيابان به 1300 ميالدی بازمی گردد و درازای  كوچك نام داش

آن نيز 50 متر است.
باستانی ترين و كهن ترين مسیر سنگفرش جهان: 

ــت به عنوان  ــان واقع در »جيزه« در محوطه اهرم ثالثه مصر در اين فهرس خياب
ــده جهان معرفی شده است. اين جاده  ــير سنگفرش ش كهن ترين جاده يا مس
بيش از 4600 سال قدمت و نيز شش و نيم پا وسعت دارد. اين جاده يا خيابان 
سنگفرش هفت و نيم مايل فاصله ميان اهرام باستانی تا جنوب غربی قاهره را 
ــير در واقع همان جاده ای است كه در زمان  به يكديگر متصل می كند. اين مس
ــتفاده قرار می گرفته  ــداث اهرام مصر برای حمل قطعه های بزرگ مورد اس اح

است.
پهن ترين خیابان جهان: 

ــا خيابان نهم جوالی كه نامش به يادبود  ــان معروف به» ناين د جوليو « ي خياب
ــور آرژانتين انتخاب شده، پهن ترين خيابان موجود درجهان  روز استقالل كش

است. 
ــت و تمام  ــش الين رفت و امد اتومبيل در هر جهت اس اين خيابان دارای ش
ــاختمان های  ــش می دهد. اين خيابان همچنين دارای س ــهر را پوش نواحی ش
ــه كه يك بنای تاريخی است و  ــهور و شاخصی است نظير سفارت فرانس مش
كاخ جمهوری و نيز ستون هرمی شكل مشهور و مجسمه ای كه در ميان خيابان 

به وضوح ديده می شود.
پرپیچ ترين خیابان جهان: 

ــل چرخش های  ــه به دلي ــت ك ــكو اس ــن فرانسيس ــارد« در س ــان »لومب خياب
ــان  ــن خياب ــع اي ــهرت دارد. درواق ــش ش ــب و غريب ــاد و عجي ــيار زي بس
ــگفت و جالب  ــيار ش ــره خيابان از باال بس ــوده و منظ ــچ  ب ــت پي  دارای هش

است. 
ــاخت اين همه پيچ در اين خيابان آن بود كه زمين در اين منطقه برای  علت س
ــيبی، تند و لغزنده بود و بخش پيچ داده  ــيار سراش ــياری از اتومبيل ها بس بس
ــاير  ــتقل از س ــان لومبارد اكنون به طور جداگانه يك خيابان مس ــده درخياب ش
ــن خيابان ممنوع  ــود. پارک كردن در اي ــمت های اين خيابان تلقی می ش  قس

است.
دوربرگردان جادويی: 

ــتان واقع در سويدون است.  دوربرگردان جادويی نام خيابانی واقعی در انگلس
ــاخته شده و شامل 5 دور برگردان كوچك ديگر  ــال 1972 س اين خيابان در س

ــد. برای اين  ــايد بدترين دوربرگردان جهان باش ــت. بنابراين ش دردل خود اس
ــما ناگزيريد وقتی وارد يكی از  ــود ش كه اوضاع در اين دور برگردان بدتر ش
ــاعت  ــويد، درجهت خالف عقربه های س دوربرگردان های كوچك تر می ش
حركت كنيد كه با شرايط عادی در تمام خيابان های بريتانيا هم تطابق ندارد.

خیابان استثنايی: 
تنها خيابانی است كه در بريتانيا شما مجبوريد در آن از سمت راست رانندگی 
ــتر خوانندگان و مردم دنيا می دانند در بريتانيا برخالف  كنيد. همچنان كه بيش
ــت رانندگی  ــورهای جهان، رانندگان از طرف راس ــتر كش اروپا، آمريكا و بيش
ــتثنا وجود دارد و آن  ــی در خود بريتانيا هم يك اس ــد. با اين حال حت می كنن
ــين ها بايد  ــت كه در آن ماش ــاووی كورت« بوده و تنها خيابانی اس خيابان »س
ــوند. اين تصميم با رأی اكثريت پارلمان بريتانيا و به  ــمت راست رانده ش از س

منظور رفاه حال عابران پياده دراين خيابان اتخاد شده است.
شیب دار ترين خیابان دنیا: 

ــيب دار ترين خيابان جهان دركشور نيوزيلند است. اين خيابان به نام »دونه  ش
ــتانی و سراشيبی احداث شده توسط  دين« به دليل اين كه در منطقه ای كوهس
طراحان شهری بريتانيا كه هرگز دراين كشور زندگی نكرده بودند، ارائه و اجرا 
ــده و طراحان آن تنها همان نقشه ای را كه در احداث خيابانی در بريتانيا به  ش

كار برده بودند، در اينجا هم مورد استفاده قرار  دادند.
ــت  ــد  ناممكن و يا خنده دار اس ــرای اين طرح تا چه ح ــن كه اج ــان از اي آن
ــت كه  ــدازه ای تند اس ــان به ان ــيبی اين خياب ــتند. سراش ــی نداش ــچ آگاه هي
ــده زيرا  ــتفاده ش ــيمان اس ــفالت، از س ــه جای آس ــی آن ب ــمت فوقان در قس
ــرازير  ــيب تند، به پايين س ــده و به دليل ش ــل گرم ذوب ش ــفالت در فص  آس

می شود.

گوناگون

عجيب ترين خيابان هاي دنيا 

آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ــدود امالک  ــون ثبت ،تحديد ح ــی وبموجب ماده14قان ــی نوبتی قبل ــرو آگه 7/609 پي

ومستغالت زيرواقع دربخش يك ثبتی شهرضابه شرح ذيل انجام خواهد شد:
- شماره های فرعی ازيك اصلی ابنيه وامالک شهرضا

2947- احمدفرزانه فرزندمحمدباقر:ششدانگ قسمتی ازيكبابخانه به مساحت86مترمربع 
كه به انضمام قسمتی ازپالک2947/1جمعاتشكيل يكبابخانه راداده است.

ــتان  ــدی اداره اوقاف وامورخيريه شهرس ــين به تص ــه مرحوم محمدحس 7548- موقوف
شهرضا:ششدانگ يكبابخانه موقوفه كه قبال1246/1بوده است.
7569- محمدجوانمردی فرزنداسفنديار:ششدانگ يكبابخانه.

- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
8918- نوروز عرب نره فرزندهرمز:ششدانگ يكبابخانه ومغازه متصله.

ــه زمين  ــدانگ يكقطع ــيدعلی زمان:شش ــی فرزندس ــوی كهيان 8948- سيدمنوچهرموس
محصور.

8997باقيمانده:شيرين قرقانی فرزندبختيار:ششدانگ يكقطعه زمين محصور.
9453- علی فرهنگ دوست وغيره فرزنداسكندر:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزدوشنبه89/8/24
10587- محمدقرقانی وغيره فرزندعابدين:ششدانگ يكبابخانه.

12866- محمدرضاگالبی وغيره فرزندسيف اله:ششدانگ يكبابخانه.
12950- مظاهرمحموديان كرويه وغيره فرزندمحمد:ششدانگ يكبابخانه.

12953- عبدالرسول قرقانی وغيره فرزندبختيار:ششدانگ يكبابخانه.
12964- غالمحسين دهقان شهرضافرزنداسماعيل:ششدانگ يكبابخانه.

12965- مظاهردهقان فرزندقدرت اله:ششدانگ يكبابخانه.
برای روزسه شنبه89/8/25

12966- مجيدبهمنياروغيره فرزندمحمدرضا:ششدانگ يكبابخانه.
12967- محمدرضاشفی وغيره فرزندعباس:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

12968- نعمت اله طالبيان وغيره فرزند علی محمد:ششدانگ يكبابخانه.
12969- بهبودبهبودی فرزندفرضعلی:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.

12970- منصوربهبودی فرزندبهبود:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

2403- محمدجعفرنصيريان فرزندولی اله:ششدانگ يكبابخانه.
برای روزپنجشنبه89/8/27

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1505- عبدالرضا جعفری فرزندفرضعلی:ششدانگ يكبابخانه.

1774- شكراله جمشيدی وغيره فرزندابوتراب:ششدانگ يكبابخانه.
1891- علی حسين پناه پوری عمله فرزندعلی اكبر:ششدانگ يكبابخانه.

2198- غالمرضاقبادپورفرزندنادر: ششدانگ يكباب مغازه.
2301- سيد مرتضی رستگاررامشه فرزندسيد احمد:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

2433- صديقه اميرزاده فرزندخسرو:ششدانگ يكبابخانه.
2437- محمدرضابهاری فرد فرزندعليرضا:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزشنبه89/8/29
2438- محمدحسين جمشيدی فرزندشكراله:ششدانگ يكبابخانه.

2440- فتحعلی كاويانی فرزندرضا:ششدانگ يكبابخانه.
2441- عوض كاويانی دره شوری فرزندعبدی:ششدانگ يكبابخانه.

2442- چنگيزاصالنی فرزندنوروز:ششدانگ يكبابخانه.
ــدانگ قطعه زمين پی كنی  ــوری فرزندلهراسب:شش 2443- خانم امالک ايزدخواه در ش

شده.
2447- محبوبه صفدريان كرويه فرزندرمضان:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

2449- عباداله عاشوری فرزندبهمن يار:ششدانگ يكبابخانه.
برای روزيكشنبه89/8/30

- شماره فرعی از14- اصلی معصوم آباد
18- محمدعلی شيرعلی وغيره فرزندغالمرضا:ششدانگ قطعه ملك.

- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشكنه
2430- حسين مصلحی وغيره فرزندكيامرز:ششدانگ يكبابخانه.

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2252- حيدرعلی پوينده پورشهرضافرزندفيض اله:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

- شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقويه
996- امين غضنفری وغيره فرزندمنصور:ششدانگ يكبابخانه.

- شماره فرعی از47/1- اصلی لورک وصف
3- غالمرضاصادقی عمروآبادی وغيره فرزندعبدالعلی:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزدوشنبه89/9/1
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

ــدانگ قطعه زمين محصورمحل  ــن نصيری فرزندعبدالرسول:شش 1629باقيمانده- محس
انبار.

2217- كبری اميری فرزندگنجعلی:ششدانگ يكبابخانه.
2218- ابراهيم شاملی وغيره فرزندمحمدحسن:ششدانگ يكبابخانه.

2219- مهدی صالحی وغيره فرزنداصغر:ششدانگ يكبابخانه وزمين متصله.
2220- كمال الدين براهيمی فرزندمسيح اله:ششدانگ قطعه زمين.

ــعلی رحيم زاده فرزندبهمن:ششدانگ قطعه زمين جای پی كنی شده مجزی  2221- عباس
شده از558به مساحت 204مترمربع.

- شماره فرعی از58- اصلی جعفرآباد
183- اسداله حق جوئی فرزندسيف اله:ششدانگ يكباب گله دانی وباغ متصله باساختمان 

موجوددرآن.
برای روزسه شنبه89/9/2

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
475باقيمانده- عنايت اله فرهمنددندلو فرزندخداداد:ششدانگ قطعه زمين نيمه محصور.

537- علی دادبابائی وغيره فرزندميرحاج:ششدانگ يكبابخانه.
602- قدراله نوروزی وغيره فرزندستار:ششدانگ يكبابخانه.

829- رمضان بابادی عكاشه فرزندگودرز:ششدانگ يكبابخانه.
879- فرامرزفرهمنديان فرزندسركار:ششدانگ يكبابخانه.

888- اكبرصفرلوفرزندقيصر:ششدانگ يكبابخانه.
899- خدادادبهزادی فردوغيره فرزندعلی:ششدانگ يكبابخانه.

برای روزچهارشنبه89/9/3
900- رمضان بابادی عكاشه فرزندگودرز:ششدانگ يكبابخانه.

901- رمضان بابادی عكاشه فرزندگودرز:ششدانگ قطعه زمين مثنی شده.
902- جمشيدفرهمنددندلووغيره فرزندخداداد:ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام.

904- عليرضافرهمنديان وغيره فرزندمنوچهر:ششدانگ يكبابخانه.
905- هرمزفرهمنديان فرزندپرويز:ششدانگ قطعه زمين نيمه محصور.

906- بی بی جان فرهمنديان فرزندحاجی خان:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده.
223- اصلی موسوم به حبيب آبادچغاد  

محمدآقاسی وغيره فرزنديداله:ششدانگ مزرعه موسوم به حبيب آبادچغادبه انضمام چاه 
موتوری،استخر،مرغداری وسايرساختمانهاوتاسيسات احداثی.

برای روز شنبه89/9/6
تحديدحدود به ترتيب ازساعت 8 صبح درمحل شروع وانجام خواهد شد ،لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالک ومجاورين اعالم می شود كه درروزوساعت مقرردرمحل 
ــی آنهادرموقع  ــا نماينده قانون ــك ازصاحبان امالک ي ــانند ،چنانچه هري ــم رس حضوربه
ــند مطابق ماده 15قانون ثبت ملك آنهابا حدوداظهارشده ازطرف  تحديدحدودحاضرنباش
ــالک كه درموقع  ــد،اعتراضات مجاورين وصاحبان ام ــن تحديدحدودخواهدش مجاوري
مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتجلسه تحديدحدودفقط 
تا30روز پذيرفته خواهدشدوطبق تبصره2 ماده واحده تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت ،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض به اين اداره باتقديم 
دادخواست اعتراض خودبه مراجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ وبه 
ــده ای مواجه  اين اداره ارائه نمايد ضمنا چنانچه روزتحديدحدود باتعطيلی پيش بينی نش

گردد عمليات تحديدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار:89/8/3                                                                          

م الف/ 434                             ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا             
 

اخطار اجرايی
ــورای  ــماره 557 تاريخ 88/8/30 حوزه 25 ش ــماره: 88-205 بموجب رأی ش 8/101 ش
ــای حبيب اله  ــت محكوم عليه آق ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس ــل اختالف شهرس ح
ــور در دفتر معامالت  ــت به: حض ــانی محل اقامت: مجهول المكان محكوم اس آذری نش
ــته به بنياد تعاون ناجا و انتقال امتياز حقوق ناشی از قرارداد  ــركت عمران اسپادانا وابس ش
102/7812/ ک1 مورخ 88/3/25 و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ سی هزار ريال در 
حق خواهان خانم نيروانا شيخ صادقی فرزند مرتضی نشانی محل اقامت: نظر غربی- ک 
ــاز- واحد 6. به استناد ماده 19  ــوپر سعدی ساختمان نوس ــت س خداوردی- بن گلها پش

آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم 
ــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا  ــت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظ ــه مكلف اس علي
ــام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير  ــا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انج ــذارد و ي بگ
ــتری محل  ــرای اجرای احكام دادگاه يا دادگس ــده جهت اقدام قانونی ب ــورت پرون اينص

تحويل خواهد شد.
م الف/ 9648                             شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايی
8/102 شماره: 88-206 بموجب رأی شماره 548 تاريخ 88/6/30 حوزه 25 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای احمد روان مرد نشانی 
محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: حضور در دفتر معامالت شركت عمران اسپادانا 
وابسته به بنياد تعاون ناجا و انتقال امتياز حقوق ناشی از قرارداد 102/03307/ ک1 مورخ 
77/3/9 و شماره 61248 )هر دو مربوط به يك قرارداد( و پرداخت مبلغ سی هزار ريال 
هزينه دادرسی در حق خواهان نازنين شيخ صادقی نشانی محل اقامت: خ نظر غربی- ک 
خداوردی- بن گلها پشت سوپر سعدی ساختمان نوساز- واحد 6. به استناد ماده 19 آئين 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه 
ــت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد  مكلف اس
و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت 
ــتری محل تحويل خواهد   پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس

شد.
م الف/ 9649                            شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
ــتی  ــه 89-411 خواهان غالمرضا ابوطالبی دادخواس ــوص پرونده كالس 8/103 در خص
ــی و افت  ــارت صافكاری، نقاش ــال بابت خس ــغ 5/000/000 ري ــه مبل ــر مطالب ــی ب مبن
ــته جهت تعميرات به طرفيت آقای  ــيدگی زمان خواس ــارتهای دادرسی و طول رس خس
ــنبه مورخ  ــيدگی برای روز ش ــت. وقت رس ــدی تركانی تقديم نموده اس ــلطانعلی عب س
ــكان بودن خوانده  ــن گرديده، با توجه به مجهول الم ــاعت 9:30 صبح تعيي 89/9/13 س
ــيدگی  ــا خوانده قبل از وقت رس ــر، ت ــای خواهان مراتب در جرايد منتش ــب تقاض حس
ــركت عمران- مجتمع  ــتان- انتهای خيابان الفت- جنب ش ــعبه واقع در بهارس به اين ش
ــذ نمايد. در  ــم را اخ ــت و ضمائ ــخه ثانی دادخواس ــه و نس ــتان مراجع ــی بهارس قضاي
ــی اتخاذ  ــم مقتض ــی و تصمي ــده تلق ــيدگی ابالغ ش ــور وقت رس ــدم حض ــورت ع  ص

می شود. 
م الف/ 10258          مدير دفتر شعبه 46 شورای حل اختالف منطقه جنوب اصفهان

 
ابالغ رأی

ــماره دادنامه: 786-89/7/27، مرجع رسيدگی: شعبه  8/104 كالسه پرونده: 89-517، ش
ــانی: اصفهان، خ پروين،  ــی، نش ــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس 27 ش
ــول المكان، با عنايت به  ــانی: مجه ــه زيرين، بانك انصار، خوانده: بهروز كريمی، نش طبق
ــيدگی را اعالم و به شرح آتی  ــورا ختم رس ــورتی اعضا ش محتويات پرونده و نظريه مش

مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

دعوی آقای جواد الماسی بطرفيت بهروز كريمی بخواسته مطالبه مبلغ بيست و دو ميليون 
ريال وجه چك شماره 163771-89/4/20 و 163779-89/2/30 عهده پست بانك ايران 
ــتندات  ــارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس ــعبه نجف آباد به انضمام مطلق خس ش
ــال عليه كه ظهور در  ــوی بانك مح ــد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س در ي
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با  ــتغال ذمه خوانده و اس اش
ــيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای به اين  ــه رس توجه به ابالغ 89/5/25 در جلس
ــورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين  ــعبه ارائه ننموده بر ش ش
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون ريال بابت 
ــی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تأخير و  ــته و مبلغ س اصل خواس
ــاس نرخ اعالمی از سوی  ــبه آن براس تأديه از تاريخ 89/5/17 تا تاريخ وصول كه محاس
ــق خواهان صادر و اعالم می نمايد.  ــد در ح بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باش
ــعبه  ــس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش ــی و ظرف مهلت 20 روز پ ــادره غياب  رأی ص

می باشد.
م الف/ 10256                   قاضی شعبه 37 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 فقدان سند مالکیت
ــتانی به استناد يك برگ استشهاد محلی كه  ــماره: 10398 سكينه قاسميان اردس 8/111 ش
ــند مالكيت سه دانگ مشاع  ــمًا گواهی شده مدعی شده كه س ــهود رس هويت و امضاء ش
ــتان  ــش دانگ قطعه زمين كه بصورت خانه درآمده پالک 7191/312 واقع در اردس از ش
يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 195 دفتر 188 امالک ذيل 
ــميان اردستانی ثبت و صادر گرديده و بر اثر سرقت مفقود  ــكينه قاس ثبت 7683 به نام س
ــند مالكيت المثنی  ــت صدور س ــده چون درخواس گرديده و معامالت متعددی انجام ش
ــود كه هر كس  ــوده طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش نم
ــند مالكيت نزد خود می باشد از  ــبت به ملك مزبور و يا وجود س مدعی انجام معامله نس
ــراض خود را كتبا با  ــت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعت ــار اين آگهی لغاي تاريخ انتش
مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و يا 
ــند معامله در صدور المثنی طبق مقررات  ــند مالكيت يا س وصول واخواهی بدون ارائه س

اقدام خواهد شد. 
م الف/ 233                                   فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
ــتانی به استناد يك برگ استشهاد محلی كه  ــماره: 10414 سكينه قاسميان اردس 8/112 ش
هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت نيم حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ مزرعه بلهر پالک 7 اصلی واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 76 
ــكينه قاسميان اردستانی ثبت و صادر گرديده  دفتر 231 امالک ذيل ثبت 12582 به نام س
ــده چون درخواست صدور  ــرقت مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام ش و بر اثر س
سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ــبت به ملك مزبور و يا وجود سند مالكيت نزد  ــود كه هر كس مدعی انجام معامله نس ش
ــار اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض  ــد از تاريخ انتش خود می باش
خود را كتبا با مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله در صدور المثنی  واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 234                                     فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

  
فقدان سند مالکیت

ــتانی به استناد يك برگ استشهاد محلی  ــماره: 10418 غالمرضا قاسميان اردس 8/113 ش
ــند مالكيت شش دانگ  ــما گواهی شده مدعی شده كه س ــهود رس كه هويت و امضاء ش
ــاب دكان پالک 8500 واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 485 و 488 دفتر  ــك ب ي
ــتانی ثبت و صادر گرديده  ــميان اردس 212 امالک ذيل ثبت 10291 به نام غالمرضا قاس
ــده چون درخواست صدور  ــرقت مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام ش و بر اثر س
سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ــبت به ملك مزبور و يا وجود سند مالكيت نزد  ــود كه هر كس مدعی انجام معامله نس ش
ــار اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض  ــد از تاريخ انتش خود می باش
خود را كتبا با مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله در صدور المثنی  واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س

طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف/ 235                                      فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
ــهاد  ــتناد يك برگ استش ــتانی به اس ــميان اردس ــا قاس ــماره: 10421 غالمرض 8/115 ش
ــند مالكيت 32  ــده مدعی شده كه س ــما گواهی ش ــهود رس محلی كه هويت و امضاء ش
ــع در بخش 17 ثبت  ــاب خانه پالک 9857 واق ــدانگ يك ب ــاع از 72 حبه شش حبه مش
ــميان  ــالک ذيل ثبت 16432 به نام غالمرضا قاس ــه 446 دفتر 232 ام ــان در صفح اصفه
ــده و معامالت متعددی  ــرقت مفقود گردي ــده و بر اثر س ــت و صادر گردي ــتانی ثب اردس
ــند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی  ــده چون درخواست صدور س انجام ش
ــبت  ــر كس مدعی انجام معامله نس ــود كه ه ــه قانون ثبت مراتب آگهی می ش ــن نام آئي
ــار اين آگهی  ــد از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود می باش به ملك مزبور و يا وجود س
ــليم  ــود را كتبا با مدارک مثبت تس ــن اداره مراجعه و اعتراض خ ــه اي ــت 10 روز ب لغاي
ــول واخواهی و يا وصول واخواهی  ــد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وص نماي
ــررات اقدام خواهد ــه در صدور المثنی طبق مق ــند معامل ــند مالكيت يا س  بدون ارائه س

 شد. 
م الف/ 236                                      فدائی- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان
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حسین پور مطلق
موضوع های زيست محيطی 
در اواخر قرن بيستم به حوزه 
فعاليت و نگرانی بين المللی 
تبديل شد. اين موضوع ها به 
چند طريق به مسائل جهانی 

مربوط می شوند. 
ــكل های  مش از  ــياری  بس
ــت محيطی، بين المللی  زيس
در  و  ــتند  هس ــی  جهان ــا  ي
سياسی  فعاليت های   پاسخ، 

بين المللی می طلبند. 
ــت  زيس موضوع های  تمام 
ــای  فرآينده ــا  ب ــی  محيط
ــی جهانی  اقتصادی و سياس
شدن ارتباط دارند. از اواخر 
درباره  ــی  آگاه  ،1960 دهه 
ــی  ــت محيط ــوع زيس موض
ــی  ــا فزون ــه آنه ــه ب و توج
ــه  ــه 1970 ب ــت. از ده گرف

ــا، نهادها و رژيم های  ــياری از دولت ه بعد، بس
ــت را ايجاد  ــی محيط زيس ــن الملل ــت بي  مديري
ــن  ــی و بي ــای سياس ــد. در فعاليت ه ــرده ان ك
ــت مربوط  ــه محيط زيس ــياری كه ب ــی بس الملل
ــن رژيم ها  ــن و اجرای اي ــود و بر تدوي می ش
ــتند، انواع بازيگران و فرآيندها نقش   متمركز هس

دارند.
ــه ويژه پس از كنفرانس  از اواخر دهه 1980 و ب
سران كشورهای عضو كنفرانس توسعه اقتصادی 
ملل متحد در سال 1992، بسياری از فرآيندهای 
سياسی بين المللی كه با موضوع توسعه و محيط 
ــعه  ــوم مورد اختالف توس ــت و نيز با مفه زيس
پايدار پيوند دارند، به منصفه ظهور رسيدند. رشد 
جمعيت به همراه افزايش انتظارها در كشورهای 
پيشرفته و اشتياق كشورهای فقير به صنعتی شدن 
ــنگينی بر عرضه منابع طبيعی  ــعه، فشار س و توس

وارد كرده است. 
ــه در ابعاد محروميت و زيست  اين فشارها ريش
ــياری از  محيطی انفجار جمعيت دارد. نتيجه بس
ــتفاده از منابع  ــد كه اس ــان می ده مطالعه ها نش
طبيعی جهان رشد هندسی داشته و در بسياری از 
ــتفاده از منابع طبيعی بر رشد جمعيت  نواحی اس

سبقت گرفته است. 
ــال  ــرای مثال در حالی كه جمعيت جهانی از س ب
ــه برابر و نيم شده است، مصرف  1890 به بعد س
ــر گرديده و كل  ــرانه انرژی صنعتی هفت براب س
ــت. هر  ــده اس مصرف انرژی جهان 14 برابر ش
ــر گونه  ــزان جمعيت و ه ــش در مي ــه افزاي گون
ــای جديد، به  ــرای محصول ه ــتر ب تقاضای بيش
ــتر  همان تقاضا برای منابع طبيعی و انرژی را بيش

ــت  ــائل زيس ــد و البته، اصول كيفيت مس می كن
محيطی نه تنها بر كيفيت زندگی تأثير می گذارد، 
بلكه خود زندگی را نيز تهديد می كند، لذا محيط 
ــأله ای از حوزه امنيت ملی محسوب  جهانی، مس
ــود. جديدترين جنبه امنيت ملی كه كمتر  می ش
ــاير جنبه ها در اين مفهوم ادغام شده است،  از س

امنيت منابع محيطی است. 
ــريع و بی رويه  ــد س ــات مربوط به رش مالحظ
ــترش  ــی و گس ــع طبيع ــش مناب ــت، كاه جمعي
ــای صنعتی و معدنی  ــل كنترل آلودگی ه غيرقاب
ــط بين المللی  ــز وارد صحنه اصلی تفكر رواب ني
پژوهشگران، سياستگذاران و توده های مردم در 

خصوص روابط بين المللی شده است. 
ــت با تعصب  ــو طرفداران محيط زيس از يك س
ــدگاه آرمانگرايانه  ــديدی به دنبال دي و هيجان ش
ــتم فيزيكی  همكاری جهانی برای حفظ اكوسيس
ــان  ــز كارشناس ــر ني ــمت ديگ ــتند و در س هس
ــع ملی  ــه مناف ــگ نظران ــده تن ــی روی اي دفاع
ــی در  ــروی نظام ــتفاده از ني ــر اس ــط ب ــه فق ك
ــد، متمركز  ــونت آميز تكيه دارن ــی خش  روياروي

شده اند. 
ــت به عنوان يك منبع  مالحظه جدی محيط زيس
ــی از بحث  ــده امنيت خال ــخص تهديد كنن مش
ــت. امنيت منابع هم شامل دسترسی به منابع  نيس
ــاختن نظام های  ــرای س ــد كه ب ــل تجدي غيرقاب
ــواد معدنی  ــت )مانند م ــليحاتی ضروری اس تس
ــيلی( می باشد  ــتراتژيك و سوخت های فس اس
ــد را در  ــع قابل تجدي ــه مناب ــی ب  و هم دسترس

بر می گيرد.
 از طرف ديگر، امنيت محيطی، شامل آلودگی های 
تهديد كننده حيات و تغييرهای تهديدكننده محل 

ــان ها می شود كه مهم ترين  زندگی طبيعی انس
ــدن  ــدن كره زمين، نازک ش نمودهای آن گرم ش
ــيدی، جنگل زدايی  ــه اوزون، باران های اس الي
ــن ترتيب،  ــت. بدي ــمی اس جهانی و ضايعات س
مسائل محيطی، اكولوژيك همراه با ديگر عوامل 
بر تعريف رفتار كشورها تأثير می گذارد و رفتار 
ــت محيطی خاص  ــورها نيز پيامدهای زيس كش

خود را خواهد داشت. 
ــتگی متقابل به بروز دو بعد حساسيت  اين وابس
ــانی دامن زده  ــری بين جوامع انس ــيب پذي و آس
ــای امنيتی  ــه رويكرده ــوان ب ــذا می ت ــت. ل اس
ــر دارند  ــه طبيعت نظ ــی ب ــك به نوع ــه هر ي  ك

پرداخت:
ــت محيطی می تواند به مثابه   كمبودهای زيس
ــزاع، نقش آفرينی  ــی در ايجاد بی ثباتی و ن عامل

نمايد.
 تالش برای آماده ساختن خود جهت جنگ و 
يا پرداختن به جنگ، منجر به فرسايش طبيعت و 

لطمه ديدن آن می شود.
ــالمتی  ــيب ديدن آن به س ــت طبيعت و آس  اف
ــطح بهره مندی و رفاه انسان، آسيب  ــان و س انس

می زند.
ــت و جايگاه طبيعت به نوعی در   بهبود وضعي

تقويت حاكميت مؤثر است.
ــی خاصی از امنيت دارند  رويكردها هر يك تلق
ــگاه و نقش  ــد كه جاي ــه نظر می رس ــن ب و چني
ــه بازيگران  ــت« برای هم ــاس »محيط زيس حس
ــر می تواند  ــده و همين ام ــكار ش ــی آش سياس
ــروع فرآيندی تازه در باز تعريف امنيت  برای ش
ــت محيطی«  ــه مالحظات »زيس ــا توجه ب  ملی ب

كافی باشد. 

خبرگزاری ايمنا:مدير طرح ساماندهي 
ناژوان از اجرای طرح درخت نوردی 
ــور به منظور  ــرای اولين بار در كش ب
گسترش برنامه های مفرح و هيجان 
ــارک طبيعی خبرداد. ــز در اين پ انگي
ــاكتی با  به گزارش ايمنا،غالمرضا س
ــر گفت:طرح درخت  ــالم اين خب اع
نوردی در كميته عالی ناژوان مصوب 
ــرارداد اجرای  ــت ق ــده و اميد اس ش
ــن مديريت  ــی مابين اي ــن طرح ف اي
ــود.وی با  ــذار انجام ش ــرمايه گ و س
ــت نوردی  ــه درخ ــاره به اين ك  اش
ــت كه  گونه ای از طبيعت گردی اس
ــياحت و لذت از مناظری  با هدف س
ــه دارای نواحی  ــورت می گيرد ك ص
طبيعی و دست نخورده است تصريح 

ــه فاز اجرايی از سوی بخش  كرد: اين پروژه در س
ــد. وی به طرح های در حال  خصوصی خواهد ش
ــاره  ــاماندهی ناژوان اش ــرای مديريت طرح س اج
ــيژ ناژوان با  ــرد: طرح راه اندازی تله س ــالم ك و اع

پيشرفت فيزيكی 40 درصد در حال انجام می باشد  
ــيده  ــث زيربنايی اين طرح نيز به  اتمام رس و مباح
ــاماندهي ناژوان ساماندهي نهر  است.مدير طرح س
جالالن و اليروبی تمام مادی های ناژوان را از پروژه 
ــمرد و اذعان  های درحال اجرای اين مديريت برش

داشت:برای مديريت طرح ساماندهی 
ناژوان در سال جاری حدود 6 ميليارد 
تومان بودجه پيش بينی شده است.وی 
از اجرای دهها طرح جديد در ناژوان 
ــخن به ميان آورد  در آينده نزديك س
ــعه   و ادامه داد:عمليات اجرايی توس
ــرويس های  باغ پرندگان،احداث س
ــوم )آتشگاه( و  ــتی در پل س بهداش
ــيدرمی  ــگاه تاكس اندازی نمايش راه 
ــود همچنين طرح  بزودی آغاز می ش
ساماندهی روشنايی ناژوان در دستور 

كار اين مديريت است.
ــداف مديريت  ــن اه وي از مهمتري
ــاژوان را جلوگيري از  پارک طبيعي ن
ــاورزي به اراضي  تبديل اراضي كش
مسكوني و خدماتي در پارک ناژوان 
ــام اقدام های  ــاس، تم ــت و گفت: بر اين اس دانس
ــدف جلوگيري از تخريب  ــي در ناژوان با ه عمران
وضعيت طبيعي آن و با ايجاد كمترين تغييرها و در 

جهت آشتي با طبيعت مي باشد.

دكتر كهرم:
 10گونه جانوري ايران تا 5 سال ديگر 

منقرض مي شود

مدير كل دفتر اكوبیولوژي سازمان محیط زيست خبر داد
 راه اندازي سامانه پايش مستمر آلودگي   سواحل 

تا پايان سال

زيباترين گونه هاي طبیعت ايران درمعرض انقراضند:
دعابراي بقاي سوسن چلچراغ و الله نگونسار

ــناس  ــق و كارش ــرم، محق ــماعيل كه ــر اس  دكت
ــت كشور 10 گونه جانوری در معرض  محيط زيس
ــرد و اعالم كرد: در  ــد و انقراض ايران را نام ب تهدي
صورتی كه به اين گونه ها تحت حمايت و رسيدگی 
ــال ديگر از بين خواهند  ــرار نگيرند بين 3 تا 5 س  ق

رفت. 
ــرم،  كه ــه  گفت ــه  ب
ــی،  ايران ــگ  يوزپلن
گورخر ايرانی، تمساح 
ــاه، پرنده  ــوزه كوت پ
ــرغ، هوبره،  ــش م ني
سياه خروس، خرس 
فيروز،  ــياه دوپای  س
و  خالدار  ــاه  گيالنش
ده  ــفيد  سرس اردک 
گونه جانوری هستند 
ــه در معرض خطر  ك

انقراض قرار دارند. 
او معتقد است نسل يوزپلنگ و گورخر ايرانی به دليل 
ــكار زياد و در شرايط فعلی بيش از 5 سال ديگر  ش
ــود و رو به انقراض خواهد رفت. اين  ديده نمی ش
كارشناس محيط زيست ادامه داد: جمعيت 110 تايی 
باقی مانده از تمساح پوزه كوتاه اگر با يك خشكسالی 
ــد رفت و در مورد  ــود از بين خواه ديگر مواجه ش
عوامل تهديد كننده مربوط به هر يك از اين گونه ها 
توضيح داد: نيش مرغ و هوبره نيز به دليل شكار زياد 
ــه سال ديگر از بين خواهند   به طور كلی از دو تا س

رفت. 
به خصوص هوبره كه با فشار شكار فعلی بسيار در 
معرض خطر است. به گفته او سياه خروس به خاطر 
تخريب جنگل های ارسباران منقرض خواهد شد 
ــياه گفت: زيستگاه خرس سياه  و در مورد خرس س

در كوهای مكران در بلوچستان است و مردم محلی 
باعث نابودی او می شوند، بچه های اين خرس كه 
ــنگ و چوب مورد  ــر روی درختان می روند با س ب
ــه و باعث مرگ اين جانور  ــت قرار گرفت آزار و اذي
می شوند. دوپای فيروز نيز ديگر جانوری است كه 
ــناس محيط زيست زيستگاهش  به گفته اين كارش
ــر  ــه خاط ــر ب در كوي
اتوبوس های  ــار  فش
و   گـــــــردشگری 
ــی كه  ــت هاي توريس
ــه محدوده  ــا ورود ب ب
ــه اش  ــی او الن زندگ
ــن می برند در  را از بي
ــت.  معرض خطر اس
ــاه  او ادامه داد: گيالنش
پرنده  ــن  اي ــدار،  خال
ــل  فص ــه  ك ــر  مهاج
ــه ايران  ــش را ب كوچ
ــال از تعدادش كاسته می شود و اين  می آيد هرس
ــه زاد ولدش نيز در ايران نبوده و تنها زمان  پرنده ك
كوچ در حوزه خورهای ايران مثل خور خوران ديده 
می شود، ممكن است با شرايط فعلی ديگر اثری از 

آن در ايران پيدا  نشود. 
اردک سرسفيد كه به گفته اسماعيل كهرم زيستگاهش 
تا پيش از اين درياچه پريشان بود با خشك شدن اين 
ــده و همچنين با شكار  ــرگردان ش درياچه او نيز س
ــر انقراض قرار  ــه در معرض تهديد و خط  بی روي
دارد. وی در پايان گفت: يوزپلنگ و گورخر ايرانی 
ــن خواهد  ــال ديگر از بي ــرايط فعلی تا 5 س ــا ش ب
ــيدگی  ــت و ديگر گونه ها نيز اگر به آن ها رس رف
ــود بيش از 3 سال ديگر در ايران ديده نخواهند   نش

شد.

ــخ به اين  اميد صديقی در گفتگو با فارس در پاس
پرسش كه سامانه پايش مستمر چه زمانی تكميل 
ــت: با توجه به روند اجرای  می شود؟ اظهار داش
ــامانه و  ــال س برنامه ها، فكر می  كنم تا پايان امس
ــتمر در سواحل شمال و جنوب  برنامه پايش مس

كشور راه اندازی می شود. 
ــم آلودگی  ها  ــه اهميت پايش دائ ــاره ب وی با اش
ــارس همچنين  ــزر، منطقه خليج ف ــای خ در دري
ــتگاه پايش به  ــت: تعدادی ايس دريای عمان گف
ــده و قصد  صورت ثابت در جنوب راه اندازی ش

ــن كار را انجام  ــا نيز اي ــاير بخش ه  داريم در س
دهيم. 

صديقی افزود: برای راه اندازی ايستگاه های ثابت 
ــان نيز مطالعه های  پايش آلودگی در دريای عم
ــخص شده  ــتگاه ها نيز مش كاملی را انجام و ايس

است. 
ــط  ــازمان محي ــوژی س ــر اكوبيول ــر كل دفت مدي
ــمال  ش ــواحل  س در  ــرد:  ك ــان  بي ــت  زيس
ــش ايجاد  ــت پاي ــتگاه های ثاب ــز ايس ــور ني  كش

شده است.

برهان رياضی كارشناس محيط زيست در گفتگو 
ــفيد و الله نگونسار در  ــن س با ايرن گفت: سوس
ــد. به گفته وی  ــرض خطر انقراض قرار دارن مع
ــن چلچراغ گونه گياهی  ــفيد يا سوس سوسن س
ــش گياهی آن كمتر از يك هكتار  ــت كه پوش اس
ــطح زمين های نزديك به شهرستان رودبار  از س
ــت. گونه ای كه نه تنها در ايران  ــانده اس را پوش
ــت به جز اين  بلكه در دنيا نيز منحصر به فرد اس
ــيه می رويد. ــا در منطقه ای در روس ــه تنه منطق
رياضی تأكيد كرد: متأسفانه اين گياه در ايران در 
ــت و اگر از آن حفاظت  معرض خطر نابودی اس
ــود به زودی از بين می رود. وی توضيح داد:  نش
ــكل محدود به يك نقطه  گونه هايی كه به اين ش
می شوند احتمال نابود شدنشان بيشتر است. وی 
ــتان چهار محال و  الله های واژگون را كه در اس

بختياری قرار دارند را از ديگر گياهان در معرض 
ــت. اين كارشناس محيط زيست ادامه  خطر دانس
ــه حد كافی  ــی آب و هوايی ب ــرايط طبيع داد: ش
ــت  ــش گياهی هس عامل مخربی برای اين پوش
ــب و چرای  ــفانه به دليل مديريت نامناس و متأس
ــش گياهی در  ــد دام بقايای اين پوش بيش از ح
معرض تهديد است و با روند نزولی شديدی رو 
به روست. وی معتقد است اين گونه در معرض 
ــاره به اينكه نام آن  ــد جدی نابودی و با اش تهدي
ــت قرمز گياهان قرار دارد گفت: مؤسسه  در ليس
ــر كرده  ــات جنگل ها و مراتع كتابی منتش تحقيق
ــی كه در خط  ــتی از گياهان ــت كه در آن ليس اس
ــه طبقه، اول گونه های در  قرمز قرار دارند در س
ــيب پذير و  معرض انقراض، دوم گونه های آس

سوم گونه های نادر تقسيم بندی كرده است.

كسب دو عنوان 
برترتوسط اداره كل 
حفاظت محيط زيست 

استان اصفهان
ــام رضا )ع( و روز  ــان با والدت حضرت ام همزم
ــری محيط بانان كشور  محيط بان، در همايش سراس
ــد، اداره كل  ــزار گردي ــهد مقدس برگ ــه در مش ك
ــان موفق به  ــتان اصفه ــت اس حفاظت محيط زيس
ــد. به گزارش  ــوری ش ــب دو عنوان برتر كش كس
ــط عمومی و آموزش همگانی اين  واحد خبر رواب
ــی به عنوان كارشناس  اداره كل، آقای پژمان كاوس
ــئول نمونه، آقای مرتضی جمشيديان به عنوان  مس
افسرمحيط دار نمونه و سه نفر از محيط بانان استان 
به نام های آقايان مجيد خسروی، فرزاد نيكبخت و 
ــی بلندی نيز به عنوان محيط بانان نمونه انتخاب  عل

و از آنان تقدير به عمل آمد.

فعاليت های انجام شده 
 در جهت حفاظت 

و بهسازی زيستگاه های 
طبيعی نايين

ــازی زيستگاه های تحت  ــتای حفاظت و بهس در راس
ــت و كاهش  ــازمان حفاظت محيط زيس ــت س مديري
ــددی در يك  ــالی، فعاليت های متع ــای خشكس اثره
ــژه در پناهگاه  ــه وي ــتان نايين ب ــال اخير در شهرس  س
حيات وحش عباس آباد انجام يافته است، كه عبارتند  از:

- ساخت مخزن بتونی70 متر مكعبی آب، لوله گذاری 
و حوضچه مربوطه. - ساخت پنج منبع آب به روش 
ــه. - اليروبی  ــنتی، لوله گذاری و حوضچه مربوط س
ــمه  و منبع آبی  ــداری 135 دهنه چش ــزه نگه و پاكي
حيات وحش. - تعمير اساسی و كف شكنی 12 دهنه 
ــمه  و منبع آبی. - ساخت 9 دهنه آبشخور جديد  چش
ــال و لوله گذاری های  ــر كان ــرای حيات وحش، حف ب
ــدد تابلو در مرزهای پناهگاه  مربوطه. - نصب 31 ع
حيات وحش عباس آباد در فاز اول. - حفاظت مستمر 
از تنوع زيستی و گشت و كنترل منطقه. - دستگيری 
ــد. - جمع آوری  ــكار و صي 26 گروه از متخلفين ش
ــكاری اعم از مجاز و غيرمجاز. -  24 قبضه سالح ش
كشف و جمع آوری 19 عدد تله شكار چهارپا. پناهگاه 
حيات وحش عباس آباد با وسعت 390 هزار هكتار در 
فاصله 100 كيلومتری شمال شرق نايين واقع گرديده 
ــوری و گياهی قابل توجه  ــتی جان و دارای تنوع زيس

می باشد.

معاون دفتر توسعه پايدار سازمان 
محیط زيست:

ارزش گذاری اقتصادی 
تعداد محدودی از 

اكوسيستم های كشور 
ــت  ــازمان محيط زيس ــعه پايدار س معاون دفتر توس
گفت: حدود 5 سال است مقوله اقتصاد محيط زيست 
در كشورمان مطرح شده و اقدام های مؤثری در اين 
ــی تعداد محدودی از  ــت ول زمينه صورت گرفته اس
اكوسيستم های كشور تاكنون ارزش گذاری اقتصادی 
ــده اند. ارسالن زرنديان در گفتگو با فارس درباره  ش
ــت  عدم ارزش گذاری همه منطقه های محيط زيس
ــاخه  ــادی در ايران ش ــذاری اقتص ــت: ارزش گ گف
جديدی است اما از سويی وسعت كشور بسيار زياد 
ــت و از تنوع اكوسيستم بااليی برخوردار گرديد؛  اس
ــترش دهيم. وی  بنابراين بايد اقدام های خود را گس
گفت: ارزش گذاری اين منطقه، بستر مناسبی را برای 
سيستم های مالی ايجاد می كند. وی با تأكيد بر اينكه 
بايد ارزش كمی منابع محيط زيستی مشخص شود، 
تصريح كرد: اين ارزش ها و هزينه های زيست محيطی 
بايد در سيستم محاسبه ای درآمد لحاظ شود. زرنديان 
بيان كرد: اقتصاد محيط زيست به عنوان دانش جديد 
ــت. البته  با محدوديت های خاص خودش مواجه اس
ــأله توجه داشته باشيم كه روش های  بايد به اين مس
ارزش گذاری مورد استفاده در دنيا تا چه ميزان قابليت 
ــتفاده با توجه به فرهنگ بومی ما را دارد؟ وی با  اس
ــدودی كار ارزش گذاری  ــاره به اينكه تعداد مح اش
اقتصادی ظرف چند سال اخير انجام داده ايم، گفت: 
با توجه به وسعت كشور و تنوع اكوسيستمی نتيجه 
اين فعاليت ها با صحت و اطمينان قابل تعميم به همه 
ــت. معاون دفتر توسعه پايدار سازمان  منطقه ها نيس
ــتر را  ــت در اين باره نياز به مطالعه بيش محيط زيس
ــتری به  ــت و افزود: بايد مطالعه بيش ضروری دانس
ــتم های ديگر انجام  ــوردی روی اكوسيس صورت م
ــود و در حوزه ارزش گذاری به قدری اطالع های  ش
جامع و كاملی داشته باشيم كه بتوانيم تعيين كنيم كه 
هر هكتار جنگل در البرز يا زاگرس چه قيمتی دارد. 
وی در ادامه به وضعيت كشورهای خاورميانه اشاره 
ــورهای زيادی در منطقه هنوز وارد  كرد و گفت: كش

اين مرحله نشده اند.
در واقع ما نيز در زمره كشورهايی هستيم كه به تازگی 
تجربه هايی در اين زمينه به دست آورده اند. زرنديان 
ــورهای  ــه با بيان اينكه برخی كش ــن در ادام همچني
اروپايی نيز در اين مقوله عملكردی نداشته اند، گفت: 
ــأله را نيز در نظر داشته  باشيم كه از چه  بايد اين مس
زمانی به رويكرد اقتصاد محيط زيست توجه كرده ايم؟ 
شايد بيشتر از 4 يا 5 سال نيست كه ما نيز قدم در اين 
عرصه گذاشته ايم. معاون دفتر توسعه پايدار سازمان 
محيط زيست با تأكيد بر اين نياز به اختصاص منابع 
ــتا وجود دارد، گفت: در دنيا يا در  كافی در اين راس
ميان كشورهای اروپايی همه حساب سبز ندارند و به 

تازگی به اين امر پرداخته اند. 

ــگاه پليمر و پتروشيمی ايران از  دانشيار پژوهش
ــش های گياهی )دانه های خوراكی  توليد پوش
اسفرزه( خبر داد كه از پوسته دانه و تخم سبزی 
به دست می آيد و در فرآيند بازيافت می تواند 
جايگزين پالستيك های آالينده و تجزيه ناپذير 

شود. 
عبدالرسول اروميه ای در گفتگو با مهر با تأكيد 
ــش پليمری  ــر خاصيت توليد گياهی اين پوش ب
به نسبت پليمرهای شيميايی گفت: اين پوشش 
ــی قابل بازيافت برای  ــت و روكش خوراكی اس
ــبزی و ميوه ها و همين  ــاد س جلوگيری از فس
طور جلوگيری از خشك شدن نان و مواد غذايی 

مختلف است. 
ــت دانه های  ــن محقق ايرانی تأكيد كرد: پوس اي
ــياب  ــان را كنده و آس ــد تخم ريح ــی مانن گياه
ــای مختلف  ــزودن حالل ه ــا اف ــم و ب می كني
ــل توليد  ــكل عس مايه ای لذيذ و ژله مانند به ش
ــش و  ــواد افزودنی خوراكی پوش ــده كه با م ش
ــش های پليمری  ــازک برای پوش ــا ورقه ای ن ي
ــای خوراكی  ــه آن فيلم ه ــود كه ب ــه می ش  تهي

می گويند. 
اين متخصص پليمر با اشاره به ويژگی پليمرهای 
شيميايی تأكيد كرد: اين اليه نازک نبايد نسبت به 
بخار آب و اكسيژن نفوذ پذير باشد و وقتی روی 
ــود  ــيده می ش ميوه و يا هر محصول غذايی كش
ــالم برای محافظت از هر  اليه ای محافظتی و س
ــوده كننده  ــت و عالئم آل ــوع مواد مصرفی اس ن

ندارد. 

ــر گياهی  ــش های غي ــت: پوش ــار داش وی اظه
ــن و واكس بوده و مواد پليمری  تركيبی از پارفي
شيمايی تجزيه ناپذير در آنها استفاده شده است 
ــش های گياهی را ندارند و از  ــالمت پوش و س
ــش های گياهی خوراكی  بين نمی روند اما پوش
ــد در بعضی از دانه ها  ــتند و حتی می توانن هس
ــد خون و چربی  ــان باعث كاهش قن مانند ريح
بدن شوند و همين طور مكمل غذايی به حساب 

می آيند. 
ــد جمعيت و  ــه افزايش رش ــا توجه ب ــروزه ب ام
ــواد غذايی در جهان، حفظ و نگهداری   كمبود م
ــت.  مواد غذايی از اهميت ويژه ای برخودار اس
يكی از راه های اوليه و مهم در اين زمينه استفاده 
ــت كه در سال های اخير  از مواد بسته بندی اس
ــنتزی به دليل هزينه كم  تركيب های پليمری س
ــهم عمده ای از مواد بسته بندی توليدی را به  س

خود اختصاص داده است. 

 پليمر گياهي مي تواند 
جايگزين پالستيک  تجزيه ناپذير شود

شهر منزمین من

محیط زيست

محيط زيست و امنيت ملی

برای اولین بار دركشور صورت می گیرد
اجرای طرح درخت نوردی در پارک ناژوان اصفهان

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

ثبت نام در طرح پزشک خانواده آغاز شد

ساكنان محترم شهرهای بروجن، فارسان، فرخ شهر، لردگان و هفشجان از اول تا دهم 
 آبان ماه 89 به مراكز بهداشتی، درمانی و پايگاه های بهداشت شهر خود 

مراجعه فرمايند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
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ديدار كفاشيان 
با اعضای تيم 
فوتبال ذوب آهن

پاداش350 
ميليوني براي 
ذوب آهن

کفاشیان: 
هيچ صحبتي 
درباره تغيير 
قطبي انجام نشده

 رئيس و عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال با حضور در 
محل كمپ تيم های ملی با كادر فنی و بازيكنان تيم فوتبال 
ذوب آهن ديدار كردند. به گزارش مهر، در آستانه ديدار حساس 
پرسپوليس و ذوب آهن در هفته يازدهم ليگ برتر، علی كفاشيان 
و هادی آيت اللهی با حضور در كمپ تيم های ملی با اعضای اين 
ــده در اين  تيم ديدار كردند. محور اصلی صحبت های مطرح ش
ديدار، حضور پرقدرت تيم فوتبال ذوب آهن در فينال مسابقه های 
ــيان ضمن تبريك اين موفقيت  ــيا بود و كفاش ليگ قهرمانان آس
ارزشمند به كادر فنی و بازيكنان ذوب آهن، برای اين تيم در ديدار 
فينال آرزوی موفقيت كرد. تيم فوتبال ذوب آهن پس از بازگشت 
ــتان به جهت در پيش بودن ديدار با پرسپوليس در هفته  از عربس
ــت و اردويی را در هتل  ــم ليگ برتر به اصفهان بازنگش دوازده
ــال ذوب آهن  ــا كرد. تيم فوتب ــپ تيم های ملی برپ ــی كم آكادم
چهارشنبه گذشته با پيروزی يك بر صفر در خاک عربستان مقابل 
ــيا صعود كرد. ديدار نهايی اين  الهالل به فينال ليگ قهرمانان آس
مسابقه ها روز 22 آبان ماه بين تيم های ذوب آهن ايران و سئونگنام 

ايلهواچونما كره جنوبی در شهر توكيو ژاپن برگزار خواهد شد.

با  مشترک  نشست  در  بدنی  تربيت  سازمان  رئيس 
مديرعامل ذوب آهن چك 350 ميليون تومانی مربوط 
ليگ  در  باشگاه  اين  فوتبال  تيم  شدن  فيناليست  پاداش  به 

قهرمانان آسيا را به وی اهدا كرد.
به گزارش برنا، نشست مشترک علی سعيدلو با اصغر دليلی 

صبح ديروز در سازمان تربيت بدنی برگزار شد.
ابراز  ضمن  بدنی  تربيت  سازمان  رئيس  نشست،  اين  در 
خرسندی از عملكرد تيم فوتبال ذوب آهن در ديدار با الهالل 
عربستان و راهيابی اين تيم به ديدار نهايی رقابت های ليگ 
قهرمانان آسيا، پاداش اين موفقيت را در يك فقره چك به 
مبلغ 350 ميليون تومان در اختيار مديريت باشگاه ذوب آهن 

قرار داد.
پيش از برگزاری ديدار ذوب آهن مقابل الهالل عربستان در 
مرحله نيمه نهايی مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا، علی سعيدلو 
وعده داده بود در صورت پيروزی نماينده ايرانی در اين ديدار، 
به هر يك از بازيكنان ذوب آهن يك دستگاه خودرو اهدا 

خواهد شد.

 رئيس فدراسيون فوتبال گفت: تاكنون صحبتی راجع 
به تغيير و تعويض كادر فنی تيم ملی نشده و از قطبی 
به طور كامل حمايت می كنيم. كفاشيان در پاسخ به اينكه 
ملت ها  جام  از  پس  ملی  تيم  در  قطبی  افشين  وضعيت 
چگونه است، يادآور شد: پس از جلسه كميته فنی نيز گفتم 
تمام حمايت  و  فكر جام ملت ها هستيم  به  فقط  اكنون  كه 
از جام ملت ها تصميم گيری  انجام می دهيم و پس  را  خود 
اما  كردند؛  مطرح  را  مسائلی  رسانه ها  برخی  كرد.  خواهيم 
نبايد به آنها توجه كنيم. بايد فقط حمايت از تيم ملی را در 

دستور كار قرار دهيم.
رئيس فدراسيون فوتبال خاطر نشان ساخت: به هيچ عنوان 
به فكر تعويض يا تغيير در كادر فنی تيم ملی نيستيم. تاكنون 

هيچ صحبتی نيز در اين زمينه انجام نداده ايم.
باشگاه  سرپرست  كاشانی،  حبيب  صحبت  درباره  وی 
پيشنهاد  تيم ملی  اينكه كرانچار را برای  بر  پرسپوليس مبنی 
داده بود، عنوان كرد: چنين موضوعی يادم نيست؛ هرچند هر 

پيشنهادی را بررسی و نظر افراد مختلف را دريافت می كنيم.

همراه با گوانجوخبرها تلنگر

سوت

ــيون ورزش هاي جانبازان و  نايب رئيس بانوان فدراس
ــت بازيكنان اعزامي به  ــدن فهرس معلوالن، از نهايي ش
ــتين دوره بازي هاي پارا آسيايي گوانجو خبر داد  نخس
ــكار زن در كاروان 156 نفري ايران  و گفت: 34 ورزش

حضور خواهند داشت.
ــه ملـي پارالمپيك،  ــزارش ايرنا و به نقل از كميت  به گـ
ــان كرد: 28 نفر از زنان  ــرف جوادي خاطرنش بتول مش
اعزامي در رشته هاي جانبازان و معلوالن و 6 نفر ديگر 

در رشته گلبال نابينايان هستند،
ــي كميته  ــوراي فن ــاس ارزيابي ش ــر اس ــزود: ب وي اف
ــكاران  ــه توانايي ورزش ــك و با توجه ب ــي پارالمپي مل
ــتين  ــته در نخس ــم، نمايندگان زن ايران در 7 رش خان
ــركت  ــو ش ــيايي گوانج ــارا آس ــاي پ ــازي ه  دوره ب

مي كنند.
ــكار در  ــان كرد: 12 ورزش ــرف جوادي خاطر نش مش
ــته دو و  ــكار در رش ــته، 3 ورزش ــته واليبال نشس رش
ــته تيراندازي، 3 ورزشكار  ميداني، 3 ورزشكار در رش
ــته بوچيا، 4  ــكار در رش ــته تيروكمان، 3 ورزش در رش
ــز و 6  نفر در تيم  ــته تنيس روي مي ــكار در رش ورزش
ــكيل   گلبال بانوان، تركيب كاروان اعزامي بانوان را تش

مي دهند.
نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلوالن 
ــكـاران  ــان كرد: هـدف از اعزام هـمه ورزش  خاطرنش
ــود قطعيت تعداد و  ــت، بنابراين باوج ــدال آوري اس م
ــته هاي ركوردي، باز هم  ــكاران، در رش اسامي ورزش

حساسيت هايي وجود دارد.
ـــت كـه  ــيت به ايـن معني اس  وي افـزود: اين حساس
ــان در آخرين اردو يك بار ديگر ركوردگيري  ملي پوش
ــوند و اگر به ركوردهاي قابل مالحظه اي دست  مي ش

يابند، در تركيب تيم اعزامي قرار مي گيرند.
ــامي بانوان اعزامي به بازي هاي پارا آسيايي گوانجو  اس

به قرار زير است:
تنیــس روي میز: فروغ بختياري، الهام چزاني، سميه 

مصطفوي و نرگس حميدي
ــي و راضيه  ــدي، زهرا نعمت ــه احم تیروکمان: نفيس

شيرمحمدي
تیراندازي: عاليه محمودي، ساره جوانمردي و اعظم 

رضايي
بوچیا: مريم ملكي فالح، ليال نيازي و معصومه عبدي

ــري، ليال ملكي و مرضيه  دو و میدانــي: فاطمه منتظ
صدقي

ــي، زهرا دلخوش،  والیبال نشســته: معصومه زارع
ــكينه  ــرين فرهادي، س ــه جعفري، نس ــرا گل، طيب زه
ــوري، صفيه عليقورچي، زينب ملكي، رقيه نعمتي،  كش

زهرا عبدي، عشرت كردستاني و اعظم عمويي
ــتكي، سميرا جليلوند،  گلبال: مريم كوه فالح، طيبه اس
ــري و زينب  ــادات قمص ــعيده س ــتي، س ــم دوس  مري

قنبري.

درخشش بازیكنان پایتخت 
MAX CUP در مسابقه های

در هر باشگاهي تا اخراج نشوم، به تعهدم پايبندم
استیلي: دیدار با استیل آذین 

حساسیتي برایم ندارد

 زاينده رود
در اين مسابقه ها كه در سالن هيأت بدمينتون استان تهران و به مدت 
3 روز برگزار شد؛ بازيكنان تيم پايتخت، نيما دارين و سيف اله بم بنگ 
مقام اول و محمد رضا خردمندی و شهرام كرمی مقام دوم دو نفره را از 

آن خود كردند.
محمد رضا خانجانی نيز در انفرادی مقام سوم را به خود اختصاص داد. 
حسن بزرگزاد )سرمربی تيم پايتخت( عناوين برتر شاگردان خود را نشان 
از قدرت اين تيم دانست و گفت: پايتخت در مسابقه های ليگ برتر با 
آمادگی كامل به مصاف حريفان خود می رود. اين مسابقه ها با شركت 

بهترين های بدمينتون كشور و برای اولين بار برگزار شد.

ــرمربي تيم فوتبال   س
ــاهين بوشهر گفت:  ش
ــتيل آذين  براي ديدار با اس
ــيتي ندارم و فقط به  حساس

پيروزي فكر مي كنم. 
ــتيلي در گفتگو با  حميد اس
فارس، در مورد ديدار برابر 
ــه تيم فصل  ــتيل آذين ك اس
ــته او بود، گفت: اين  گذش
ديدار حساسيتي برايم ندارم 
ــه امتياز فكر مي كنم. نياز مبرمي به  ــابقه به كسب س و فقط در اين مس
برد داريم تا خودمان را در جدول باال بكشيم. حضور در رده پانزدهم، 
شايسته شاهين نيست. تيم ما فوتبال خوبي ارائه مي كند؛ اما از نظر نتيجه 

گيري راضي نيستم.
وي ادامه داد: بازي هاي خوبي انجام داده ايم. در برخي ديدارها به دليل 
با برد خارج از خانه كه هفته  اما  نتيجه بگيريم؛  نتوانستيم  بدشانسي 
گذشته برابر پاس به دست آورديم و تمرين های خوبي كه انجام داديم، 

از نظر بدني، تاكتيكي و روحي آماده رويارويي با استيل هستيم.
سرمربي فصل گذشته استيل آذين در مورد احتمال منحل شدن اين 
باشگاه، گفت: در جريان اين مسأله نيستم و فقط به استيل آذيني كه 
امروز برابر ما بازي دارد، فكر مي كنم. اين تيم بازيكنان بزرگي دارد. 
مربي و مديران خوبي هم دارد. مسابقه با تيمي كه در دو ديدار گذشته 

شكست خورده، كار بسيار سختي است.
وي ادامه داد: استيل آذين با سرمايه بخش خصوصي وارد فوتبال شده 
است. اميدوارم در كارش موفق شود. در ديدار امروز محكوم به برد 
هستيم و تالشمان را مي كنيم در كنار ارائه فوتبالي خوب، سه امتياز را 
هم بگيريم. از حمايت هواداران خونگرم و مشتاق خود نيز برخورداريم؛ 

تماشاگراني كه از دقيقه يك تا 90 شاهين را تشويق خواهند كرد.
استيل  از  كه  پيشنهادهايي  شايعه  مورد  در  پرسپوليس  سابق  مربي 
آذين و پرسپوليس داشته است، عنوان كرد: همواره به تعهدم با يك 
باشگاه پايبندم؛ مگر اينكه با من قطع همكاري كند. فصل گذشته نيز 
ادامه  كارم  به  اما  داشتم  پيشنهاد هايي  بودم،  آذين  استيل   كه سرمربي 

دادم.

ورزش

پژمان  غفاري

هفته دوازدهم ليگ برتر فوتبال كشور، 
ــدار بـه پايان  ــام دو دي ــروز با انجـ  امـ
ــاس ترين ديدار، تيم  می رسد. در حس
ــگاه آزادی  ــروزی در ورزش ــال پي فوتب
تهران ساعت 16:30 به مصاف يكی از 
ــت های جام باشگاه های آسيا،  فيناليس

ذوب آهن اصفهان خواهد رفت. 
ــاگردان ابراهيم زاده پس از پيروزی  ش
ــتند و  ــل الهالل به اصفهان بازنگش مقاب
ــپوليس تهران با  ــران ماندند. پرس در ته
ترس پای به اين ميدان خواهد گذاشت. 
ــر حال و  ــه در هفته های اخي ــی ك تيم
ــدارد و داربی 69 را هم  ــی ن روز خوش
به استقاللی ها واگذار كرد. قرمزپوشان 
ــيث رضايی(  تهرانی مدافع خود را )ش
ــط علی دايی( به  به علت اخراج )توس
ــد. ذوب آهن هم اكنون با  همراه ندارن
 24 امتياز و يـك بازی كمتر نسـبت به 
ــوم در صدر جدول  ــم های دوم و س تي

ليگ برتر كشور تكيه زده است. 
ــپوليس و ذوب آهن  ــم پرس ــر دو تي ه

ــود را روی زمين  ــتر حمله های خ بيش
طرح ريزی می كنند. اگر منصور ابراهيم 
ــود در اين  ــی خ ــان اصل زاده از بازيكن
ــتفاده كند به راحتی می تواند  ديدار اس
ــپوليس را در تهران  تيم بحران زده پرس
ــت دهد. مهاجمان پرسپوليس در  شكس
ــان داده  دقايق اوليه بازی های قبلی نش
اند كه توان گلزنی بااليی دارند. اين تيم 
ــود فقط 3 امتياز  ــته خ در 5 بازی گذش
ــت  ــب كرده و بازی مقابل فيناليس كس
ــيا استرس خاصی را  ليگ قهرمانان آس
ــی كند. ذوب آهن  ــن تيم ايجاد م در اي
مقابل الهالل بازی با برنامه ای را انجام 
ــدگان تلويزيونی را به وجد  داد كه بينن
آورد و پس از چند سالی برتری فوتبال 
ايران نسبت به تيم های عربی را به رخ 
ــيد. علی دايی بعد  ــيون آسيا كش فدراس
ــتقالل در جام حذفی به  ــازی با اس از ب
ــدار نفت محمودآباد رفت كه در اين  دي
ــای پايانی گل  ــابقه نيز در دقيقه ه مس
ــيث رضايی برای  دريافت كرد. نبود ش
ــاد نمی كند  ــی ايج ــپوليس معضل پرس
ــان  ــه امتياز مطلوبی برای قرمزپوش بلك

ــود، به اين  ــوب می ش ــت محس پايتخ
ــت كه در  دليل كه رضايی بازيكنی اس
ــت و با وجود  نبردهای هوايی موفق اس
ــون محمد رضا خلعتبری،  بازيكنانی چ
قاسم حدادی فر و ايگور كاسترو كه روی 
زمين همديگر را به خوبی پيدا می كنند، 
نبود او تأثير منفی روی خط دفاعی اين 

تيم نخواهد داشت.
ــپوليس هم جايی است  نقطه قوت پرس
كه محمد نوری، مازيار زارع و غالمرضا 
ــن تاكتيكی  ــون 3 بازيك رضايی همچ
ذوب آهن مثلث به نسبت خطرناكی را 
ــكيل داده اند  و مدافعان ذوب آهن  تش
بايد مواظب شوت های از راه دور مازيار 
زارع نيز باشند و هافبك دفاعی اين تيم 
شاهين خيری يا سينا عشوری بايد توپ 
ــت محوطه جريمه  های سوم را از پش
ــوت زنی محمد  دور كنند و مانع از ش

نوری و زارع شوند. 
ــپوليس يك  ــبت به پرس ذوب آهن نس
ــر دارد و آن  ــوس ديگ ــری محس برت
ــت روی  ــال از جناح چپ و راس ارس
ــر زنی فرشيد طالبی  دروازه و قدرت س

ــينی مدافعان اين تيم  و سيد محمد حس
ــت كه كار را برای بازيكنان حريف  اس
ــا برد قـاطع  ــكل خواهــد كرد. بـ  مش
ذوب آهن مقابل الهالل، استرس در نزد 
ــيده و  قرمزهای تهرانی به اوج خود رس
ــو نيز ذوبی ها نبايد اين مسابقه  از آن س
ــان تر از بازی الهالل ببينند چون  را آس
شاگردان علی دايی برای آشتی هواداران 
ــب 3 امتياز اين  خود نياز مبرمی به كس
بازی دارند. ابراهيم زاده مربی كار بلدی 
است كه برای هر مسابقه تاكتيك خاصی 
ــاده می كند. علی دايی و  را در زمين پي
سرمربی سبزجامگان اصفهانی در مدت 
زمان كوتاهی سكان هدايت تيم ملی را 
ــرد دو مربی، اين  ــتند و نب بر عهده داش
ديدار را جذاب خواهد كرد. در آخرين 
ديدار كه ساعت 16:50 در شهر بوشهر 
ــتيل  ــود، تيم بحران زده اس آغاز می ش
ــين پيروانی ميهمان  آذين به رهبری افش
ــت. حميد استيلی كه فصل  شاهين اس
قبل سرمربی استيل آذين بود قصد دارد 
با شكست تيم سابقش خيلی چيزها را 

ثابت كند.

سیامك سپندار
ــان ذوب آهن صحبت  ــا بازيكن ــی ب وقت
می كردی، همه آنها از بی توجهی رسانه ها 
ــرده و اين  ــود اظهار بی اطالعی ك به خ
مسائل را بی اهميت می خواندند؛ آخر آنها 
ــنبه مقابل گيرنده های خود  روز چهارش
ــگاه  چيزی در مورد ناهماهنگی های باش
ذوب آهن نشنيدند يا دوشنبه شب برنامه 
90 و سئوال خنده دار اين برنامه را نديدند. 
شايد برخی صحبت در مورد نتيجه ديدار 
ــن مقابل الهالل را زياده روی در  ذوب آه
ــتانی بدانند،  بزرگ كردن يك تيم شهرس
ــازی روز  ــع نمی توان ب ــه طور قط اما ب
چهارشنبه بازيكنان اين تيم ايرانی مقابل 
ــتان را بدون توجه از نظر  نماينده عربس
ــی در اوج  ــد و اينكه تيم اصفهان گذران
خستگی قرار است به مصاف پرسپوليس 
ــزوم توجه  ــش بر ل ــش از پي ــرود، بي ب
ــانه ای به اين تيم می افزايد. می گفتند  رس

كه پرسپوليسی ها آرزو می كردند در چنين 
موقعيتی به مصاف ذوب آهن بروند تا با 
كسب يك نتيجه خوب و گرفتن امتياز از 
نماينده اصفهان، هم صدر جدول را دچار 
ــادت های  ــر كنند و هم تالفی حس تغيي
هوادارانشان به تيم بی حاشيه و كم طرفدار 
ــی را در آورند. ذوبی ها در حالی  اصفهان
امروز ميهمان قرمزهای پايتخت هستند 
ــی در دو هفته  ــی داي ــاگردان عل كه ش
ــود را با ناراحتی از  متوالی، هواداران خ
ــود كرده اند و  آزادی راهی خانه های خ
با باخت مقابل ملوان و استقالل، حال و 
روز خوبی ندارند. عالوه بر وضعيت اين 
تيم در جدول رده بندی ليگ برتر، باخت 
قرمزهای پايتخت مقابل رقيب سنتی شان، 
ــرخابی  در حالی كه هواداران تيم های س
حاضرند پيروزی در داربی را با قهرمانی 
عوض كنند، می تواند زنگ خطری برای 
شاگردان منصور ابراهيم زاده ای باشد كه 
ــتگی فراوان تازه شنبه وارد ايران  با خس

ــدند. اگرچه ابراهيم زاده سعی دارد با  ش
ــب و استفاده  برگزاری تمرين های مناس
از سونا و استخر، خستگی بازيكنانش را 
كاهش دهد، اما نمی توان از توانايی های 
ــيار بازيكنان  فنی علی دايی و انگيزه بس
تيم تهرانی پس از دو هفته ناكامی در ليگ 
برتر چشم پوشی كرد. ذوب آهن پس از 
ــدن در ليگ قهرمانان آسيا،  فيناليست ش
ــم تهرانی می رود  در حالی به مصاف تي
كه هنوز از ضعف های جناحين خود رنج 
می برد و حتی در بازی مقابل الهالل نيز 
ــا، از طريق نفوذهای بازيكنان  از كناره ه

الهالل بسيار اذيت شد. 
حل مشكل های اين چنيني در حالی كه 
روزهای آينده برای تيم اصفهانی آبستن 
ــياری است، به زمان مناسبی  حوادث بس
ــايد به دليل  ــاج دارد؛ زمانی كه ش احتي
ــای ليگ و جام حذفی  برگزاری بازی ه
هيچ گاه در اختيار ذوبی ها قرار نگيرد. تنها 
چيزی كه بايد در خالل اين سطور، توجه 

ــرار دهيم، وضعيت  ــه آن را مد نظر ق ب
رسانه ای پيرامون باشگاه ذوب آهن پس 
ــت كه  ــدار با الهالل اس ــزاری دي از برگ
بازی اين تيم مقابل پرسپوليس همه چيز 
را تحت تأثير قرار می دهد؛ تجربه ثابت 
كرده تيم های شهرستانی پس از بازی های 
خود مقابل سرخابی های پايتخت از گزند 
حاشيه آنها مصون نمی مانند؛ ذوب آهن 
ــا حواس پرتی  ــتگی ي نبايد به دليل خس
ناشی از حضور در آسيا، از حاشيه های 

تيم پرطرفدار غافل بماند.

لشکر سرخ زير چکمه های سربازان ابراهیم زاده 
ذوب آهن، حاال نوبت پرسپوليس است

نجوای تو، سكوت مرا ذوب می كند 

34  ورزشكار زن ایراني 
در پارا آسیاي گوانجو 

به میدان مي روند

ساكت: 

محمود کريمی اسطوره اخالق سپاهان است
پژمان سلطانی

محمد رضا ساكت )مديرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مباركه 
سپاهان( در كنفرانس مطبوعاتی اين باشگاه به مناسبت روز سپاهان 
ــئوالن ورزش كشور  ــفانه بی توجهی مس )دوم آبان( گفت: متأس
نسبت به باشگاه های شهرستانی به يك سنت تلخ تبديل شده كه 
به عنوان دردی تاريخی ورزش ما را در چمبره خودش دارد. رسانه 
ملی ظرفيت ها و توانمندی ديگر تيم ها را ناديده گرفته و شرايط 
ــت. راه مقابله با اين تبعيض فقط  ــاوی را به وجود نياورده اس مس
ــت و اميدوارم رسانه ملی از اين  تكرار قهرمانی و موفقيت ها اس
ــتان ها را در دستور كار قرار دهد. ساكت  به بعد توجه به همه اس
ـــاره كرد و توضيح داد: عـدم افتتاح  ــگاه نقش جهان اش  به ورزش
نقش جهان، زيان هايی را به تيم فوتبال سپاهان زده است و باعث 
شده هوادار كمتری جهت تشويق و حمايت از سپاهان به فوالدشهر 
ــپاهان در ايـن زمينه   بيايد. وی در مورد بازاريـابی تصريح كرد: س
ــگاه در كشور بوده، سپاهان نوين هم برای باشگاه  موفق ترين باش
بازيكن پرورش داده و هم كسب درآمد كرده، سپاهان با حضورش 
ــترين درآمد را در جمع ديگر  ــگاه های آسيا نيز بيش در جام باش
ــت كه در سطح شهر  ــت و اولين باشگاه اس تيم های ايرانی داش
فروشگاه سيار دارد و قصد داريم فروشگاه های ثابت را راه اندازی 
كنيم و به نظر من برای اينكه باشگاه ها به خودكفايی برسند سازمان 

تربيت بدنی بايد نظام خصوصی سازی باشگاه را تدوين كند. 
ــاكت اضافه كرد: باشگاه از نظر فرهنگی كارهای زيادی را برای  س
اعضای تيم هايش انجام داده از جمله مسابقه های قرآنی و شركت 
ــه اين برنامه های فرهنگی ادامه  در مجالس فرهنگی و مذهبی ك
ــت. اكنون می گوييم محمود كريمی اسطوره اخالق  خواهد داش
ــگاه و اين نشان دهنده آن است كه برنامه های فرهنگی مورد  باش
ــان كرد: از سوی وزارتخانه  ــت. ساكت خاطرنش توجه ما بوده اس
ــگاه همشهری نمی توانند  ــد كه دو باش معادن و فلزات اعالم ش
رشته های موازی داشته باشند، به همين خاطر سپاهان در هندبال و 
كاراته سرمايه گذاری كرد و بستكتبال و واليبال به ذوب آهن سپرده 
شد. وی در پايان تأكيد كرد: درآينده جهت پوشش خبری تيم های 

بانوان از خبرنگاران بانو استفاده خواهيم كرد.

قلعه نویــی: به خاطر کیان باشــگاه در کنفرانس حاضر 
نشدم

امير قلعه نويی نيز در نشست خبری باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان 
ــت: به خودم افتخار می كنم كه مربی چنين باشگاهی  اظهار داش
ــت و به نظر من راه صد ساله را  ــتم و سپاهان افتخار ايران اس هس
ــاله پيموده و تيم هندبالش در سيزدهمين دوره رقابت های  ده س
ــد و موفقيت های  ــيا با نا داوری حذف ش ــگاه های آس جام باش

سپاهان جرقه نبوده بلكه با مديريت و برنامه ريزی مطلوبی به اين 
ــت. وی ادامه داد: 18 قهرمانی را در دوران  ــيده اس موفقيت ها رس
ــی ام كسب كردم و بهترين دوران ورزشی ام در اين باشگاه  ورزش
سپری شده و در سپاهان احساس آرامش می كنم. قلعه نويی خود 
ــاوره ای خواند و توضيح داد: من آدم مشاوره ای هستم  را آدم مش
و از انتقاد ناراحت نمی شوم و بيست فكر بهتر از يك فكر است 
ولی بايد انتقاد مغرضانه نباشد و مطبوعات با نيت خوب انتقاد كنند 

و به عقيده ام مطبوعات اصفهان بيشتر از بنده دلشان برای تيم های 
ــه در كنفرانس مطبوعاتی پس  ــوزد، ولی زمانی ك اصفهانی می س
ــدم فقط قصد  ــا به خاطر وجود دوربين نود حاضر نش از بازی ه
ــتم از كيان و منافع باشگاه محافظت كنم. قلعه نويی در مورد  داش
ــپاهان تصريح كرد: هر بازی شرايط خاص خود  سيستم تيمی س
ــری از گردونه رقابت های  ــما ديديد كه 6 تيم ليگ برت را دارد ش
ــان دهنده اين است كه تيم ها به هم  جام حذفی كنار رفتند و نش

نزديك شده اند من به بازيكنانم گفتم اگر به صدر جدول نزديك 
ــوند تيـم ها از نظر روحی به هـم می ريزند. در فصـل گذشته   ش
ــن بنگر و هادی عقيلی در خط دفاع  ــيد جالل حسينی، محس س
ــتيم. باز هم اين نكته را  ــا بودند و بهترين آمار را بر جای گذاش م
يادآوری می كنم كه هر بازی شرايط خاص خود را دارد و ما برای 
ــالش خود را مضاعف كنيم. قلعه  ــيدن به صدر جدول بايد ت رس
ــه هفته تمام بازيكنان خود را در تمرين ها نداشتيم  نويی افزود: س
 و تنها با يـازده بازيكن كارهـای تاكتيكی را انجـام داديم كه نبود 
ملی پوشان در تمرين ها خلل ايجاد كرد. قلعه نويی در پايان راهيابی 
تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان را به فينال جام باشگاه های آسيا به 
جامعه ورزش ايران تبريك گفت و تصريح كرد: ذوب آهن راه خود 
را پيدا كرده ولی در ايران يك عادت بدی رواج يافته و آن اين است 
ــفانه نمی توانيم موفقيت ها را نگه داريم. ما سال گذشته  كه متأس
قهرمان ليگ برتر كشور شديم و برای اينكه اين عادت را از بين ببرم 
در سپاهان مانده ام و مطمئن باشيد كه قهرمانی را تكرار می كنيم. 
قلعه نويی در پايان محمود كريمی را اسطوره اخالق سپاهان دانست 
و خاطرنشان كرد: در اين 18 ماهه درس هايی از محمود كريمی ياد 

گرفته ام و بايد كريمی را الگويی برای جوانان كشور قرار دهيم.
پناهنده: با ناداوری حذف شدیم

در ادامه صحبت های امير قلعه نويی، پناهنده )مديرفنی تيم های 
ــپاهان( توضيح داد: از نظر فضای سرانه ورزشی، استان  هندبال س
اصفهان در مكان 24 كشور قرار دارد و اين يك معضل برای پيشرفت 
ورزش در اين استان است. دومين مشكل تعطيلی ورزش حرفه ای 
 و قهرمانی در مدرسه های استان بوده كه موجب عدم استعداديابی 
می شود. وی ادامه داد: ورزش استان به باشگاه ها تكيه كرده و اگر 
باشگاه ها خود را كنار بكشند ورزش استان رو به نابودی خواهد 
رفت و به جرأت می گويم هندبال ايران وابسته به بازيكنان سپاهان 
ــپاهان، پيرامون  ــت. مدير فنی تيم های هندبال س و ذوب آهن اس
ـــيا تأكيد كرد: تيـم های  ــابـقه های هنـدبال باشگاه های آس  مس
شركت كننده با قدرت به اين مسابقه ها آمده بودند. نماينده لبنان 7 بازيكن 
خارجی داشت اما سپاهان با نا داوری نتوانست به فينال اين رقابت ها 
 راه يابد و مصطفی غالمی سرمربی اين تيم از كارش بركنار نشده 

است.
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دوشنبه 3 آبان 1389/ 17 ذالقعده1431/ شماره Monday 25  October 2010       378)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم )ص(:
عبادت کن خداوند تعالی را، 
 چنانچه  او را می بینی 
 و اگر او را نمی بینی، 
او تو را می بیند.

غرفه به غرفه با نمایشگاه جهاد خدمت رسانی 

سيری در وظايف، عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت هفتم(

از چهارم مهرماه با افتتاح نمايشگاه جهاد خدمت رسانی در ايستگاه شماره 
 يك متروی اصفهان )خيابان كاوه(، دريچه ای جديد بر خدمات صادقانه و 
خستگی ناپذير شهرداری اصفهان به روی مردم گشوده شد. شهرداری اصفهان 
در هشت سال اخير با انجام پروژه های بی نظير عمرانی و تغيير چهره شهر 
اصفهان، دورانی طاليی را در عصر مديريت شهری كشور آغاز نموده و شهر 
اصفهان را همواره با حفظ هويت تاريخی و اسالمی ايران، همپای پيشرفت تمدن 
و تكنولوژی مديريت شهری پيش برده است. در اين سير با شكوه از گذر صد 
ساله و مرور تاريخ شهرداری در صد سال اخير گذشتيم و اسناد و تصاوير اين 
دوران را بررسی نموديم. بر ماكت های بی نظير و شبيه سازی های زيبا و خالقانه 
پروژه های شاخص عمرانی نظر افكنديم و شهر زيبای خدا را در ابعادی باور 
پذيرتر و موشكافانه تر در نمايشگاه جهاد خدمت رسانی كه برشی از عملكرد 

عظيم شهرداری است، نظاره گر شديم. 
بر  خالصه  اما  دقيق  مروری  شهرداری  دستاوردهای  در  سير  ادامه  در 
سال  هشت  در  اصفهان  شهرداری  سازمان های  دستاوردهای  ترين  مهم 
مرور   را  دستاوردها  و  خدمات  غرفه  به  غرفه  و  داشت  خواهيم   اخير 

می كنيم.
مديريت استراتژيک در شهرداری اصفهان

در راستای رسيدن به هدف های مديريت استراتژيك، برنامه ای در شهرداری 
اصفهان تنظيم شده است كه در افق 1404 مأموريت ها، چشم اندازها و هدف های 
كالن و استراتژيك كالنشهر اصفهان را در ابعاد دنيای مدرن اقتصادی، فرهنگی، 
عمرانی و اجتماعی و... بررسی و هدفمند می نمايد كه در اين راستا اقدام های 

زير انجام پذيرفته است:
 تدوين برنامه اصفهان 95 با رويكرد استراتژيك برای سال های 1390-94

 تدوين برنامه 5 ساله شهرداری اصفهان برای سال های 89- 1385
 نهادينه كردن برنامه ريزی استراتژيك در شهرداری اصفهان، بر پايه اصفهان 

پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی 
 حفظ موقعيت شهری اسالمی، طيب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان و 

الهام بخش و مظهر تمدن اسالمی
 حركت به سوی شهری مردم محور با مديريت واحد و مبتنی بر حكمت و 

دانايی، ارزش مداری و عدالت اجتماعی
 شهری خالق با مردمی مؤمن، دانا، با نشاط، مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ 

شهروندی
 شهری زيبا با سيمايی چشم نواز، سربلند، آباد، ايمن، سالم و هوشمند

 شهری پيشرفته با معماری ايرانی – اسالمی متعادل، متوازن و سازگار با هويت 
تاريخی و فرهنگی 

 شهری توسعه يافته با اقتصاد و معيشت پويا و بهره وری متكی بر توليد علم، 
فناوری و گردشگری

 شهری سرآمد با جايگاه ويژه جهانی و برتر در فرهنگ، هنر، گردشگری و 
بهترين شهر ايران برای زندگی

فعالیت های  افزايش  و  توسعه 
مشاركتی در شهرداری مردم دار

شعار  با  همراه  اصفهان   شهرداری 
خدمت رسانی و مردم مداری، پاسدار 
حرمت در عرصه خدمت به شهروندان 
بوده و بر اين نكته اذعان دارد كه خدمات 
شهرداری با ارتباط مستقيم و مشاركت و 
تعامل با مردم ميسر می شود و در اين 
راستا و نيز كاهش متولی گری و تحقق 
فعاليت های  اساسی،  قانون   44 اصل 
در  اصفهان  شهرداری  در  مشاركتی 
ظرفيت  از  استفاده  و  گذاری  سرمايه 
بخش خصوصی به شرح زير توسعه 
و افزايش يافته است. تشكيـــل دفتــر 
مشاركت های  و  گذاری  سرمايـــه 
شهرداری اصفهان در سال 83 با هدف 

جذب سرمايه گذاری خصوصی، گسترش فضاهای عمومی، ايجاد منابع درآمدی 
جديد، فراهم نمودن همكاری و مشاركت مردم در پروژه های شهری و تشكيل 
شورای عالی سرمايه گذاری و مشاركت ها. تشكيل كارگروه های شورای عالی 
در 7 محور شهرسازی و معماری، خدمات شهری، امور حقوقی و قراردادها، 
اقتصادی و حمل و نقل. سرمايه گذاری 5 ميليارد تومانی بخش خصوصی برای 

اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی تفريحی در شهر اصفهان
اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی و تفريحی با مشاركت بخش خصوصی، 

نظیر:
 آغاز راه اندازی بالن تفريحی جنب كوه آتشگاه با ظرفيت 30 نفر 

 آغاز احداث و راه اندازی بزرگترين شهر بازی خاورميانه در پارک طبيعی 
شرق

 ايجاد پارک بادی در منطقه های مختلف شهری
 پاركينگ های كرمانی، مهتاب و سه راه قائميه

 مجموعه ورزشی، پزشكی، تجاری و فرهنگی صارميه، هسا و وليعصر
 مجتمع های تجاری و مسكونی در منطقه های مختلف شهرداری مانند شهرک 

سالمت و نفيس
اجرای طرح های جديد در سیستم شهرسازی اصفهان

اجرای طرح های جديد با محوريت تكريم ارباب رجوع و ايجاد سهولت در 
 انجام فعاليت های اداری در فرآيند ساختمان سازی، صدور پروانه ساختمان و 
تمركز زدايی و گسترش خدمات فنی صدور پروانه ساختمان و تسريع در 
پاسخگويی به ارباب رجوع در سايه فعاليت های ذيل در راستای اين طرح بوده 

است:
 ايجاد رقابت سازنده و افزايش كيفيت خدمات مهندسی

 افزايش بهره وری و صرفه جويی در هزينه های شهرداری 

 تهيه طرح بازنگری تفصيلی كل شهر 
اصفهان و ارسال به كميسيون ماده 5

 تهيه ضوابط و مقررات طرح بازنگری 
تفصيلی 

 راه اندازی سيستم مكانيزه شهرسازی 
در منطقه های شهرداری 

 حـــذف گـــردش فيزيكی پرونده 
درمنطقه ها با اجرای بايگانی الكترونيك

 تهيه ضوابط سيمای شهری برای كل 
شهر اصفهان

اطالعات  سيستم  استراتژی  تدوين   
مكانی شهرداری اصفهان

ارتقـــای كمـــی و كیفی بازارهای 
شهرداری در راستای بهبود معیشت و 
ارتباط مستقیم تولید كننده و مصرف 

كننده
از جمله خدمات ارزنده شهری، ايجاد بازارها و ميدان های روز بوده است. اين 
جلوه كه در غرفه های سازمان ميدان ها و بازارهای روز شهرداری اصفهان، بازار 
گل و گياه و غرفه گياهان دارويی تجلی يافته است؛ نشان از تخصصی عمل كردن 
شهرداری در ارتقای كمی و كيفی بازارهای روز با انجام ارتباط مستقيم توليدكننده 
و مصرف كننده در جهت بهبود معيشت مردم دارد كه با دستاوردهای زير همراه 

بوده است:
 افزايش بازارهای روز اصفهان از 3 عدد در سال 82 به 10 عدد در سال جاری، 

با انجام تغييرها و رشد 23 درصدی خدمات 
 ايجاد بازارهای تخصصی گل و گياه، گياهان دارويی و... با حضور 80 شركت 

توليدكننده و جذب 500 هزار نفر از شهروندان
 ارتقای امكانات سردخانه ای مواد غذايی استان و احداث 3 بازار ماهی فروشی 

تمدن، حجت و سروش با استفاده از امكانات و نظارت مستقيم دامپزشكی 
 توسعه و بهينه سازی مركز ميوه و تره بار و ميدان و غرفه های وسيع، فراگير 

و تخصصی
 احداث محوطه جديد عرضه مستقيم سبزی در ميدان های مركزی ميوه و تره 
بار به مساحت 75000 مترمربع عرصه، 268 باب غرفه و 2 عدد سكوی روباز به 

مساحت 11 هزار مترمربع
 احداث 1450 واحد كارگاه، فروشگاه و سوله در شهرک كارگاهی اميركبير و 

اشتغال بيش از 6500 صنعتگر خالق و مبتكر در آن
 تصويب برنامه توسعه مشاغل شهری اصفهان، با استراتژی خرده فروشی برای 

اولين بار در شورای برنامه ريزی توسعه استان 
خدمات نمونه شهری با محوريت اصفهان پاكیزه ترين شهر ايران 

زيبايی، نظافت و تميزی اصفهان همواره در تاريخ زبانزد خاص و عام بوده است 
و آنچه شخصيت اصفهانی ها را متمايز می سازد همين تميزی و پاكی است كه 

ريشه در فرهنگ و طهارت مذهبی دارد. در اين راستا نظافت مدرن شهر، مديريت 
پسماندها و تخصصی عمل كردن در خدمات جمع آوری زباله، تجهيزات ناوگان 
و... همواره مورد نظارت و نظر دقيق شهرداری اصفهان در دستيابی به آمار مطلوب 

زير بوده است:
 حمل روزانه 921 تن ميانگين پسماندهای عادی و مديريت امر

 طراحی و ساخت مخازن جمع آوری شيرابه زباله برای اولين بار در كشور 
جهت عدم ريزش از ماشين آالت حمل به خيابان 

 توليد چيپس چوب برای اولين بار در ايران، از ضايعات فضای سبز با هدف 
بازيافت به چرخه طبيعت 

 جمع آوری و حمل نخاله به ميزان 680 تن در روز
پزشكان  مطب های  عفونی  پسماندهای  آوری  و جمع   جداسازی، حمل 
و مراكز اورژانس و درمان، توسط ناوگان مخصوص برای اولين بار در سطح 

شهرداری های كشور به ميزان 3 تن در روز و نابودی صحيح اين زباله ها
 نظافت روزانه 40 ميليون مترمربع معابر خيابان ها و كوچه های شهر

 تهيه تقويم جمع آوری زباله و مواد بازيافتی به منظور اطالع رسانی مناسب و 
آموزش شهروندان

اعتمادسازی دو سويه با شهروندان
با عملكرد صحيح و شفاف شهرداری در اطالع رسانی، ديدارهای مردمی با 
شهروندان و فناوری های نوين ارتباطی، ديوارهای بی اعتمادی به وجود آمده 
در سال های پيش فرو ريخته است و مردم شاهد خدمت مديرانی از جنس خود 
می باشند. خدمات مهم روابط عمومی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و امور 
رسانه ها در شهرداری اصفهان با همكاری سازمان ارتباطات شهرداری )فاوا( و 
كميته فرهنگی شهروندی با اطالع رسانی دقيق در نمايشگاه جهاد خدمت رسانی 
در اين امر بسيار مهم بوده است. در سال های اخير فعاليت هايی از قبيل موردهای 

زير در اين راستا دنبال شده است:
 راه اندازی سامانه ارتباط مردمی 137 و پاسخگويی 24 ساعته به شهروندان

 راه اندازی استوديو صدای شهر به منظور ارتباط با مديران شهری و آگاهی 
شهروندان بر موج FM رديف 91/1 مگاهرتز – AM رديف 837 كيلو هرتز

 راه انـــدازی خبرگزاری ايمنـــا و اطـــالع رســــانی اخبــار روز شهر 
 http://www.imna.ir به آدرس

 راه اندازی روزنامه اصفهان زيبا و نيز درگاه الكترونيكی شهرداری شامل: سايت 
منطقه ها و سازمان ها برای استفاده از LED و تلويزيون های شهری برای اطالع 

رسانی به مردم
منطقه های 14گانه  در  مردمی  و مالقات های  منظم  ارتباط های  برقراری   

شهرداری 
 ساماندهی به تبليغات كارآمد شهری و فرهنگ شهروندی 

 راه اندازی نمايشگاه نصف جهان در دروازه دولت در سه بخش اصفهان قديم، 
اصفهان حال و اسناد بلديه 

 برگزاری تورهای نيم روزه جهت بازديد شهروندان از طرح های عمرانی، 
خدمات شهری و شهرسازی.

مهدی رفائی

شماره  به  منابع  )ساير  ای  سرمايه  دارائیهای  تملک  حساب  به  واريز  يا  بانکی  نامه  ضمانت 
2164200213001( نزد بانک كشاورزی شعبه جهاد كشاورزی به نام سازمان جهادكشاورزی 

استان اصفهان 
محل دريافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جريب، سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان، اداره 
امور پیمانها و قراردادها مناقصات، اتاق های 219، 272 و يا به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

كشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمايید.
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

89/8/5
مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 89/8/6 تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 89/8/16 و زمان 

بازگشايی روز سه شنبه مورخ 89/8/18 ساعت 9 صبح می باشد.
محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان

در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
داشتن سوابق اجرايی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذكور

دستگاه نظارت: مديريت آب و خاک 
هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان

شماره موضوع مناقصهرديف
مبلغ برآورد )ريال(محل اجرامنا قصه

محل 
تأمین 
اعتبار

مبنای برآورد
مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ سپرده 
نوع واجدين شرايط)ريال(

سپرده

1

تجهیز و 
نوسازی اراضی 
روستای معین 

آباد

استانی1/667/192/320اردستان89/54

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12012/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در رشته آب

*

2

طرح احداث 
جاده های بین 
مزارع روستای 

سین

استانی2/080/011/514برخوار89/55

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12013/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در راه و باند

*

3
طرح شبکه 

آبیاری اراضی 
)فاز2( اردوشاه

ملی2/836/821/648فالورجان89/56

فهرست 
بهای واحد 

پايه آبیاری و 
زهکشی سال 

88

12015/000/000

اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای حداقل 
پايه و رتبه مورد نیاز 

در رشته آب

*

خريد لوله پلی 4
برآورد استانی1/776/044/000گلپايگان89/57اتیلن

6012/000/000دستگاه

كارخانه های تولیدی 
دارای گواهی از 

موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی 
و معاونت آب و 

خاک وزارت جهاد 
كشاورزی

*

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای )نوبت اول(

اداره امور پيمان ها و قراردادها

نوبت اول
استان  شهــــری  فــاضالب  و  آب  شركت  گـــذار:  منــاقصه   -1 

چهارمحال و بختیاری 
با   PE80 با آبرسانی  اتیلن  پلی  لوله های  مناقصه: خريد  2- موضوع 
متراژ  به  میلیمتر  سايز 160   ( شامل  اتمسفر  فشار 10  با   S.F1025
1500 متر و سايز 250 میلیمتر با متراژ500 متر و سايز 355 میلیمتر 

با متراژ 500 متر و سايز 400 میلیمتر با متراژ 450 متر طول
بانکی  ضمانتنامه  مبلغ  عمرانی-  منابع  محل  از  اعتبار:  محل   -3

80/000/000 ريال می باشد.
4- مدارک موردنیاز جهت دريافت اسناد: معرفی نامه و آخرين آگهی 
تولید كننده فیش  از شركت های  نمايندگی  نامه  يا  تغییرات شركت 
واريزی به مبلغ 200/000 ريال به حساب سیبا 105547714007.

5- محل دريافت اسناد: شهركرد میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای 
شركت تلفن: 03813342497

6- تاريخ واگذاری اسناد: 89/8/5 لغايت 89/8/8 
تاريخ تحويل اسناد مناقصه: 89/8/18 

تاريخ بازگشائی: ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 89/8/19 
كلیه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

http//:iets.mporg.ir :سايت منتشركننده

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياری

صرفه جويی در مصرف آب = كاهش فاضالب + پاكیزگی محیط زيست

م الف/ 10297


