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رهبر معظم انقالب اسالمی:
فقط دولت امریکا 
مرتکب جرم اتمی شده است

رئیس جمهور اسالمی ایران: 
درخواست تشکیل نهادی جهانی، 
برای خلع سالح هسته ای  

افزایش 200 میلیـون مترمکعبـی
 آب زاینـده رود
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در ادامه هفته س��ی و یکم لیگ برتر 
فوتبال کش��ور در حس��اس ترین دیدار، 
تیم های اس��تقالل ته��ران و ذوب آهن 
اصفه��ان که ب��ه مرحل��ه حذفی جام 
در  یافتن��د،  راه  آس��یا  باش��گاه های 

ورزش��گاه آزادی تهران به مصاف هم می روند. ش��اگردان صمد مرفاوی 
چهارش��نبه گذشته در گروه اول، تیم االهلی عربستان را با حساب 2 بر 

یک از پیش روی برداشت و ...

شهرستانها

ورزش

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری
 با اش��اره به افق روشن توسعه استان 
ب��ه برکت خدمات نظام و دولت نهم 
گفت: بس��یاری از افقهای توسعه این 
اس��تان به طرح تبدیل ش��ده اس��ت. 

رجبعلی صادقی الزمه موفقیت یک مدیریت را ش��ناخت کافی و روحیه 
آرمانی دانست و افزود: بخش زیادی از توفیقات حاصل شده در 5-4 سال 
گذشته در استان ناشی از وجود این دو مؤلفه بود. وی گفت: در دولت نهم 
کارهای بزرگی در استان در بخشهای مختلف انجام شده و طرحهای نیمه 

تمام زیادی نیز در دست اقدام است...

منطق��ه ای  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: ذخیره آب 
پشت سدهای این استان بهار امسال36 درصد
 نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

یافته است.
ف��رج اهلل صی��ادی در گفتگو ب��ا ایرنا، 
افزود: میزان بارش درس��ال زراعی جاری 
نس��بت به بلندمدت، پن��ج درصد کاهش 
نشان می دهد، که امید است تا پایان بهار 

سال جاری جبران شود.
وی میزان آب ذخیره ش��ده در پش��ت 
س��د»چغاخور« اس��تان را 27 میلیون متر 
مکعب برآورد کرد و گفت: س��ال گذشته 
در این مدت میزان آب این سد 20 میلیون 

متر مکعب ثبت شده است.
وی آبگی��ری س��د عظی��م کارون 4 در 
بهار امس��ال را یادآور شد و گفت: دریاچه 
تشکیل شده درپشت سدکارون 4چشم انداز
خاصی ب��رای منطقه ایجاد کرده اس��ت. 
وی افزود: خشکس��الی چند سال گذشته 
در اس��تان، س��بب کاهش آب سفره های 

زیرزمینی شده است.
میزان بارندگی درسال زراعی جاری در 
شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ، لردگان 
و بروجن به ترتیب 342،1144،574 و281 

میلی متر گزارش شده است.

صفحه 4

ذخیره آب سدهاي 
چهارمحال و بختیاري

 36 درصدافزایش یافت

افقهای توسعه استان در دولت نهم 
به طرح تبدیل شد

ذوب آهن 
تنها تیمی که در سه جبهه می جنگد

ــیله باطالع کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی  بدینوس
احداث جایگاه عرضه فرآورده های نفتی می رساند این 
شرکت از متقاضیانی که از سند ثبتی و یا حق استفاده رسمی 
از زمین در داخل محدوده خدمات شهری شهر فارسان و 
همچنین از سرمایه و امکانات کافی جهت احداث جایگاه 
به همراه تأسیسات جانبی آن برخوردار می باشند، دعوت 
به همکاری می نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت 
ــب  ــرایط پذیرش و کس دریافت فرم تقاضا، آگاهی از ش
ــخ 89/2/25 به واحد  ــتر حداکثر تا تاری اطالعات بیش
خدمات بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ــه چهارمحال و بختیاری به آدرس کیلومتر 5 جاده  منطق
ــایت این منطقه به آدرس ــهرکرد- اصفهان و یا به س ش
WWW.Chaharmahal.niopdc.ir مراجعه نمایند.

آگهی پذیرش متقاضیان احداث نقاط 
عرضه در شهر فارسان

آگهی مناقصه عمومی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شاهین شهر

ــورای محترم  ــهر به استناد مصوبه ش ــیرانی شاهین ش سازمان تاکس
سازمان مورخ 88/05/05 در نظر دارد خرید و نصب سیستم معاینه 

فنی خود را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
ــت اوراق مناقصه و بازدید از محل  ــان می توانند جهت دریاف متقاضی
ــنبه مورخ 89/02/13 و جهت شرکت  تا پایان وقت اداری روز دوش
ــه شنبه مورخ 89/02/14 به  در مناقصه تا پایان وقت اداری روز س

دبیرخانه سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

(نوبت اول)

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

استان چهارمحال و بختیاری

اولین همایش تجلیل از خیرین کمیته امداد 

امام خمینی (ره)استان چهارمحال وبختیاری

زمان1389/2/5       مکان: سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بنیاد مسکن یکی از برکات مستمر و صدقات 
جاری امام )ره( است

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری

مقام معظم رهبری

اس��تاندار اصفه��ان با اش��اره 
اس��تان  ای��ن  قرارگرفت��ن  ب��ه 
خش������ک   نیم��ه  منطق��ه  در 
گفت:  مهاجرپذیر ب��ودن اصفهان 
از چالشهای اصلی استان است که 

ب��ه کم آبی هم دامن زده اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی افزود:  مس��أله 
مهاجرت بعد از آب،  جزء مش��کالت جدی پیشروی مدیریت استان، 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه مهاجرت به اصفهان رو به افزایش 
اس��ت، تصریح کرد: گسترش حاشیه نش��ینی و افزایش تقاضا یکی از 

دالیل کمبود آب در استان است...
شهرستانها

مهاجرپذیری به کم آبی
 اصفهان دامن زده است
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سراسری

فقط دولت امریکا مرتکب جرم اتمی شده است
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی، پیامی خط��اب به اجالس
 بین المللی خلع سالح در تهران صادر فرمودند. 
در بخش��ی از پیام ایش��ان آمده اس��ت:  
فناوری هسته ای جایگاه برجسته ای در حیات 
اقتصادی را به خود اختصاص داده است و با 
گذر زمان و افزایش نیازهای صنعتی، پزشکی 
و انرژی به طور فزاینده ای اهمیت آن بیشتر 
خواهد ش��د و به همین می��زان، تالش برای 
دستیابی به انرژی هسته ای و بهره گیری از آن 
نیز افزایش می یابد. ملت های خاورمیانه که 
مانند دیگر ملت های جهان تشنه  صلح و امنیت 
و پیشرفت هستند، حق دارند که با بهره گیری 
از این فن��اوری، جایگاه اقتصادی و موقعیت 
برتر نسل های آتی خود را تضمین کنند. شاید 
یک��ی از اهداف غبارآلود کردن فضا در مورد 
برنامه های صلح آمیز هس��ته ای جمهوری 
اسالمی ایران، این است که مانع از توجه جدی 
ملت های منطقه به این حق طبیعی و ارزشمند 
خود شوند. ضمن آنکه، تنها مجرم اتمی جهان 
اینک به دروغ خود را مدعی مبارزه با گسترش 
سالح اتمی معرفی می کند، در حالیکه یقینًا 
هیچ اقدام جدی در این مس��یر صورت نداده 
است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعای 
مبارزه با گسترش سالح هسته ای امریکا دروغ 
نبود، آیا رژیم صهیونیستی می توانست ضمن 
خ��ودداری از پذیرش مقررات بین المللی در 
این زمینه به ویژه ان. پی. تی،  سرزمین اشغال 
شده فلسطین را به زرادخانه ای مبدل سازد، که 

انبوهی از سالح های هسته ای در آن ذخیره 
شده است؟ برخی از دولت های هسته ای در 
سال های اخیر از نظریه  بازدارندگی در مقابل 
س��ایر قدرت های هسته ای، برمبنای نابودی 
تضمین شده متقابل هم، فراتر رفته اند تا جایی 
که در راهبرد هسته ای این دولت ها بر حفظ 
انتخاب هسته ای در برابر تهدیدات متعارف از 
سوی ناقضین معاهده عدم اشاعه، تأکید شده 
است، در حالیکه بزرگترین ناقضین معاهده 
عدم اشاعه، قدرت هایی هستند که عالوه بر 
نقض تعهد خود در ماده 6 معاهده برای خلع 
سالح هسته ای، حتی در اشاعه عمودی و افقی 
این سالح ها گوی سبقت را از دیگران ربوده 
و منجمله با کمک به تسلیح رژیم صهیونیستی 
ب��ه س��الح های هس��ته ای و حمای��ت از 
سیاس��ت های آن رژیم، در اشاعه واقعی این 

س��الح ها نقش مس��تقیم و مغایر تعهدات 
خ��ود برمبنای ماده یک معاه��ده ایفا کرده و 
منطقه خاورمیانه و جهان را با تهدیدی جدی 
روب��ه رو کرده ان��د و در رأس این دولت ها، 
رژیم زورگو و متجاوز ایاالت متحده امریکا 
اس��ت. به اعتقاد ما افزون بر سالح هسته ای،  
دیگر انواع س��الح های کشتار جمعی، نظیر 
سالح شیمیایی و سالح میکروبی نیز تهدیدی 
جدی علیه بشریت تلقی می شوند. ملت ایران 
که خود قربانی کاربرد سالح شیمیایی است، 
بیش از دیگر ملتها خطر تولید و انباشت این 
گونه سالح ها را حس می کند و آماده است 
همه  امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار 
دهد. ما کاربرد این سالحها را حرام، و تالش 
برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بالی 

بزرگ را وظیفه همگان می دانیم.

ــتان: این کش��ور ب��ا اتخاذ  هندوس
سیاس��ت های لیبرالیزاسیون اقتصادی از 
دهه 90 به سرعت به یکی از قدرت های 
بزرگ تبدیل شد و به دلیل ویژگی هایی 
می تواند به نسبت چین در حفظ سطوح 
باالی در توسعه دراز مدت، موفق باشد: 
ترکی��ب جمعیت��ی بهتر، نهادینه ش��دن 
سیاس��ی عمیق تر، بازارهای سرمایه بهتر 
توسعه یافته، و سطوح باالی ابتکار بومی 
ب��ا مهاجرت زیاد افراد هندی به امریکا و 
عالقه مندی بخشی از جامعه امریکایی به 
فرهنگ و آیین هندی که به شکل گیری 
رواب��ط خانوادگی و فرهنگ��ی میان دو 
کش��ور منجر شده اس��ت، در سایر ابعاد 
اقتصادی، نظامی و سیاسی، سیاست های 
هم س��ویی را دنبال می کنند. در ارتباط 
ب��ا چین و اس��الم گرایی ه��ر دو، منافع 
مش��ترک فراوانی دارند، اما در مس��ائلی 
هم اخت��الف وجود دارد که از آن جمله 
می توان به نحوه بازی با مس��أله ایران و 
چگونگی برخورد با رژیم سرکوبگر برمه 
اش��اره کرد. البته این کشور علی رغم به 
کارگیری سیاس��ت خارجی پراگماتیک، 
نوعی رویکرد عدم تعهد و مس��تقل نیز 
دارد، که امریکا به علت داش��تن شریکی 
قدرتمند در منطقه مجبور اس��ت برخی 
مخالفت ه��ای آن را مطابق با منافع ملی 
این کش��ور بپذیرد و س��عی در مدیریت 
آن دارد. در بخش سیاس��ت های عالی، 
امری��کا باید در ازای انتظ��ار ازهند برای 
هم��کاری و همگرایی با سیاس��ت های 
منطق��ه ای و جهانی آمری��کا، از او برای 
حضور در گروه جی8، حمایت از عالقه 
هند ب��رای عضوی��ت دائم در ش��ورای 
امنیت، گروه دارندگان هسته ای و رژیم 

کنترل فناوری موشکی پشتیبانی کند.
نقش نهادها

در س��ال های اخیر کوشش شده تا 
س��ازوکاری نهادی، همچون گفتگوهای 
ش��ش جانب��ه در ارتباط با کره ش��مالی 
برای حل و فصل مسائل منطقه ای شکل 
گیرد. اگرچه امریکا تمایل و اراده حضور 
در این گفتگوها را دارد، اما دولت هایی 
مانند چین از گروه های صرفاً آس��یایی 
حمایت می کنند، ک��ه امریکا جایگاهی 
در آن ن��دارد. بی ش��ک، دول��ت جدید 
امریکا از ایجاد ساختار امنیتی منطقه ای 
جدید آسیایی حمایت می کند، ولی باید 
به خاطر داشت که چنین گروه هایی هر 
چه گسترده تر شوند از کارایی آن ها به 
سبب تنوع در ارزش ها، منافع و قدرت 
کاسته می شود. بنابراین، امریکا می داند 
که با تکیه بر چنی��ن نهادهای منطقه ای 
نمی توان��د اهداف آس��یایی خویش را 
محقق س��ازد. بدین منظور دولت امریکا 
رویکردی س��ه گان��ه را در م��ورد نهاد 

سازی دنبال می کند.
اولویت نخس��ت، حف��ظ و تقویت 
دوجانب��ه  اتحاده��ای  و  ش��راکت ها 
درازم��دت؛ اولوی��ت بع��دی تقوی��ت 
س��ازوکارهای غیررس��می ک��م جانب��ه 
برای پیوند دوس��تان و متح��دان منطقه 
ای، مانن��د امری��کا / ژاپن / اس��ترالیا یا 
امری��کا / کره / ژاپن. ضمن��ًا چهارگانه، 

امریکا/ ژاپن / استرالیا / هند برای امریکا 
س��ودمند بوده و این کشور بر روی این 
اتحاد س��رمایه گذاری کرده است؛ نکته 
س��وم، فقدان یک نهاد منطقه ای ارزش 
مح��ور )لیب��رال دموکرات( ب��رای جمع 
ک��ردن تمام دولت های دموکرات منطقه 
اس��ت. به علت تکثر فرهنگی و قومیتی، 
کمت��ر بهانه ای وج��ود دارد ک��ه بتواند 
نهادی فراگیر را در آس��یا ش��کل بخشد، 
اما ارزش های لیبرال به خوبی می تواند 
مردم��ان این منطقه را که به لحاظ آماری 
بیش��ترین تعداد جوامع دموکرات نسبت 
به سایر مناطق دنیا را در خود جای داده 

است، به هم پیوند دهند.
ــکا، قدرت  ــای قدرت امری ابزاره
ــخت: در وضعیت و راهب��رد نظامی  س
امری��کا، اگرچ��ه ق��درت ن��رم بر س��ر 
زبان ه��ا افتاده و البته نقش بس��یار حائز 
اهمیت��ی دارد، اما ب��دون تکیه بر قدرت 
س��خت ب��ه س��رعت از کار می افتد. با 
پایان جنگ س��رد حضور نظامی امریکا 
در آس��یا هم��ه جانبه ب��وده و بی تردید 
بالمنازع، اما آنچ��ه تغییرات جدیدی در 
ترکیب نظامی منطقه پدید آورده اس��ت، 
رش��د س��رمایه گ��ذاری چی��ن در امور 
نظامی اس��ت. پیش��رفت آنها در ساخت 
پیش��رفته ترین و مجهزترین تس��لیحات 
نظامی در بخ��ش دریای��ی، زیردریایی، 
موش��ک های ک��روز و بالس��تیک حتی 
تعج��ب نیروهای متخص��ص اطالعاتی 

امریکایی را نیز برانگیخته است.
ــه  ــرای مقابل ــکا ب ــات امری اقدام
ــن: افزای��ش کمی و  ــرفت چی ــا پیش ب
زیرس��اخت های  ش��کنندگی  کاه��ش 
لجس��تیکی هوای��ی و دریای��ی امریکا و 
متحدانش و در اقیانوسیه و آسیا از طریق 
س��خت س��ازی، پراکنده س��ازی و دفاع 
موش��کی فعال. احیای دوباره تجهیزات 
زیردریای��ی امریکا و متح��دان به منظور 
تس��لط مج��دد ب��ر خط��وط دریایی و 
دسترس��ی و آزادی امری��کا و متحدانش 
ب��ه تحقیق��ات در فضا، ب��رای کنترل در 
آن، ارتقاء امکان��ات فضایی، ماهواره ای 
و آمادگی برای نبردهای هوایی. توس��عه 
توانایی ب��رای اداره تهاجم قاره ای دقیق، 
از فاصله های دور. بهبود دفاع موش��کی 
امری��کا و س��امانه های مدیریت جنگ 
مشترک برای مقابله با جنگ های وسیع و 
نیز گسترش سپر محافظ برای دوستان و 
متحدان در بحران. ادامه تعقیب و مقابله با 
تهاجم شبکه ای رایانه ای توسط دشمنان 
بالقوه و نیز ایجاد توانایی های نوین برای 
نب��رد در فضای مجازی. این حجم عظیم 
از فعالیت ها قطعاً به بودجه های سنگین 

نیز نیاز دارد.
ــدرت آمریکا، قدرت  ق ابزارهای 
ــرم: سیاس��ت های ب��وش در زم��ان  ن
زمامداریش، موجب شد تا امریکا مسائل 
دردناکی را تجربه کند؛ خصوصاً در جنگ 
علیه ترورس��یم و نب��رد در عراق. امریکا 
احتیاج دارد به اینکه تصویر، جذابیت و 
قدرت نرم خود را بهبود بخش��د. و این 
یعن��ی توانایی مجاب ک��ردن دیگران که 

آنچه را که تو می خواهی بخواهند. 

آمریکا و اهداف استراتژیک در آسیا

رئیس جمهور در کنفرانس موس��وم به 
»انرژی هسته ای برای همه، سالح هسته ای 
برای هیچکس«، تش��کیل نهادی جهانی به 
منظور نظارت بر خلع س��الح هس��ته ای را 
خواستار شد. رئیس جمهور در سخنرانی خود 
خلع سالح و اشاعه صلح و امنیت را خواست 
اولیه همه ملت ها و دولت های مس��تقل و 
صلح طلب دانس��ت و گفت: ب��دون امنیت 
پایدار و احس��اس امنیت، امکان برنامه ریزی 
همه جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد. 
دکتر احمدی نژاد تأکید کرد: شورای امنیت و 
سازمان ملل متحد طی بیش از شصت سال 
نتوانسته اند امنیت پایدار و احساس امنیت 
را بر روابط بین المللی حاکم کنند و شرایط 
امروز ب��ه مراتب نامناس��ب تر از دهه های 
قبل است. جنگ ها، تجاوز و اشغالگری ها 
و باالتر از آنها س��ایه تهدید و مهمتر از اینها 
انباشت سالحهای هسته ای و کشتار جمعی 
و بدتر از همه سیاست های اعمالی از ناحیه 
چند دولت توسعه طلب، چشم انداز امنیت 
در مقیاس ملی، منطق��ه ای و بین المللی را 
برای همه کشورها و ملتها مبهم ساخته است 
و فضای ذهنی امروز جوامع به شدت متأثر 

از احساس تهدید و ناامنی است. شعار خلع 
سالح هسته ای محقق نشده و آژانس انرژی 
اتم��ی در انجام وظایف خ��ود موفق نبوده 
اس��ت. زرادخانه های هسته ای شیمیایی و 
بیولوژیک هر روز انباش��ته تر می ش��ود و 
رقابت تسلیحاتی گس��ترش می یابد. دکتر 
احمدی ن��ژاد برخی از مهمترین علل ناامن 
ش��دن جهان و احس��اس ناامن��ی جوامع را 
به این ش��رح برشمرد: سیاس��ت تولید و به 
کارگیری سالح هسته ای، استفاده از سالح 
هسته ای به عنوان ابزار بازدارندگی، تهدید 
به استفاده از س��الح هسته ای در مناسبات 
بین المللی، اس��تفاده ابزاری و یک جانبه از 
شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی، اعمال 
معیارهای چندگانه و یکس��ان معرفی کردن 
س��الح اتمی با انرژی اتمی.  وی همچنین 
ب��رای تحقق هدف انس��انی خلع س��الح 
هسته ای و جلوگیری از اشاعه این سالحها، 
پیشنهادهایی را به کنفرانس ارائه و در پایان 
چند جمل��ه ای هم خطاب ب��ه دولتمردان 
امریکایی و متحدانش��ان عنوان کرد. رئیس 
جمهور گفت: بدانن��د دوران اتکاء به بمب 
اتمی گذشته است. تهدید به استفاده از سالح 

به خصوص س��الح هس��ته ای مخصوص 
کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه 
انسانی هستند. اینکه در مقابل منطق قوی از 
تهدید استفاده شود، متعلق به گذشته و فاقد 
کارآمدی در مناسبات است.  تهدید به استفاده 
از سالح هس��ته ای، فقط آبروی دولتمردان 
امری��کا را بی��ش از پیش برد و سیاس��تهای 
ضد انسانی و تجاوزگرانه آنان را برمال کرد. 
دوران، دوران ملتها، اندیشه و فرهنگ است و 
تکیه بر سالح در مناسبات بین المللی میراث 
دولت های بی فرهنگ و عقب مانده از تاریخ 
است. سیاستهای تسلط بر خاورمیانه و انرژی 
و منابع ارزان آن آش��کارا شکس��ت خورده 
است، خوابهای برپایی امپراطوریهای جدید 
آشفته است و تعبیر نخواهد شد. بهتر است به 
جای ادامه راه پیشینیان که به زباله دانی تاریخ 
پیوسته است، به جاری زالل ملتها و دولتهای 
مس��تقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند. 
این برای خود آنان بهتر و مفیدتر است. آینده 
از آن ملتهاس��ت و امنیت، صلح و عدالت با 
کمک صالحان و انسان کامل در تمام جهان 
مستقر خواهد شد و زورگویی در آینده جایی 

نخواهد داشت.

 دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: با 
گذشت 65 سال از فاجعه هیروشیما عامالن 
این فاجعه گستاخانه ملت ها را به استفاده از 
سالح هسته ای تهدید می کنند. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، سعید جلیلی در کنفرانس 
بین المللی »خلع س��الح هس��ته ای و عدم 
اش��اعه« افزود: آنان نه فقط از ارتکاب چنین 
فجایعی ابراز پش��یمانی نمی کنند و از مردم 
ژاپن و جامعه جهانی عذرخواهی نکرده اند 
بلکه پس از 65 سال در انظار جامعه جهانی 
همچنان به خود اجازه می دهند گس��تاخانه 
ملت ها را به استفاده از سالح هسته ای تهدید 
کنند. وی گفت: فاجعه آفرینان هیروشیما و 
ناکازاکی نه فقط محاکمه و مجازات نشدند، 
بلکه بعد از جنایات مزب��ور، برخورداری از 
سالح هسته ای را مبنایی برای امتیازگیری در 
نظام بین المللی قرار داده اند. جلیلی افزود: پس 
از جنگ جهانی دوم متأس��فانه مناسبات بین 
المللی نه برمبنای عدالت، دموکراسی و حق 
برابر ملت ها بلکه برمبنای قدرت برخورداری 
از س��الح هسته ای شکل گرفت. وی اضافه 
کرد: دارندگان س��الح هسته ای صرفاً بر این 
مبنا توانستند برای خود در شورای امنیت امتیاز 
ویژه کسب کنند، اما آیا چنین مبنایی می تواند 
موجب و موجد امنیت برای جهان باشد؟ جداً 
هیچ انس��ان آزاده ای در جهان نمی تواند به 
لحاظ نظری، چنین مبنایی را قبول داشته باشد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: چهار ماه 

پیش توانستم از نزدیک ش��اهد آثار یکی از 
فجیع ترین جنایات تاریخ بشر در هیروشیما 
باشم. جلیلی افزود: در دفتر یادبود قربانیان این 
فاجعه، نوشتم مهم ترین پیام هیروشیما خلع 
سالح آمریکاس��ت و بر ضرورت برگزاری 
این اجالس و چنین هم اندیشی هایی تأکید 
کردم. وی گفت: بر این مبنا حضور شما را در 
جمهوری اسالمی ایران خوش آمد می گویم 
و امی��دوارم هم اندیش��ی در این اجالس که 
هدف واالیی چون خلع س��الح را پیگیری 
می کند پاس��خی مناس��ب به انتظار جامعه
 بین المللی را فراهم کند. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی گفت: تجربه 65 سال اخیر نشان 
داد که دارندگان سالح های هسته ای نه تنها 
امنیت را برای جهان به ارمغان نیاوردند، بلکه 
خود منشاء همه ناامنی های این دوران بوده 
اند. سعید جلیلی در کنفرانس بین المللی خلع 
سالح و عدم اشاعه، با بیان اینکه جامعه امن 
جهانی نمی تواند برمبنای تسلیحات هسته ای 
شکل بگیرد افزود: ما عمیقاً بر این باوریم که 
امنیت پایدار جهانی در بستر ایمان و عدالت 
ش��کل می گیرد. وی اضافه کرد: همین امر 
ایجاب می کند مناسبات بین ملت ها از مبنای 
غلط کنونی، تغییر کن��د و به این دلیل خلع 
سالح هسته ای مهمترین گام برای این تغییر و 
حرکت به سوی جهان امن است. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی با بیان اینکه بدون شک چنین 
امر مهمی با تقاضا و خواهش از قدرت های 

هسته ای محقق نمی شود، گفت: باید جامعه 
جهانی با همبستگی و استفاده از ظرفیت های 
بین المللی عزم و مطالبه جدی خود را برای 
تحقق چنین ه��دف مهمی به این قدرت ها 
دیکته و آنها را به آن ملزم کند. جلیلی افزود: 
تجربه 60 ساله گذشته نشان داده است، سپردن 
خلع سالح به خود این قدرت ها، امید واهی 
و سرابی بیش نیس��ت. وی با اشاره به اینکه 
خطر سالح هس��ته ای تنها در استفاده از آن 
نیست، اضافه کرد: شما شاهد هستید بسیاری 
از جنایات و فجایع در همین دهه اخیر صرفًا 
به پشتوانه س��الح های هسته ای بوده است 
اگر چه از س��الح هسته ای اس��تفاده نشده 
باشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آیا 
ایاالت متحده امریکا بدون چنین پشتوانه ای 
می توانست خودس��رانه و بدون هیچ مبنای 
قانونی، حتی اجازه همین ش��ورای امنیت به 
بهانه واهی به کش��وری حمله و آن را اشغال 
کند؟ وی ادامه داد: اگر فاجعه هیروش��یما و 
ناکازاکی، دهها هزار قربانی داشت؛ جنایات 
امریکا به پش��توانه سالح هسته ای در همین 
دهه اخیر موجب کش��ته و مجروح ش��دن 
صدها هزار انسان بی گناه در افغانستان و عراق 
شده است. جلیلی افزود: آیا این میزان کشتار 
نمی تواند مصداقی از کشتار جمعی ایاالت 
متحده امریکا برای مدعیان حقوق بشر باشد، 
ولو اینکه از س��الح کشتار جمعی به معنای 

خاص آن استفاده نشده باشد.

اوگان��دا، عضو غیردائم ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد از تالش های جمهوری 
اسالمی ایران برای خلع سالح و عاری سازی 
جهان از س��الح هس��ته ای قدردانی کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر مش��اور در 
ام��ور بین الملل اوگاندا در س��خنان خود در 
کنفرانس بین المللی خلع سالح و عدم اشاعه 
در تهران گفت: در این مقطع حس��اس، ما از 
جمهوری اسالمی ایران برای تالش در جهت 
عاری س��ازی جهان از س��الح های کشتار 
جمعی که جز نابودی بشر دستاورد دیگری 
ندارد، تش��کر می کنیم. اکلو اوری��ن افزود: 
حرکت برخی کش��ورها به سمت دستیابی 

به سالح هس��ته ای هزینه های هنگفتی بر 
عهده دیگر کشورها و ملت ها گذاشته است 
و این هیچ فایده ای برای بش��ر ندارد. وی با 
اش��اره به معاهده ان پی تی گفت: سه قدرت 
بی��ن الملل��ی از س��ال 1970 به ط��ور دائم 
زرادخانه ها و انبارهای اتمی خود را افزایش 
داده ان��د. اوری��ن افزود: از این س��ال به بعد 
کشورهای دارنده سالح هسته ای از 5 کشور 
به 9 کش��ور افزایش یافت و برخی کشورها 
نیز در آستانه اتمی شدن هستند. وزیر مشاور 
در امور بی��ن الملل اوگاندا گفت: اس��تفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم همه 
کشورهاست، اما باید از اشاعه سالح هسته ای 

دور ش��ویم. اورین افزود: کش��ورهای یاغی 
به دنبال س��الح هسته ای هستند که اعضای 
معاهده ان پی تی باید با پافش��اری در مسیر 
اج��رای دقیق اصول این معاهده، از اقدام این 
کشورها جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه ان 
پی تی ابزار محکمی است گفت: نبود تضمین 
برای اجرایی ک��ردن ان پی تی، چالش پیش 
روی ما در اجرای این معاهده اس��ت. اورین 
افزود: برخورداری کش��ورها از انرژی صلح 
آمیز هسته ای موضع رسمی اوگانداست. وی 
گفت: کشورهای دارای سالح هسته ای باید 
به سمت از بین بردن سالح های خود حرکت 
کنند، تا جهان عاری از این گونه سالح شود.

پای��گاه اینترنت��ی »جبهه نجات مصر« که از حامیان »محمد البرادعی« اس��ت در امارات 
مس��دود ش��ده اس��ت. این پایگاه اینترنتی که از نام��زدی البرادعی مدیرکل س��ابق آژانس
 بین المللی انرژی اتمی در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت می کند، در روزهای 
اخیر در کشور امارات مسدود شده است. شرکت مخابرات امارات، پایگاه های اینترنتی که 
مطالب مخالف این کشور را منتشر می کند، مسدود می کند؛ ولی پایگاه جبهه نجات مصر 
تاکنون مطلبی در ارتباط با دولت امارات منتشر نکرده است. چندی پیش نیز دولت کویت 
برخی از هواداران البرادعی را از این کشور اخراج کرد. به نظر می رسد که دولت های عربی 
تمایل چندانی به حضور البرادعی در انتخابات ریاست جمهوری مصر ندارند. فعالیت پایگاه 
اینترنتی جبهه نجات مصر، بیش��تر در ارتباط با دولت حسنی مبارک و سرکوب اعتراضات 
مردمی نس��بت به دولت این کشور است. مقر پایگاه اینترنتی جبهه نجات مصر در انگلیس 

بوده و خواهان تغییرات سیاسی در دولت این کشور است.

براس��اس اسناد سازمان اطالعات مرکزی امریکا »سیا« که به تازگی منتشر شده است، 
پورتر گاس، رئیس سابق این سازمان در سال 2005 با نابود کردن فیلمهای بازجویی های 
خشونت آمیز از جمله روش غرق مصنوعی موافقت کرده بود. واحد مرکزی خبر به نقل 
از آسوش��یتدپرس: براساس این اسناد خوزه رودریگز مأمور ارشد مخفی سیا ابراز نگرانی 
کرده بود، این تصاویر در صورت پخش شدن، برای این سازمان ویران کننده خواهد بود. 
این تصاویر ویدیویی مربوط به استفاده مأموران سازمان اطالعات مرکزی امریکا از روش 
غرق مصنوعی بودند. براس��اس یک نامه الکترونیکی مربوط به س��ال 2005 رودریگز به 
گاس و دیگر مس��ئوالن س��یا اعالم کرد، وی احس��اس می کند که نابود کردن این نوارها 
بس��یار مهم است و اگر مسأله جنجالی شد، مسئولیت آن را به طور کامل بر عهده خواهد 

گرفت.

رئیس دیوان عالی تاجیکستان اعالم کرد که از آغاز سال جاری میالدی )2010( بیش 
از 100 عضو گروه های افراطی مذهبی در دادگاه های این کش��ور محاکمه ش��ده اند. به 
گزارش ایرنا، »نصرت اهلل عبداهلل اف« روز جمعه به خبرنگاران گفت: دیوان عالی تنها در 
ماه مارس امس��ال )اس��فند 88(، پرونده 56 عضو »جماعت التبلیغ« را بررسی کرد، که 23 
نفر از آنها به زندانهایی از 3 تا 6 سال محکوم و 33 نفر دیگر از آنها جریمه شدند. عبداهلل 
اف افزود: در سال 2009 نهادهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان حدود 150 نفر را به دلیل 
پیروی از جماعت التبلیغ بازداشت کرده بودند. دیوان عالی تاجیکستان در سال   2006 با 
درخواست دادستان کل این کشور، گروه جماعت التبلیغ را در فهرست سازمانهای افراطی 
و تروریستی قرار داد و فعالیت آن را در خاک این کشور ممنوع کرد. »محی الدین کبیری« 
رئیس حزب نهضت اس��المی و »اکبر توره جان زاده« نماینده مجلس عالی تاجیکس��تان 
خواس��تار حذف این گروه از این فهرس��ت ش��دند، زیرا به گفته آنها ش��واهدی دال بر 
عملیات تروریستی و تبلیغ افراط گرایی مذهبی توسط این جماعت وجود ندارد. اعضا و 
هواداران جماعت التبلیغ در مدارس دینی پاکس��تان و هند درس می خوانند. این سازمان 
مذهبی همانند بس��یاری از جنبشها و حرکتهای مسلمانان شبه قاره هند در دوران استعمار 
انگلس��تان، ریشه در حرکت دینی اصالح گرایانه ش��اه ولی اهلل دهلوی دارد که هم زمان 
با آغاز س��قوط قدرت سیاسی مس��لمانان در سرزمین هند ظهور کرد. جماعت التبلیغ هم 
اکنون یک س��ازمان اس��المی بین  المللی است که در مالزی، اندونزی، فیلیپین، کشورهای 
عربی خاورمیانه و ش��مال آفریقا و چند کش��ور دارای اقلیت مسلمان، در قاره های امریکا 

و اروپا، فعالیت می کند.

اختالل در پروازهای منطقه اروپا 
به س��بب  فوران آتشفش��انی در 
ایسلند، عالوه بر سرگردانی هزاران 
نفر در فرودگاههای اروپا موجب 
اخت��الل در زندگی روز مره مردم 

شده است.
به گ��زارش واح��د مرکزی خبر، 
خاکسترهای آتشفشانی برخاسته 
از قلل آتشفش��انی ایسلند عالوه 
بر زیان های سنگینی که به بخش 
هواپیمایی اروپا وارد کرده است، 

برای دستگاه تنفسی شهروندان اروپایی نیز زیان بخش است. آتشفشان ایسلند همچنان به فوران 
ادامه می دهد و آسمان اروپا را تا زمان نامعلومی در سیطره خود خواهد داشت. تصاویری که به 
تازگی از فورانهای آتشفشانی در ایسلند تهیه شده است، نشان می دهد این آتشفشان همچنان به 
فعالیت ادامه می دهد. همچنین آنچه کارشناسان را نگران کرده بود به واقعیت تبدیل شد، زیرا 
فورانهای آتشفشانی موجب ذوب شدن یخ و برف مناطق اطراف آتشفشان شد که نتیجه آن به راه 
افتادن سیل و تبدیل منطقه به ناحیه ای سونامی زده بود. تعداد زیادی از پل ها و جاده های منطقه 
در این سیل آسیب دیدند. خاکستر آتشفشانی که آسمان اروپا را فرا گرفته است به شکل گیری 
بدترین بحران هواپیمایی در این قاره از زمان جنگ جهانی دوم منجر شد. دهها هزار مسافر مجبور 
شدند در همان شهری که هستند باقی بمانند و شانزده هزار پرواز لغو شد. نهادهای رسمی اروپایی 
میزان خسارتهای وارد شده به بخش هواپیمایی اروپا را دویست میلیون دالر در روز برآورد کرده 
اند. مسافرانی که موفق به پرواز نشدند عمدتاً توانایی اقامت در هتل را ندارند به همین علت در 
سالنهای انتظار فرودگاهها به سر می برند. فوران آتشفشان همچنین بر اوضاع سیاسی قاره اروپا 
تأثیر گذاشت به طوری که، آنگال مرکل صدراعظم آلمان مجبور شد در لیسبون پایتخت پرتغال 
باقی بماند و رئیس جمهور پرتغال نیز در پراگ پایتخت جمهوری چک زمین گیر شد. مراسم 
تشییع جنازه لخ کاژینسکی رئیس جمهور لهستان نیز، تحت تأثیر فوران آتشفشان قرار گرفت 
و مقامات لهستانی به علت امکان پذیر نبودن سفر سران کشورها به ورشو برای شرکت در این 
مراسم، قصد دارند اجرای رسمی مراسم تشییع کاژینسکی را به تعویق بیندازند. از سوی دیگر 
سازمان جهانی بهداشت درباره خطرات احتمالی خاکسترهای آتشفشانی برای دستگاه تنفسی 
شهروندان اروپایی که هوای آلوده را تنفس می کنند هشدار داده است. فقط شرکتها و وسایل نقلیه 
زمینی از این وضع بهره فراوانی بردند به گونه ای که تقاضا برای خرید بلیت قطارها و خودروها 
در اکثر شهرهای اروپایی با افزایش بی سابقه ای همراه شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی 

از جمله بلژیک، فرانسه، انگلیس و ایتالیا همچنان تعطیلی فرودگاهایشان را تمدید کردند.

رژیم صهیونیس��تی در صدد احیاء طرح ش��ارون در اراضی اشغالی کرانه باختری رود 
اردن، تحت عنوان اردن سرزمین جایگزین است. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از 
بیروت؛ تصمیم رژیم صهیونیستی برای اخراج دهها هزار فلسطینی از اراضی اشغالی کرانه 
باختری رود اردن به رغم آنکه یکی از عجیب ترین و گس��تاخانه ترین اقدامات این رژیم 
به ش��مار می رود، اما با توجه به روند یهودی سازی اراضی فلسطینی و ساخت شهرکهای 
صهیونیست نشین در کرانه باختری، امری قابل پیش بینی بود. این تصمیم رژیم صهیونیستی 
پس از آن اعالم شد که سران کشورهای عربی در اجالس خود در لیبی بار دیگر خواستار 
ادامه مذاکرات به اصطالح صلح، شدند. تأکید سران کشورهای عربی به ادامه مذاکرات در 
حالی صورت گرفت که رژیم صهیونیستی همچنان بر ادامه یهودی سازی اراضی فلسطینی 
به ویژه قدس اشغالی تأکید و مراحل تدریجی تخریب مسجد القصی را آغاز کرده است. از 
سوی دیگر در کنار موضع ضعیف تشکیالت خودگردان فلسطینی درباره این تصمیم رژیم 
صهیونیستی، گروههای مقاومت فلسطینی به ویژه حماس، جهاد اسالمی و جبهه خلق برای 
آزادی فلس��طین این اقدام رژیم صهیونیس��تی را نشانه دیگری از بیهوده بودن روند سازش 

اعالم و بر ادامه مقاومت به عنوان تنها گزینه مردم فلسطین تأکید کردند. 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

)قسمت ششم(

درخواست تشکیل نهادی جهانی، برای خلع سالح هسته ای  

عامالن فاجعه هیروشیما، گستاخانه ملت ها را تهدید می کنند 

قدردانی عضو شورای امنیت از تالش ایران برای خلع سالح 

رژیم صهیونیستی در صدد احیاء 
طرح شارون، در اراضی اشغالی است

ابر خاکستر، اروپا را فلج کرد

مسدود شدن پایگاه اینترنتی 
حامیان البرادعی در امارات

موافقت رئیس سابق سیا 
با از بین بردن نوارهای شکنجه

محاکمه بیش از 100 عضو گروه های افراطی 
در تاجیکستان

معاون خودکفایی و اش��تغال کمیته امداد امام خمینی)ره( غرب استان تهران، گفت: طرح های 
موفق اشتغال مددجویان این نهاد بیمه خواهد شد. »علی اصغر شیری« در گفتگو با ایرنا افزود: 
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای طرح های موفق از جمله خدمات حمایتی اسن که با 
هدف پایدارسازی مشاغل مددجویان انجام می شود. وی ادامه داد: اکنون طرح های خوداشتغالی 
در اولویت کاری کمیته امداد غرب اس��تان تهران قرار دارد و تس��هیالت بانکی بنگاه های زود 
بازده، وام های قرض الحسنه و اعتبارات دولتی از جمله منابع تأمین اعتبارات این فرصت های 
شغلی است. معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی)ره( غرب استان تهران یادآور 
شد: ایجاد این فرصت های شغلی با توجه به وجود مشکالتی از قبیل مهاجرپذیری، افزایش 
بی رویه جمعیت منطقه و نیز اعتبارات محدود دولتی انجام شده است. شیری افزود: کمیته امداد 
همواره سعی دارد اصولی ترین و شایسته ترین خدمات را به مددجویان تحت حمایت ارائه کند 
و اساسی ترین اقدام در این زمینه ایجاد روحیه خوداتکایی، اعتماد به نفس، روحیه عالقه به کار و 
اتکا نداشتن به دیگران در مددجویان است. وی گفت: این حوزه در مدت فعالیت خود با وجود 
مشکالت و ویژگی های خاص منطقه غرب استان تهران مانند جوانی جمعیت، مهاجرپذیری و 
حاشیه نشینی، رقابت فشرده فضای کسب و کار، تورم و اعتبار سرانه ناکافی برای ایجاد فرصت 

شغلی، اقدامات قابل توجهی را ارائه کرده است.

وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر به همراه سفیر این کشور در جمهوری اسالمی ایران، ضمن دیدار 
با تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( از طرح توسعه این آستان مقدس بازدید 
کردند. به گزارش فارس به  نقل از روابط  عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 
»غالم اهلل« وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر، »س��وفیان میمونی« س��فیر و »شمس الدین زیالسی« 
کاردار الجزایر در جمهوری اسالمی ایران و هیأت همراه ضمن دیدار با حضرت آیت اهلل محمدی 
ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( از بخش های مختلف طرح توسعه 
آستان مقدس دیدن کردند. بر اساس این گزارش، زیارت حرم های شریف حضرت عبدالعظیم 
الحسنی، حضرت امامزاده حمزه و حضرت امامزاده طاهر)ع(، دیدار از کتابخانه عمومی و مرکز 
اطالع رسانی و دیگر بخش های مختلف دانشکده علوم حدیث و شرکت در نماز جماعت ظهر و 
عصر آستان مقدس از دیگر بخش های بازدید وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر و هیأت همراه از 
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( بود. غالم اهلل، وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر در 
پایان این بازدید، ضمن تبریک اجرای طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( به 

حضرت آیت اهلل محمدی ری شهری، آن را اقدامی ارزنده ارزیابی کرد.

طرح های موفق اشتغال مددجویان
 کمیته امداد غرب استان تهران بیمه می شود

وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر
 از آستان حضرت عبدالعظیم)ع( دیدن کرد



    سپهر اوحدی
بزرگان گفته اند: کار ابزار می خواهد و البته کننده کار نباید معطل ابزار بماند و کار خود را با سلیقه و 
هوش شروع کرده و آن را، با وسواس انجام دهد، چرا که: کار از محکم کاری عیب نمی کند. این مثلی است 
که اگر همه مردم مدنظر قرار دهند از خیلی کالهبرداری ها و دغل بازی ها جلوگیری می شود. از کار که به 
خانه برمی گردید، اگر خانمتان غذای بی مزه و ناجوری پخته بود، اعتراض نکنید که می گوید: کار آب و 
آتش است. کار کردن در عمل گرایی است و کار با خرقه نیست، با حرفه است. شمایل هر کسی گویای کار 
بلدی او نیست، چنان که پهلوان را در گود زورخانه باید دید. توکل بر خدا در کار، زمانی روشن می شود که 
می بینی: کار اگر مشکل است و گر آسان، جمله گردد به فضل او یکسان. کار امروز را به فردا افکندن، نشانی 
از تنبلی و عدم نیل به هدف اس��ت. اگر کاری از تو س��اخته نیست، تالش کن و اگر فایده نداشت، رهایش 
کن چرا که کار امروز تو، چو ساخته نیست، کار فردا چگونه خواهی کرد؟ کار بد از مردمان بدتر سر می زند 
و کار کوچک بزرگان، بزرگ جلوه می کند و بار به بارخانه گران تر است و کار به کارخانه ارزان تر)!( کار 
بی علم و بی تحقیق هم نتیجه ندهد و درخت بی ریشه، اگر چه شاخی دهد، خشک شود. سعی کنید کار 
همچون کارد به استخوانتان نرسد و جان هم به لبتان. در زندگی افراد بی مایه، سعی در این است که خود را 
به دیگران تشبیه کنند که بدانند کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گر چه باشد در نوشتن شیر، سیر؛ که اشاره به 
شیر جنگل و شیر نوشیدنی دارد. برخی افراد عادت دارند مرتب بگویند: کار دارم که در پاسخ به آنها گفته اند: 
کارت را بده به جوال یعنی همان بافنده و دستگاهش که نام آن کار است. کار جوهر مرد را زیاد می کند، اما 
جوهر خودکار هر نویسنده ای به مردانگی اش نمی افزاید)!( برخی وقتها هم کار به جاهای باریک می رسد 
که باید کار چو مشکل بود، جنگ به از آشتی)!( و اگر کار هم از کار گذشت، دیگر چه باید کرد جز گفتن 

کار که از دست رفت، آه ندامت چه سود؟!
امیدواریم که همه کارها زیر این چرخ گردون آسان شود و کار حضرت فیل نباشد. در کارها مشورت 
کنیم که کار حکیمان بی حکمت نیس��ت و در پایان خش��ت و آینه کار را با بیتی از حافظ ش��یرین س��خن 

می بندیم.
 تفألی می زنم و انصافاً این بیت چه خوش می آید:

ز بود عشق نوازی نه کار هر مرغی است                              بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش

کار

حوادث !

از ابتدای اجرای طرح امنیت مدارس نیروی انتظامی در مهرماه سال گذشته، تاکنون بیش از یک هزار 
مزاحم خیابانی توسط پلیس مرکز اصفهان دستگیر شدند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان این خبر اظهار داشت: از مهرماه سال گذشته همزمان با بازگشایی 
مدارس طرح امنیت دانش آموزان با هدف کاهش جرائم و جلوگیری از مزاحمت های خیابانی و امنیت 
رفت و آمد دانش آموزان در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت، که این طرح تا پایان سال تحصیلی 

ادامه دارد. 
محس��ن عقیلی افزود: در کالنشهر اصفهان این طرح با همکاری نیروهای یگان امداد و کالنتری ها 
در 103 نقطه از محل های پر تردد به مرحله اجرا گذاشته شد، که طی آن گشت های محسوس و نامحسوس 
در مقابل درب مدارس مستقر شده و با مزاحمان خیابانی به ویژه موتورسواران مزاحم در زمان عبور و مرور 
دان��ش آم��وزان، ب��ه طور ج��دی برخورد ش��د. وی گف��ت: از ابت��دای اج��رای طرح تاکن��ون تعداد 
یک هزار و 24 مزاحم خیابانی دس��تگیر ش��دند، که تعدادی از این دس��تگیر شدگان به مراجع قضایی 
معرفی و از بقیه تعهد کتبی اخذ ش��د. فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: همچنین در این 

مدت تعداد 3 هزار و 541 دستگاه موتورسیکلت نیز توسط مأموران پلیس توقیف شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه این طرح تا پایان س��ال تحصیل همچنان ادامه دارد، خاطرنش��ان کرد: با اجرای 
طرح امنیت مدارس توس��ط پلیس، آمار جرایم در این زمینه به طور چش��مگیر کاهش یافت و توانستیم 
به لطف خداوند و همت مأموران سخت کوش این فرماندهی از وقوع اینگونه جرایم در شهر اصفهان 

پیشگیری کنیم.

گزارش تحلیلی ویژه زاینده رود از پسران خیابانی

وقتی مردان خیابانی دو برابرند، چرا برخورد با زنان!
    حسین روزبهان

آیا فقط مزاحمت های خیابانی را در فیلم ها دیده ایم؛ 
زنی که از اتومبیلی پیاده می ش��ود و در تاریکی شب، 
نوری قوی جلوی دیدش را می گیرد، اتومبیل ها هی 
ترمز می کنند! و زنی شرافتمند که خسته از کار حالل 
روزانه به خانه برمی گ��ردد، باید با چنین صحنه ای 
روبه رو شود. اتومبیل های شیک و پسران جوانی که 
جیب پر آنها نتیجه زحمت خودشان نیست و میراث 
اعمال معلوم الحال پدرانشان است؛ چرا که هیچ قصری 
بنابر فرموده موال علی )ع( برپا نمی ش��ود مگر اینکه، 
حقی در پای آن پایمال ش��ده باشد. این عده از پسران 
و مردان خیابانی از چالش های عمده جامعه در ایجاد 

بی نظمی و از بین رفتن امنیت و اخالقیات هستند.
پسران خیابانی چند دسته هستند؟!

اگر به دقت در خیابان ها بررسی کنیم به خصوص 
در ش��هرهای بزرگ و خیابان های پرتردد به وضوح 
خواهیم دید که در س��اعاتی که تردد کاری و ش��غلی 
کمتر اس��ت، ع��ده زیادی از پس��ران بدون هدف 
ش��غلی، کاری و اداری در خیابان ه��ا ب��ه ص��ورت 
موتورسواران چند پشته، عابرانی که یک خیابان را ده 
بار گز می کنند! ماش��ین سواران مدل باال و پائین تردد 
می کنند. این نوع ولگردی ها تنها با انگیزه اعمال خالف 
و ایجاد مزاحمت و به قول خودشان گشت و گذار و 
تفریح انجام می ش��ود و براساس این آمار باید افرادی 
را ک��ه طبق عادتی معمول از قدیم س��ر گذرها، داخل 

پارکها، در میدانها، ایستگاهها 
و اماکن عمومی می ایستند 
و به چش��م چران��ی و آمار 
گرفت��ن از اف��راد و خانه ها 
و اماک��ن و خرید و فروش 
اقالم قاچ��اق می پردازند، را 
به این عده اضافه کرد. اینها 
یا ش��غل خالف داش��ته و 
یا خوش��ی و پول��داری زیر 
دلشان زده اس��ت! پسران با 
ایجاد مزاحمت برای خانمها 
روزگار می گذرانند، و جالب 
آنکه به علت مرد بودن اعمال 

آنها به چشم نمی آید!!
مردان خیابانی دو برابر 

زنان!!
حض��ور  حالیک��ه  در 
زنان بدحج��اب و خیابانی 
در مقایسه با مردان خیابانی 

تقریباً نصف است، در تحقیقی که در یکی از خیابانهای 
شهر اصفهان از حدود 20 خانم 18 تا 30 ساله به عمل 
آوردیم، متأسفانه شنیدیم که در هر بار حضور ایشان در 
خیابان دست کم، یک بار و حتی به گفته یکی از خانم ها 
روزی 10 تا 20 بار مورد مزاحمت های کالمی و بعضًا 
فیزیکی از سوی مردان خیابانی قرار می گیرند و اصوالً 

برای حفظ آب��رو به پلیس 
مراجعه نکرده و ش��رافت 
خود را مغتنم می ش��مرند. 
از م��وارد مزاحم��ت طبق 
تحقیق��ات به عم��ل آمده 
می توان به مواردی همچون 
انواع کلمات و فحش های 
رکی��ک و متل��ک گوی��ی، 
م��زه پران��ی، دنب��ال کردن 
خان��م ها، تن��ه زدن، کیف 
قاپی، فحاش��ی، ترمز زدن 
و چراغ ه��ای روش��نی که 
در روز هم دس��ت از س��ر 
خانم ها برنمی دارد، اشاره 
کرد!! این افراد اگر درصدد 
انتقامجویی یا اعتراض و داد 
و بیداد برآیند براثر فرهنگ 
غلط حاکم بر جامعه متهم به 
تمسخر و یا محکوم به تهمت 
و اخاذی و خالف اخالقی می شوند!! محدودیت های 
موجود برای زنان در حضور ایشان در محاکم قضایی 
و پاسگاهها، باعث گستاخی روزافزون مردان خیابانی و 

عادی شدن اینگونه رفتارها شده است.
از زبان مردم

این فاجعه اجتماعی از مهمترین آسیب ها در ایجاد 

تباهی در زندگی جوانان، دختران جوان و حتی گاهی، 
فروپاشی کانون خانواده ها است؛ اما متأسفانه همچنان 
بر آن سرپوش گذاشته می شود، تا بسیاری خانواده ها 
در انزوای خود، رفته رفته از هم پاشیده شوند و حفظ 
عفت و آبرو، مانع برخورد جدی شود. خانم کارمندی 
در گفتگو با ما گفت: عدم امنیت خانم ها در خیابان وقتی 
تنها باشند حتی به دانش آموزان دبستانی و راهنمایی هم 
رسیده و حتی زنان پیر نیز در خیابان های خلوت مورد 
آزار و اذی��ت و اخاذی قرار می گیرند. وی چند نمونه 
عینی را نیز نام برده و معتقد بود: این مزاحمان بی شرم 
تفکیکی در س��ن برای ایجاد مزاحمت قائل نیس��تند. 
یلدا، دختر 19 س��اله و دانشجو معتقد است: در همه 
جای شهر باید حضور این مزاحمان را تحمل کنیم و 
برایمان عادی شده اند و در صورت اعتراض هم آبرو 
و احترام خود را از دس��ت می دهیم. شکوفه 22 ساله 
می گوید: بسیاری از دوستان من که به راههای ناثواب 
کشیده شدند، کارشان از مزاحمت همین افراد شروع 
ش��د و همین بی توجهی و فرهن��گ غلط اجتماعی 
باعث انحراف برخی خانم ها ش��ده است، ما باید در 
مقاب��ل رفتار آنها اعتراض کنیم. پس��ر جوانی که البته 
خود را جزء این گ��روه نمی داند! می گوید: بیکاری 
و نب��ودن تفریح، بی پولی و برخی اوقات تنوع طلبی 
و مشکالت ازدواج، تنهایی و مسائل دیگر سبب بروز 
این رفتار از س��وی پسران می ش��ود و این رفتار باید 

کنترل شود.

براس��اس تحقیقات انجمن مددکاری ایران، تعداد 
مردان خیابانی دو برابر زنان و س��ن ب��روز رفتارهای 
خطرناک اجتماعی و جنس��ی در مردان بیشتر و باالتر 
از زنان اس��ت، این س��ن در مردان از 18 تا 55 سال و 
اوج آن در 25 تا 30 س��الگی است. این مرکز افزایش 
س��ن ازدواج دختران به 30 س��ال به باال و پس��ران به 
35 س��ال در جامعه را، از عوامل برخوردهای خیابانی 
نادرست مردان ارزیابی کرده است. همچنین اینترنت، 
chat، سوءاستفاده شرکت های خصوصی از خانم ها 
و بیکاری را از عوامل افزایش دهنده این مقوله ذکر کرده 
اس��ت. تحقیقات این مرکز، عل��ت 70 درصد افزایش 
فساد در خانمها را در رفتار مردان خیابانی و فریبکار تقسیم 
بندی کرده اس��ت، که قصد سوءاستفاده های مختلف 
جسمی، فروش مواد مخدر، قاچاق و... از آنان دارند و 
عدم نظارت بر بخش خصوصی در استخدام خانمها، از 
عوامل تشدید فساد و سوءاستفاده برشمرده شده است. 
از ساده ترین این سوءاستفاده ها تشویق خانمها برای 
بازاریابی با عدم رعایت حجاب و موازین، آرایش غلیظ 

و حرکات زننده توسط این شرکت ها است.
آسیب شناسی مردان خیابانی و

 هشدار به دختران جوان
آگهی ه��ای رنگارنگ اس��تخدام یک��ی دیگر از 
حربه های مردان خیابانی اس��ت که باب آسیب های 
اجتماع��ی را باز می کند و پاتوقی ب��رای ایجاد روابط 
نامشروع و رواج فساد می ش��ود. آنان با چرب زبانی 
و وع��ده و وعیدهای کاری، درص��دد امتیاز گرفتن و 
پای بند ک��ردن دختران جوان ب��ه اصول غیراخالقی، 
مدگرای��ی و نهایت��اً حرک��ت ب��ر لبه پرتگاه س��قوط 
اخالقی هس��تند. ثبت آسان ش��رکت ها، عدم نظارت 
دقیق اداره اماکن، صنفی نبودن ش��رکت های موهوم 
تجاری و... از چالش های بخش خصوصی و حضور 

فرص��ت طلبان در این واحدها اس��ت. ای��ن مراکز با 
رش��د 15 درصدی دختران فراری درصدد جذب آنها 
و سوءاس��تفاده از بی مکانی و سرگردانی آنها هستند.
تیپ ها، لباس ها و اش��کال مختلف مدگرایی در 
پس��ران برای اغفال دختران ج��وان، خامی دختران و 
عدم تربیت صحیح دینی باعث ش��ده است، تا مردان 
خیابانی تا حدودی با ش��ناخت مشکالت طعمه های 
خود، زمینه را برای فریب، آزار و اذیت، درآمدزایی، قتل 
و جنایت، تشکیل باندهای سرقت، قاچاق، خانه های 
فساد و... فراهم کنند. تجربه کارشناسان آسیب شناسی 
اجتماعی نیز نشان داده است، اگر برای مردان خیابانی 
ش��غل، امنیت و وضعیت معیشتی، تربیتی و فرهنگی 
مطلوبی ایجاد شود دیگر زنان خیابانی نخواهیم داشت.

نقش سازمان های خصوصی و دولتی 
در برخورد با مردان خیابانی

نقش سازمان های دولتی، فرهنگ سازی صحیح، ایجاد 
اشتغال، مراکز بازپروری و آسیب شناسی، تأمین اورژانس 
اجتماعی و در مرحله آخر برخورد قاطع و انتظامی با مردان 
خیابانی در کنترل این امر، مؤثر اس��ت؛ اما در خصوص 
شرکت های خصوصی ذکر شده باید تمهیدات اساسی و 
کاربردی توسط پلیس امنیت اجتماعی، اماکن و بهزیستی 
و اداره کار ص��ورت پذی��رد. در این می��ان NGOها و 
انجمن های خیرخواهانه نیز نقش مؤثری در هدایت جوانان 
و ریشه یابی معضالت اجتماعی و هدایت گروه های جوان 
در مسیر فعالیت های صحیح و کارآمد هنری، اجتماعی و... 
دارند؛ همچنین همه گروههای متولی اجتماعی باید در زمینه 
ایجاد تسهیالت ازدواج و کار، ترویج ارزشهای اخالقی، 
ایجاد شرایط تفریحی مناسب و... تالش کنند تا نیازی به 
طرحهای مبارزه با اراذل و اوباش نباشد، چرا که آب گل آلود 
را از سرچش��مه باید بست و زندان رفتن و آزادی آنها و 
پدید آمدن گروههای جدی��د، دردی را دوا نخواهد کرد!

آمارها چه می گویند؟ 
استخدام خانمها در بخش خصوصی!!!

بیش از هزار مزاحم خیابانی 
در اصفهان دستگیر شدند

خشت و آینه
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جامعه

    زاینده رود
ــم  ــت روز جهانی اتیس ــبت بزرگداش به مناس
ــم در هالل احمر  ــن گردهمایی جامعه اتیس اولی

اصفهان برگزار شد.
ــینی نصب معاون توانبخشی استان، ضمن  حس
ــمبل  ــعیدی، وی را س ــی ویژه از دکتر س قدردان
آموزش اتیسم و سازماندهی کردن با ایجاد مرکز 
ــم در اصفهان معرفی کرده و افزود: از آنجا  اتیس
که تنها  7 ماه از تشکیل انجمن خانواده کودکان 
ــن نیازمند حمایت  ــن انجم ــم می گذرد، ای اتیس
مضاعف خانواده ها و همچنین مسئوالن کشور در 

توزیع خدمات و پرداخت یارانه است.
سپس دکتر بهرام پور، عضو هیأت علمی دانشگاه 
و روان شناس، بحث خود را با محوریت اختالالت 
ــوان معرفی بیماری  ــرد. وی به عن ــر آغاز ک فراگی
اتیسم، آن را از بقیه انواع عقب ماندگی جدا کرده، 
ــای آن را نقص کمی در تبادل اجتماعی،  ویژگی ه
تأخیر در رشد گفتار و یا فقدان زبان گفتاری، بروز 
رفتارهای کلیشه ای، عدم لذت رابطه با دیگران و 
مقابله به مثل اجتماعی برشمرد. وی در ادامه گفت: 
ــخیص بیماری در ابتدای بروز آن و غربالگری  تش
کودکان از سنین 18 ماهگی، 2 سالگی، 4 سالگی 

و بزرگتر در اولویت کار قرار دارد.
ــه ای اعم از عوامل  وی همچنین علل چندگان

ــی عصب  ــناختی، نارس ــت ش ــی، عوامل زیس ارث
ــه جهش در ژن غالب،  مغزی، اختالالت مربوط ب
ــیون و در کل  ــادر، نوع واکسیناس بیماری های م
تعیین کننده های ارثی )الگوی دیاتز( * )استرس( 

را برای بیماری اتیسم مشخص کرد.
وی با اشاره به اهمیت درمان به موقع از بدو تولد 
تا 5 سالگی و همچنین روش درمانی ABA )تحلیل 
رفتار کاربردی( که شامل هفته ای 40-30 ساعت 
تمرین و تکرار درمانگر فردی و بیمار است، آنها را 

به عنوان دو نوع شیوه درمان برگزید.
پس از آن مهرابی، کارشناس و متخصص روان 
ــاب خانواده و  ــتاری به ارائه مقاله خود در ب پرس
اتیسم پرداخت. وی با اشاره به اینکه نقش خانواده 
ــیار حائز  ــوه مراجعه برای این بیماری بس در نح
ــت افزود: از آنجا که این کودکان در  اهمیت اس
بیان نیازهایشان ناتوان هستند، بنابراین در کسب 
ــاس ناکامی کرده و در نتیجه این  آن بیشتر احس
ــتم خانواده  امر، منجر به ایجاد تنش در کل سیس
ــده و در ادامه انزوای هرچه بیشتر فرد مبتال و  ش
خانواده را به همراه خواهد داشت و به صورت یک 

مشکل همه اعضای خانواده را درگیر می کند.
ــتر خانواده ها،  بنابراین لزوم همکاری هر چه بیش
ــوان یک  ــم به عن ــود بیماری اتیس ــرش وج پذی
ــکیبایی و سالمت  واقعیت کتمان ناپذیر، حفظ ش

فیزیکی الزم برای برخورد منطقی با آن، بیش از 
پیش در خانواده ها احساس می شود.

همچنین قابل ذکر است، در ادامه برنامه های 
این گردهمایی، نمایش داستانی به واسطه جمعی 
از کودکان اتیسم به همت مربیان مراکز مربوطه به 

اجرا در آمد و مورد تشویق حضار قرار گرفت.
ــعیدی مؤسس مرکز اتیسم  در ادامه دکتر س
ــؤال که  ــخنان خود را با طرح چند س اصفهان س
ــرح و از جانب  ــوی خانواده ها مط همچنان از س
ــت آغاز  متخصصان مربوطه بی جواب مانده اس
ــم با  کرد: اینکه چرا آمار کودکان مبتال به اوتیس
ــدن جوامع و تکنولوژی،  وجود رشد و صنعتی ش
رشد انفجاری داشته؟ چرا آمار مبتالیان پسر 4 
ــدت بیماری دختران  ــت؟ چرا ش برابر دختر اس

مبتال شدیدتر است؟و...
ــک کتاب،  ــازی با کم ــگ س ــعیدی، فرهن س
ــکیل انجمن ها، برنامه های  ــمینارها، تش فیلم، س
ــایی به  ــی، ارزیابی و شناس ــی و تلویزیون رادیوی
واسطه کارکنان مراکز واکسیناسیون و بهداشت، 
ــال، مربیان، خانواده ها و  ــکان عمومی و اطف پزش
ــگام از طریق آموزش  ــه زودهن همچنین مداخل
ــان به عنوان آموزش  والدین، مربیان و متخصص
ــانی و همچنین تهیه و کاربرد مطالب  نیروی انس
ــایل کمک  ــم از وس ــی اع ــی و توانبخش آموزش

ــازی درمانی و  ــی، کتب گفتار درمانی، ب آموزش
موسیقی درمانی را از مهمترین اقدامات الزم در 

این راستا برشمرد.
ــئوالن در  ــت که یکی از مس ــن در حالی اس ای
ــتار حمایت از بیماران  ــخ به متقاضیان خواس پاس
اتیسم، اظهار داشت: ضمن قبول و پذیرش اتیسم 
به عنوان بیماران مبتال به اختالالت روانی، ما اعالم 
می کنیم نه، تا هزینه ای بابت آن پرداخت نشود.
 همچنین فوالدگر به عنوان حسن ختام همایش 
ــم اردیبهشت  به گزارش فعالیت های مرکز اتیس
ــود آغاز 10  ــت: این مرکز با وج ــت و گف پرداخ
ــد مدعی خدماتی در حد  ــه کار خود می توان ماه

یک مرکز با قدرت و فعالیت 10 ساله شود.
ــتن 55 مددجو در داخل، 15  این مرکز با داش
ــت  ــو در خارج از مرکز و 35 مربی توانس مددج
ــم را به مدرسه عادی  در 6 ماه اول 3 بیمار اتیس
فرستاده و همچنین حدود 2 ماه به صورت افتخاری 
ــم امریکا پرداخته و از  ــه همکاری با مرکز اتیس ب

خدمات آموزشی آنها بهره مند شود.
همچنین وی چاپ کتاب اتیسم برای اولین بار را 
از جمله موفقیت های مرکز اردیبهشت معرفی کرد. 
ــدای جوایزی به  ــا اه ــه ب ــان این جلس در پای
ــان برتر و همچنین  ــا و مربیان و مبتالی خانواده ه
کلیه همکاران حامی بیماری اتیسم قدردانی شد.

شماره240             

اولین گردهمایی جامعه اتیسم
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شهرستانها

سنگ تراشی 7 هزار ساله
 در چهارمحال و بختیاری

فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 
افزایش 200 میلیون مترمکعبی

 ظرفیت آب زاینده رود

خرید گندم در چهارمحال و بختیاری 
به بخش خصوصی واگذار شد

بازدید دکتر نتاج از
 چهارمحال و بختیاری

افزایش بی سابقه دبی آب چاه های فلمن

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

مس��ئول طرح و برنامه اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: ای��ن اداره کل 185 پ��روژه ملی و 
استانی در دست اجرا دارد. حسین بهرامی 
افزود: پروژه های مذک��ور با اعتبار چهار 
میلی��ارد و 152 میلی��ون توم��ان از محل 
اعتبارات ملی و دو میلیارد و 780 میلیون 
تومان از محل اعتبارات اس��تانی در دست 

اجراست. وی اظهار داشت: تا پایان دی ماه 
سال گذشته 90 درصد اعتبارات استانی و 
75 درصد اعتبارات ملی تخصیص یافت. 
بهرامی تصریح ک��رد: عمده ترین طرحها 
از محل اعتبارات ملی شامل طرح ممیزی 
تفکیک مستثنیات، طرح صیانت جنگلهای 
زاگ��رس و ط��رح مدیریت پای��دار مراتع 
کش��ور بوده و تاکنون 73 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است. 
وی بیان داش��ت: مهمترین طرحهای 

استانی شامل اصالح و ساماندهی اراضی، 
آبخیزداری و مهار س��یل، پخش سیالب، 
جنگل کاری و توس��عه فضای سبز، بهبود 
و اص��الح مراتع، حفاظ��ت و حمایت از 
جنگله��ا و مرات��ع و طرحه��ای مقابله با 
خشکس��الی اس��ت، که تاکنون 81 درصد 
پیش��رفت فیزیکی داش��ته اس��ت. بهرامی 
تصریح کرد: پیش بینی می شود طرحهای 
مذک��ور تا پای��ان خردادماه س��ال جاری 

تکمیل و به بهره برداری برسند.

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
گفت: اگ��ر اختیار خرید واگنه��ای مترو به 
مدیری��ت این ش��هر واگذار ش��ود، خط 
ش��مال – جنوب قطار شهری اصفهان تا 3 

سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��ورای 
اس��المی شهر اصفهان، مهندس عباس حاج 
رسولیها در جلسه علنی این شورا گفت: یکی 
از مطالبات مهم و منطقی شهروندان در 5 سال 
آینده، دریافت خدمات در بخشهای مختلف 
حم��ل و نقل ریل��ی همچون مت��رو، تراموا 
و منوریل اس��ت. وی با اش��اره به ضرورت 
تفویض اختی��ارات خرید واگن به مدیریت 
شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت حل 
این مشکل، امکان بهره برداری خط متروی 
ش��مال – جنوب تا 3 س��ال آینده امکانپذیر 
خواهد ش��د. رئیس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، همچنین افزود: در صورت روشن 

شدن وضعیت الحاق خوراسگان به اصفهان، 
معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
احداث پروژه ش��رقی – غربی مترو اصفهان 
تا باغ رضوان را در دس��تور کار قرار  خواهد 
داد. وی واگ��ذاری این اختیارات به پارلمان 
محلی را از خواسته های مردم و منتخبین آنها 
در شورای اسالمی ش��هر دانست و با اشاره 
ب��ه دغدغه رئیس جمهور محت��رم در مورد 
جمعیت بیش از حد تهران و رفت و آمدهای 

زائد و غیر ضروری گفت: با این واگذاری، بار 
دولت کاهش یافته و بس��یاری از س��فرهای 

مدیران محلی به پایتخت حذف می شود.
به گفته وی ب��ا تعیین تکلیف بازنگری 
ط��رح تفصیلی و رف��ع نگرانیهای مردم تا 
3 ماه آینده، تدوین برنامه های راهبردی برای 
کالن شهر اصفهان ممکن و در نهایت چهره 
اصفهان در 5 سال آینده متحول و متفاوت تر از 
االن خواهد شد. مهندس وحید فوالدگر دیگر 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و مسئول 
کمیته بهداشت این شورا هم در سخنانی، از 
عدم تعهدات س��ازمان نظام پزشکی مبنی بر 
پرداخت سهم این سازمان برای جمع آوری 
زباله مطب های پزش��کان خبر داد و گفت: 
متأسفانه علیرغم همکاری و تعامل مطلوب 
ش��هرداری و درخواستهای مکرر، مسئوالن 
این س��ازمان هنوز هزینه جم��ع آوری این 

زباله ها را پرداخت نکرده اند.

منابع طبیعی و آب خیزداری چهارمحال و بختیاری،
 185 پروژه در دست اجرا دارد

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
راه اندازی خط شمال – جنوب متروی اصفهان

 تا سه سال آینده

استاندار اصفهان با اشاره به قرارگرفتن 
ای��ن اس��تان در منطقه نیمه خش������ک  
گفت:  مهاجرپذیر بودن اصفهان از چالشهای 
اصلی استان اس��ت که به کم آبی هم دامن 
زده اس��ت. به گزارش ایرن��ا، علیرضا ذاکر 
اصفهانی افزود:  مسأله مهاجرت بعد از آب،  
جزء مش��کالت جدی پیش��روی مدیریت 
استان، محسوب می شود. وی با بیان اینکه 
مهاجرت به اصفهان رو به افزایش اس��ت، 
تصریح کرد: گس��ترش حاش��یه نشینی و 
افزایش تقاضا یکی از دالیل کمبود آب در 
استان است. وی گفت:  از طریق آسیب شناسی و 
ظرفیت شناس��ی که عمده ترین آنها بحث 
آب اس��ت،  به دنبال رفع چالشهای موجود 
در استان هستیم. اس��تاندار اصفهان افزود: 
 عالوه بر شهرهای شرقی که عمدتاً در منطقه 
کویری و خشک قرار دارند،  شهرهای غربی 

و جنوبی استان نیز که عمدتًا 
در نواحی پرآبتری قرار دارند 
و منب��ع تغذیه آب اس��تان به 
ش��مار می آیند، با کمبود آب 
مواجه ش��ده ان��د. وی تأکید 

کرد:  طرحهایی در این مناطق نس��بتاً پرآب 
از قبل در حال اجرا است اما به نظرمی رسد 
که اجرای صرف آنها نیز کافی نیست و باید 
به دنبال اجرای طرحهای بیش��تری در این 
زمینه باش��یم. وی اولویت تأمین آب استان 
را آب ش��رب،  صنعت و کشاورزی آن هم 
از طریق قطره ای عنوان کرد. ذاکر اصفهانی 
خاطرنشان کرد: میزان نزوالت آسمانی  در 
سه س��ال اخیر در اس��تان مطلوب نبوده و 
همین امر موجب شده است، تا این مسأله 
به خشکسالی استان دامن بزند. وی از دیگر 
چالشهای اس��تان را در بحث آالینده ها  و 

 CNG استفاده از س��وختهای دیگر به جز
در خودروه��ا عنوان ک��رد و گفت:  حاکم 
شدن ش��رایطی از جمله گران بودن زمین، 
 اس��تقرار جایگاه های پراکنده در حاش��یه 
اصفهان، عدم اس��تقرار ای��ن جایگاه ها در 
مرکز و داخل ش��هر و دیگر مسائل به این 

آلودگی دامن زده است. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه وجود این 
مسائل موجب شده است تا استقبال کمتری 
از این بخش شود،  تأکید کرد:  به دنبال ایجاد 
ظرفیتهای الزم برای توس��عه این بخش در 

استان هستیم. 

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با 
اش��اره به افق روش��ن توس��عه اس��تان به 
برکت خدمات نظام و خدمات دولت نهم 
گف��ت: بس��یاری از افقه��ای توس��عه این 
اس��تان به طرح تبدیل شده است. رجبعلی 
صادقی الزم��ه موفقیت ی��ک مدیریت را 
ش��ناخت کافی و روحیه آرمانی دانست و 
اف��زود: بخش زی��ادی از توفیقات حاصل 
ش��ده در 5-4 سال گذشته در استان ناشی 
از وج��ود این دو مؤلفه بود. وی گفت: در 
دولت نه��م کارهای بزرگی در اس��تان در 
بخش��های مختلف انجام شده و طرحهای 
نیمه تمام زیادی نیز در دس��ت اقدام است. 
وی گفت: بخش��ی از اهداف تعیین ش��ده 
برای توس��عه اس��تان، به دلیل محدودیت 

زمانی و منابع اجرا نش��ده اس��ت؛ که این 
امر از دغدغه مدیران محس��وب می شود. 
وی از توس��عه راهها و تأمین آب به عنوان 
دو اولویت توسعه اساسی استان یاد کرد و 
افزود: چهار خطه کردن راه ها و ایجاد خط 
آهن از حسن آباد، سفید دشت و شهرکرد 
که طرح آن تهیه شده، یکی از اولویت های 

کاری اس��تان اس��ت. وی ایجاد خط آهن 
اصفه��ان - ش��هرکرد - خوزس��تان را از 
دیگر اولویت های توس��عه استان دانست 
و تصریح ک��رد: راه ریل��ی از ضرورتهای 
توس��عه بخش حمل و نقل اس��ت. اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: در بخش تأمین 
آب نیز چن��د پروژه ب��زرگ انتقال آب به 
دشت خان میرزا، انتقال آب بن به بروجن، 
انتق��ال آب س��بزکوه، تأمی��ن آب بخ��ش 
صنعت و نیز آب آشامیدنی مناطق شهری 
- روس��تایی از اولویتهای توسعه استان در 
بخش آب است. وی سرمایه گذاری برای 
ایجاد اش��تغال را از دیگر اولویتهای استان 
چهارمح��ال و بختیاری دانس��ت و افزود: 
بخش صنعت، توس��عه باغات، شیالت و 
گردش��گری از مزیت های جذب سرمایه 

گذاری برای اشتغال محسوب می شود. 

استاندار اصفهان:  

مهاجرپذیری به کم آبی 
اصفهان دامن زده است

اصفهاناصفهان

شهرکرد

اصفهان

اولین جلسه کارگروه خشکسالی، 
سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:
برپایی یادمان امامزادگان )ع( و چاپ کتاب 

مزارات چهارمحال و بختیاری 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:
احداث 4 ایستگاه مکانیزه اتوبوسرانی 

تا پایان سال جاری

شهردار منطقه 4 اصفهان:
اجرای طرح ایجاد فضای سبز در بام آپارتمانها

آثار سنگ تراشان چهارمحال و بختیاری 
بی��ش از هفت هزار س��ال قدم��ت دارد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهار محال و بختیاری گفت: قدیمی ترین 
اثر س��نگ تراشان، سنگ کار، است که برای 
نگهداری مواد غذایی استفاده می شد.ریاحی 
افزود: حفره های س��نگی حجاری شده در 
درون تخته س��نگ ها عالوه بر حفاظت از 
مواد غذایی در برابر حمله حیوانات، همچون 
یخچال های طبیعی عمل می کرد. وی با بیان 
اینکه قدمت شیرهای سنگی نیز به دوره پیش 
از اسالم می رسد، گفت: بختیاریها این اشیاء 
را به شکل چهره انس��ان می تراشیدند و با 
طرح هایی از اس��ب، شمشیر، تفنگ، چاقو 
و س��پر تزئین و به پاس زندگ��ی قهرمانان 
و جوانم��ردان ب��ر روی م��زار آن��ان نصب 

می کردند. ریاح��ی افزود: نمون��ه هایی از 
آثار س��نگ تراش��ان چهار محال و بختیاری 
ب��ا قدمت بیش از هزار س��ال در موزه های 
باستان شناسی شهرکرد نگهداری می شود.
موسوی، یکی از باستان شناسان چهارمحال 
و بختیاری که تحقیقات گسترده ای بر روی 
سنگ قبرها داشته است، گفت: قدیمی ترین 
سنگ قبر کشف شده دوره اسالمی در استان، 
در منطقه بازفت ق��رار دارد و متعلق به قرن 
سوم هجری اس��ت. حبیبیان معاون صنایع 
دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری هم 
گفت: یکی از ماندگارترین اثر سنگ تراشان 
اس��تان، سه س��ال پیش به پاس کمک های 
نقدی آن��ان در بازس��ازی حرمین حضرت 
سید الشهدا و حضرت ابوالفضل)ع( در بین 

الحرمین نصب شد.

نمانیده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی از تکمیل و بهره برداری پروژه های 
آبرسانی تونل سوم کوهرنگ و خدنگستان تا 

پایان سال جاری خبر داد.
ب��ه گ�������زارش رواب����ط عمومی 
ش���������ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان، 
مهندس حمیدرضا فوالدگر در جلسه علنی 
این ش��ورا در جمع اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: با تخصیص 380 میلیارد 
ریال برای تکمیل پروژه تونل سوم کوهرنگ و 
210 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه آبرسانی 
در مجموع، حدود 200 میلیون مترمکعب به 
ظرفیت آب زاینده رود اضافه خواهد شد. وی 
از تصویب تشکیل کنسرسیوم پروژه بزرگ 

انتقال آب فالت مرکزی، در سفر سوم هیأت 
دولت خبر داد و افزود: مقدمات تشکیل این 
کنسرسیوم فراهم شده و این پروژه در بودجه 
کشور ردیف اجرایی پیدا کرده است. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان اینکه مطالع��ات پروژه انتقال آب فالت 
مرکزی امسال نهایی خواهد شد، بر اهمیت 
تشکیل کنسرس��یوم این پروژه برای شروع 
عملیات اجرایی آن تأکی��د کرد و گفت: در 
ح��ال حاض��ر دول��ت 30 درص��د و بخش 
غیردولت��ی 70 درصد در پ��روژه انتقال آب 
فالت مرکزی سرمایه گذاری می کنند و این 
پ��روژه به تنهایی به اندازه کل ظرفیت حوزه 

زاینده رود، آب در خود جای داده است.

مدیرکل اداره غل��ه و خدمات بازرگانی 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��ا تدابیر 
اندیشیده ش��ده از سوی دولت، خرید گندم 
مازاد بر مصرف کش��اورزان اس��تان، امسال 
توسط بخش خصوصی و اشخاص حقیقی 
انجام خواهد شد. »سیدهاشم زمانیان« افزود: 
اداره غله اس��تان امس��ال از خرید مس��تقیم 
محص��ول گندم تولیدی اس��تان خ��ودداری 
می کن��د و تنه��ا روی خری��د و فروش این 
محصول نظارت کامل خواهد داش��ت. وی، 
از در دست داش��تن 25 درصد ذخیره گندم 
اس��تان مع��ادل 27 هزار و 500 تن توس��ط 
اداره غل��ه خبر داد و گفت: 75 درصد ذخیره 
س��ازی گندم مصرفی اس��تان توسط بخش 

خصوصی انجام می شود. وی میزان ساالنه 
گندم مصرفی استان را 138 هزار تن برآورد و 
تصریح کرد: 525 نانوا در شهرستانهای هفتگانه 
استان نان مصرفی مردم را تأمین می کنند. به 
گفته وی، در سالهای گذشته خرید گندم به 
صورت دولتی از سوی اداره غله و خدمات 
بازرگانی استان انجام و بهای گندم خریداری 
ش��ده به روز، به کشاورزان پرداخت می شد 
و کش��اورزان نیز پس ازبرداشت و بارگیری 
محصول، گندم تولیدی خود را به مراکز مجاز 
اداره غله سراس��ر اس��تان تحویل می دادند. 
برداشت محصول چهارمحال و بختیاری به 
دلیل سردسیری بودن منطقه دیرتر از استانهای 

دیگر انجام می شود.

نص��ب  فلم��ن؛  چاه ه��ای  بهس��ازی 
الکتروپمپ های توربینی و نصب و راه اندازی 
شیرهای اضطراری در ش��یرخانه اشترجان، 
منجر به افزایش بی سابقه دبی آب در اصفهان 
ش��د. چاه شماره یک فلمن در سال 1345 به 
بهره برداری رس��ید و با ظرفیت 400 لیتر در 
ثانیه پس از گذشت 40 سال، دبی آن در سال 
1385 به نزدیک صفر رس��ید و این ناشی از 
تشکیل رسوبات کربنات کلسیم به قطر 3-2 
متر در اط��راف گالری های انتقال دهنده آب 
زیرزمین��ی به دهانه اصلی چاه فلمن اس��ت.  
با خرید و اجرایی کردن طرح بهس��ازی چاه 
فلمن در سال 87 از بودجه عمرانی و با نصب 
الکتروپمپ های توربینی با دبی 250 لیتر در 
ثانیه برای اولین بار در چ��اه، دبی انتقال داده 
شده از چاه بیش از 730 لیتر در ثانیه شد و لول 
چاه بدون تغییر ماند، که امکان افزایش دبی با 
نصب پمپهای بیشتر نیز وجود دارد. این بدان 
معنی است که باالتر از ظرفیت تولید چاه در 
40 سال پیش با توجه به یک دهه خشکسالی 
ایجاد شده است.  پیش بینی می شود با استمرار 

این فعالیت ها، و در صورتی که مابقی چاهها 
بهسازی ش��ود، در حد ظرفیت تصفیه خانه 
آب اصفهان می توان گزینه ای مناسب جهت 
جایگزینی تصفیه خانه برای زمان بحران و کم 
آبی داش��ت. از دیگر اقدامات انجام شده در 
جهت بهبود وضعیت بهره برداری آب استان، 
نص��ب و راه اندازی ش��یرهای اضطراری در 
شیرخانه اشترجان بود. این شیرخانه واقع در 
34 کیلومتری اصفهان و اولین شیرخانه پس 
از کانال خروجی آب تصفیه خانه بابا ش��یخ 
علی است، که با چهار خط 1400 میلیمتری 
آب رس��انی به 42 شهر را انجام می دهد. به 
لحاظ حساس��یت محل برای اولین بار پس 
از 23 س��ال از زمان بهره برداری تصفیه خانه 
آب و خطوط آب رسانی بلوک هیدرولیکی 
ش��یرهای اضطراری به قط��ر 1400 میلیمتر 
نصب و راه اندازی شد. و شیرهای اضطراری 
در مدار بهره برداری قرار گرفتند که در موقع 
بحران و حوادث خطوط انتقال آب بسیار مؤثر 
است. هزینه طرح مزبور هزار میلیون ریال و از 

بودجه عمرانی انجام شد.

دکتر نت��اج مدیرعامل مؤسس��ه مالی و 
اعتباری مهر از ش��عب و سرپرس��تی استان 

چهارمحال و بختیاری بازدیدکرد.
به گزارش روابط عمومی استان چهارمحال 
و بختیاری، دکتر نتاج در جمع مدیران و کارکنان 
این استان، گفت: هم اکنون مؤسسه مهر در حال 
تغییر و شکوفایی است و به علت فاز حرکتی 
که مؤسسه فعالً در آن قرار دارد باید دست به 
دست هم دهیم، تا بتوانیم این مسیر را به خوبی 
پشت س��ر بگذاریم. با تبدیل مؤسسه مهر به 
بانک مهر، می توانیم در بعضی از فعالیت های 
پولی از جمله خدمات ارزی، خدمات جاری 
و صدور ضمانتنامه های بانکی وارد ش��ویم.

وی تمام موفقیت های مؤسسه را نتیجه 
تالش صادقانه مدیران وکارکنان زحمت کش 
و صدیقی دانس��ت، که در سرتا سر مملکت 
اسالمی در مؤسس��ه با جدیت تمام مشغول 

خدمت رسانی به عموم مردم عزیز هستند.
درادامه، دکتر نتاج به نحوه واگذاری سهام 
و همچنین وضعیت مؤسسه در آینده مطالبی 

را بیان و به سؤاالت حاضرین پاسخ داد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه جاللی 
مدیرکل امور شعب استان گزارشی از عملکرد 
وضعی��ت مالی و امور انجام گرفته در س��ال 
گذشته و همچنین برنامه در دست اقدام برای 

سال جاری ارائه کرد.

با حض��ور مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
اس��تانداری، معاون��ان و مدی��ران س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان و مدیرکل 
دامپزشکی، اولین جلسه کارگروه خشکسالی، 
سرمازدگی و مخاطرات کش��اورزی برگزار 
ش��د. در این جلس��ه مهندس شیشه فروش، 
گف��ت: س��ازمان مدیریت بحران در کش��ور 
تش��کیل ش��ده که یکی از آن کارگروه ها به 
عنوان کارگروه خشکس��الی، س��رمازدگی و 
مخاطرات کشاورزی با ریاست سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان است. ایشان در ادامه 
بر تدوین آئین نامه و برنامه ریزی برای انجام 
هدفمن��د برنامه های کارگروه خشکس��الی، 
سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی در بخش 
کشاورزی تأکید کرد. در این جلسه مهندس 
احم��د صفی، مع��اون برنامه ری��زی و امور 
اقتصادی در خصوص بحران ها و مخاطرات 
بخش کش��اورزی گفت: امروز بحران ها به 

صورت بخش جدایی ناپذیر و به هم پیوسته 
جوامع و س��ازمانها درآمده اس��ت و در زمان 
بحران ها مؤلفه های��ی همچون زمان، مکان، 
دانش ارتباطات، ابزار و تکنولوژی و داش��تن 
اطالعات کافی از اهمی��ت زیادی برخوردار 
اس��ت. وی در ادامه گفت: خشکس��الی طی 
س��ال زراع��ی گذش��ته 87- 86 و 88- 87 
خسارت مستقیم و غیرمستقیم زیادی به بخش 
کش��اورزی وارد کرده و علیرغم کمک های 
بس��یار زیادی که توس��ط دولت در این سال 
انجام ش��ده، خسارت ریالی بالغ بر 2 هزار و 
100 میلیارد تومان برآورد ش��ده است. شایان 
ذکر اس��ت، خس��ارت خشکس��الی در سال 
زراعی جاری در اس��تان تاکنون 310 میلیارد 
تومان و همچنین سایر خسارت های ناشی از 
باران های سیل آسا، سیل، تگرگ، سرمازدگی 
و طوفان بالغ بر 54 میلیارد تومان برآورد شده 

است.

اولین جلسه سال 1389 گروه 30 نفره 
»دی��دار و سرکش��ی از بقاع متبرکه اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری« به سرپرس��تی 
حجت االس��الم شوذب ش��یری؛ مدیرکل 
اوق��اف و امور خیریه اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و متش��کل از جمع��ی از خانواده 
معظم ش��هداء، معتمدین و اصناف مختلف 
شهرکرد در محل آس��تان مقدس حضرت 
امامزاده س��ید به��اء الدین محم��د )ع( در 
روستای شیخ شبان برگزار شد. حجت االسالم 
شوذب شیری؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان چهارمحال و بختیاری در این نشست 
ک��ه با حض��ور اعضای هیأت امن��ای بقعه 
متبرک��ه حضرت امامزاده س��ید بهاء الدین 
محمد )ع( تشکیل ش��د، بر اساس حدیث 
شریف نبوی؛ حضور بقاع متبرکه حضرات 
امام��زادگان )ع( در نقاط مختل��ف را اراده 
الهی در راستای ایجاد امنیت اعتقادی بالد، 

برشمرد.
حجت االسالم شیری، با اشاره به سال 
همت مضاع��ف و کار مضاعف؛ اهتمام و 
اولویتهای برنامه های س��ال ج��اری اداره 
اوق��اف و امور خیریه اس��تان چهارمحال و 
بختیاری را اج��رای طرح ها و برنامه های 
مختل��ف فرهنگی و از جمله برپایی یادمان 
و بزرگداش��ت حضرات امامزادگان )ع( در 
اس��تان عنوان کرد و افزود: با توجه به جمع 
آوری و تکمیل شجره نامه و اسناد مربوطه، 
برپایی یادم��ان امام��زادگان حلیمه خاتون 
)س( شهرکرد و سید بهاء الدین محمد )ع( 
روستای شیخ شبان در شهرستان شهرکرد، 
در اولوی��ت برنامه های مذک��ور قرار دارد. 

مدی��رکل اوق��اف و ام��ور خیریه اس��تان، 
همچنین از چاپ و نش��ر کتاب ارزش��مند
400 صفح��ه ای »م��زارات چهارمح��ال و 
بختیاری« مش��تمل بر ش��جره نامه و اسناد 
مرتب��ط ب��ا معرف��ی 96 ت��ن از حضرات 
امامزادگان )ع( در اس��تان خبر داد و گفت: 
عالقمن��دان جهت دریافت ای��ن کتاب، به 
اداره اوق��اف و امور خیریه اس��تان مراجعه 
کنند. حجت االسالم شیری هدف از حضور 
گروه دیدار و سرکشی از بقاع متبرکه استان 
را که در طول س��ال و ماهیان��ه در یکی از 
بقاع متبرکه اس��تان انجام می شود؛ ترویج 
فرهنگ زیارت، تعمیق بخشی به باورهای 
دینی، معرفی حضرات امامزادگان و آشنایی 
با س��یره معنوی و اخالقی ای��ن بزرگواران 
)ع( بیان کرد. آستان مطهر حضرت امامزاده 
س��ید به��اء الدی��ن محم��د )ع( در دهانه 
کوهی مش��رف بر روستای ش��یخ شبان در 
39 کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری قرار دارد، که سالیانه پذیرای هزاران 

زائر و گردشگر از اطراف و اکناف است.

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
و حومه گف��ت: در حال حاضر 4 ایس��تگاه 
مکانیزه با مش��ارکت بخش خصوصی برای 
خدمت رسانی بهتر به ش��هروندان، در شهر 
اصفهان در حال احداث است و تا پایان سال 
جاری به بهره برداری می رس��د. سید عباس 
روحانی افزود: این ایس��تگاههای سرپوشیده 
مجهز به وسایل سرمایشی- گرمایشی، درب 
الکترونیکی، گیت بلیت فروشی، تلویزیون، 
بوفه خرید و بردهای اطالع رسانی تبلیغاتی 
و صندلی ه��ای راحت��ی اس��ت. وی بهبود 
شرایط انتظار مسافران در ایستگاه ها، افزایش 
مطلوبیت سرویس دهی به شهروندان به ویژه 
کودکان، س��الخوردگان و افراد ناتوان که نیاز 

به توجه و مراقبت بیش��تری دارند را از دیگر 
مزایای این طرح دانست. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی اصفه��ان و حومه با بیان 
این که احداث ایستگاه مکانیزه انتهای خیابان 
چهارباغ ب��اال روبه روی اس��تخر انقالب به 
پایان رسیده است، تصریح کرد: ایستگاه های 
مکانیزه اتوبوس در خیابان های باغ گلدسته 
رو به روی کتابخانه مرکزی، حکیم نظامی و 
پل بزرگمهر ابتدای خیابان مشتاق اول در حال 
نصب است. روحانی خاطرنشان کرد: طراحی 
و ساخت ایس��تگاه های اتوبوس مکانیزه با 
امکانات بیشتر، نمونه ارتقاء یافته ایستگاه های 
اتوبوس سنتی و پاسخی به نیازهای شهروند 

هزاره سوم محسوب می شود.

ش��هردار منطقه 4 اصفهان با بیان این که 
زندگی آپارتمان نشینی در اثر حذف فضاهای 
س��بز، موجب بیماری های تنفس��ی، روحی 
و روانی می ش��ود گفت: ایجاد فضای س��بز 
و چم��ن کاری در بام آپارتمان ها در افزایش 
روحیه ساکنان تأثیر به سزایی دارد. به گزارش 
اداره ارتباط��ات رس��انه ای رواب��ط عمومی 
شهرداری اصفهان، علیرضا پرهام با اشاره به این 
که امروزه در ش��هرهای بزرگ، منازل ویالیی 
و مسکونی قدیمی با باغچه های مملو از گل 
و گیاه تخریب و به جای آن س��اختمان های 
سر به فلک کش��یده و عمودی بدون در نظر 
گرفتن فضای سبز احداث می شوند، گفت: 
ایجاد فضای سبز با گلکاری و چمن کاری بر 
روی بام مجموعه مسکونی، فضایی متناسب با 
سنت ایرانی به وجود می آورد. وی با بیان این 
که این ش��یوه بدیع که در یکی از پالک های 
مس��کونی واقع در محدوده شهرداری منطقه 

4 ایجاد ش��ده اس��ت، ما را بر آن داشت تا در 
این راستا تقاضای امکان احداث فضای سبز 
را برای س��ایر قطعات مس��کونی سطح شهر 
مطرح کنیم. شهردار منطقه 4 اصفهان با اشاره 
ب��ه این که گاهی اوقات امکان احداث فضای 
س��بز در اینگونه پالک ها به صفر می رسد، 
تصریح کرد: با احداث باغچه معلق بر روی بام 
با عایق بندی و الیه زهکشی مطلوب و استفاده 
از گلها و گونه های مناسب گیاهی، می توان 
خسارت ناشی از حذف فضاهای سبز موجود 
را ت��ا حدودی جبران کرد. پرهام ادامه داد: با 
توجه به این ک��ه تدوین طرحی خاص به 
منظور ایجاد بامهای س��بز با مکانیزه های 
علمی و کارشناسی شده و رعایت ضوابط 
شهرس��ازی مورد تأکید ش��هرداری است، 
پیش��نهاد کرد طرح مذکور در کمیته ها به 
ویژه کمیس��یون های ذیربط مطرح شود تا 

به مرحله اجرا درآمده و فراگیر شود.

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

مدی��ر کنت��رل و نظارت ش��هرداری 
اصفهان اع��الم کرد: بی��ش از 90 درصد 
متکدی��ان ش��هر اصفهان مس��تحق واقعی 
نیستند و در واقع این کار را به عنوان یک 

شغل پردرآمد انتخاب کرده اند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، محمد 
مطیعی ف��ر با بی��ان این مطل��ب تصریح 
ک��رد: تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت که 
90 درص��د متکدی��ان از راه جریح��ه دار 
کردن احساسات ش��هروندان، درآمدهای 
هنگفتی کس��ب می کنند، در این راس��تا 
این مدیریت با همکاری سازمان بهزیستی 
در طی سه سال گذش��ته تاکنون پژوهش 
هایی جهت برخورد با این پدیده ناهنجار 

انجام داده و در نظ��ر دارد، مرکز فضیلت 
و هدای��ت مخص��وص متکدی��ان را ب��ا 
همکاری سازمان بهزیستی در سال جاری

 تقویت کند.
وی کم��ک ب��ه متکدی��ان را موجب 
توس��عه و ترویج این شغل کاذب دانست 
و اظهار کرد: ریشه کن شدن، تکدی گری 
تنها به دست ارگان های مسئول نیست و 
همه ما به عنوان ش��هروند نقش حیاتی و 
اساس��ی برای کاهش این آسیب اجتماعی 

ایفا می کنیم.
مدی��ر کنت��رل و نظارت ش��هرداری 
اصفهان به ش��هروندان توصیه کرد: تحت 
تأثیر صحبتهای این افراد قرار نگیرند چرا 
که از طری��ق ضوابط و مق��ررات قانونی 

مشکالت این افراد برطرف می شود.
در  خواس��ت  ش��هروندان  از  وی 
صورت مش��اهده پدی��ده تکدی گری در 
س��طح ش��هر با ش��ماره تلفن های 137 
و 5601213 تم��اس حاص��ل کنند تا در 
جهت این معضل اقدامات الزم از س��وی 
اکیپ ه��ای مدیری��ت کنت��رل و نظارت 

صورت گیرد.
وی با اش��اره به اج��رای برنامه های 
زیربنای��ی ای��ن مدیری��ت جه��ت رف��ع 
تک��دی گری اعالم کرد: ب��ا این اقدامات 
تع��داد متکدیان در ش��هر بس��یار کاهش 
یافت��ه به طوری که در ایام نوروز امس��ال 
می توانستیم آرامش خاصی در این زمینه 

در سطح شهر مشاهده کنیم.  

مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان:
90 درصد متکدیان مستحق واقعی نیستند

استاندار چهارمحال و بختیاری: 
افقهای توسعه استان در دولت نهم به طرح تبدیل شد

اصفهان

شهرکرد
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آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353501665
شماره پرونده: 8609980353500958

شماره بایگانی شعبه: 860966
تاریخ تنظیم: 1388/11/25

شکات:
1 – آقای ش��هرام ازلی به نشانی: اصفهان، خیابان میر، روبروی سرپرستی بانک 
مسکن، پالک 117 تلفن: 6618382 – 3354660 – 09131172984 محل کار: 

اصفهان، خیابان فروغی، داروخانه بهار
2 – آقای ولی اله انصاری پور به نشانی: اصفهان، خیابان زینبیه، ایستگاه عوارضی، 

گودخرابی، کوچه شهید عزه ای جبلی، بن بست زلف، پالک70
3 – آقای مجتبی جان نثاری الدانی به نش��انی: اصفه��ان، خیابان کهندژ، کوچه 
دارالش��فاء، آخر بن بس��ت، منزل س��مت راس��ت، نرس��یده به مدرسه، صادق 

باباشاهی
4 – آقای محمود نصیری ریزی به نش��انی: اصفهان، فلکه ارتش، خیابان وحید، 
کوچه ش��هیدان یارمحمدیان، بن بست آرزو، پالک 8 تلفن: 7755838 – همراه: 

09133077024
5 – آقای س��اتیار عسگری به نش��انی: ملک شهر، هزار دس��تگاه، بلوک فدک، 

واحد 122
6 – آقای مس��عود کبوتری به نش��انی: اصفهان، خانه اصفهان، میدان ماه فرخی، 

ساختمان نگین، واحد14
7 – آقای خس��رو فرهادی به نش��انی: لردگان، بخش فالرد، روستای یونک )یا 
احتماالً یونکی( – همراه: 09133279351 - فرهادی/ 09133858671 – رحیمی 

محل کار: اصفهان، خیابان امام خمینی)ره(، نمایشگاه صدف
8 – آقای اکبر مختارزاده به نش��انی: اصفهان، خیابان معراج، شهرک گل نرگس، 

پالک 35 تلفن: 5594593
9 – آقای مجید وفایی به نشانی: اصفهان، خیابان آذر، بن بست سعدی، پالک 6 

تلفن: 5720470 – همراه: 09131187646
10 – آقای محس��ن تیموری به نشانی: اصفهان، خیابان جابرانصاری، جنب مهد 

ستارگان، مجتمع متین، پالک42 تلفن: 4425643
11 – آق��ای علی کاظمی زهرانی به نش��انی: اصفهان، خیابان فردوس��ی، کوچه 
نسترن، مجتمع گلستان تلفن: 2230995 – همراه: 09133142397 / آدرس دوم: 

اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه شهید فوالدگر، کوچه آزادی، پالک 12
12 – آق��ای محمده��ادی گ��ودرزی به نش��انی: اصفه��ان، خیاب��ان مرداویج، 
فاراب��ی جنوبی، کوچه س��وم، پالک8، طبقه س��وم تلف��ن: 6685609 – همراه: 

09127777757
13 – آقای منصور مستاجران به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، خیابان وحدت، 
مس��جدالمهدی، کوچه ش��هید اصغر نصر، پالک 2 تلف��ن: 7710386 – همراه: 

09133024273
14 – آقای حمید زهره ای به نش��انی: اصفهان، خیابان هش��ت بهش��ت شرقی، 

مجتمع الله، واحد 75
15 – آقای محمد مقیم به نشانی: اصفهان، خیابان هشت بهشت، مطبخ، پالک8

16 – آقای مصطفی کاروان – شکایت ندارد به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، خیابان 
ابوریحان بیرونی، مجتمع ایمان، خیابان یاس، پالک 106 تلفن: 4508867

17 – آقای مهدی نعمت الهی به نشانی: اصفهان، خیابان جی، کردآباد، سواردز، 
کوچه صاحب الزمان، پالک 204

18 – آقای علی موسوی به نشانی: اصفهان، خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، بلوار 
مهر، بن بست الهام، پالک 303 تلفن: 2603865

19 – آقای محمود قیصری به نش��انی: اصفه��ان، خیابان جی، همدانیان، خیابان 
محمدی، کوچه بدر، بن بست اول، پالک108

20 – آقای عقیل صفاپذیر به نشانی: اصفهان، خیابان ابن سینا، خیابان دردشت، 
کوچه رستمی، پالک27

21 – آقای مهدی صالحی به نش��انی: اصفهان، خیابان مش��تاق دوم، بلوار مهر، 
پالک 198

22 – آقای بهرامعلی بهرامی به نشانی: اصفهان، ملک شهر، شهرک نگین، کوچه 
زمرد4، ساختمان ارم، طبقه اول، واحد یک – همراه: 09133050933

23 – آقای مصطفی ذوالفقاری، 24 – آقای مجتبی خطابخش همگی به نشانی: 
اصفهان، میدان الله، اتوبان فرودگاه، کوچه مخابرات، پالک65 

25 – آقای احمدرضا قربانی به نش��انی: اصفهان، خیابان رهنان، خیابان س��جاد، 
خیابان سلمان فارسی، کوی گلستان، بن بست بوستان

26 – آقای علی قانعیان به نشانی: اصفهان، خیابان شهید نیکبخت، کوچه گلستان، 
پ��الک 48 – هم��راه: 09131197542 – تلف��ن: 6615164  محل کار: اصفهان، 

خیابان مشیرالدوله، پیمانکاری پورنقشبند – تلفن: 3863873
27 – آق��ای علی فروزنده به نش��انی: اصفه��ان، کارمند بانک ص��ادرات، واقع 
در چه��ارراه نقاش��ی)خواجو( – تلف��ن: 2646987 – 7809555 – هم��راه: 

09133106628
28 – آقای محس��ن فوالدوند به نشانی: اس��تان لرستان، شهرستان دورود، کوی 

جهاد، خیابان حکمت، کوچه اخالص نهم، منزل فوالدوند
29 – آقای محمدحسین زکی زاده به نشانی: اصفهان، خیابان تاالر، خیابان ویال، 

مجتمع مسکونی ویال، طبقه6 – تلفن: 2304637 – همراه: 09133183005
30 – آق��ای رضوان نقش به نش��انی: اصفهان، خیابان حاف��ظ، چهارراه کرمانی، 

کوچه تخت گنبد، پالک67 – تلفن: 2222751
31 – آقای پرویز ماکویی به نشانی: اصفهان، خیابان کاوه، خیابان برازنده، جنب 

مواد غذایی المهدی
32 – آقای محمدابراهیم جوانی به نشانی: اصفهان، خیابان کهندژ، کیلومتر اول، 

مقابل بانک صادرات، کوچه شهید حر، پالک25 – تلفن: 7657609
33 – آقای غالمرضا سلیمانی به نشانی: پایگاه8 شکاری، بلوک10، طبقه4، تلفن: 

5772514
34 – آقای عبدالحس��ین معجزی به نش��انی: اصفهان، خیابان نظر شرقی، کوچه 

شهید زارعی، مهر، پالک16
35 – آقای عبداله محمدی سورچه باالئی به نشانی: اصفهان، رباط دوم، خیابان 
مخاب��رات، مجتمع مروارید جنوبی، پالک59، طبقه س��وم – تلفن: 6301363 – 

همراه: 09131076929
36 – آقای شیرمحمد یوسفی به نشانی: اصفهان، خیابان امام خمینی، پشت تاالر 

نصف جهان، کوچه الله، کوچه شیرحق
37 – آقای عبدالغفار انصاری – کارشناس به نشانی: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، 
کوچه اخگر، بعد از چهارراه اردیبهش��ت، پالک24 – تلفن: 2334311 – همراه: 

09133253982
38 – آقای حسن کیانی به نشانی: ملک شهر، خیابان مطهری، کوچه شایان، بن 

بست مینا
39 – آقای اکبر کبیری به نش��انی: اصفهان، رهنان، خیابان هاش��می نژاد، کوچه 

اسالمی، کوی شهید حسینی – تلفن: 3334017 – همراه: 09133015481
40 – آقای محس��ن جانی به نشانی: شهرضا، جاده مبارکه، معدن سنگ فدک – 

تلفن: 2656250
41 – آقای محمدمهدی نجارزادگان به نشانی: اصفهان، خیابان جی، خیابان تاالر، 

کوی ردانی پور، پالک31 – تلفن: 2311208
42 – آقای حمید گلبن به نشانی: اصفهان، شهرک امیریه، خیابان پیروزی، پالک 

135
43 – آقای حسن محوری حبیب آبادی با وکالت آقای محمد یزدانی به نشانی: 
اصفهان، خیابان هش��ت بهش��ت غربی، چهارراه گلزار، س��اختمان وکال، طبقه 

همکف
44 – آقای محمدرضا زندیان به نشانی: کردآباد، چهارراه شهید عنایتی، بن بست 

شهید حسین قربانیان، پالک221 – تلفن: 5222800
45 – خانم فهیمه منتظر به نش��انی: اصفهان، خیابان گلزار، کوچه ش��هید قاضی 

عسگر، کوچه فروردین، پالک37 – تلفن: 2659532
46 – آق��ای محمدرضا نادی نجف آبادی به نش��انی: اصفهان، خیابان صمدیه، 

کوچه شادی، پالک6 – تلفن: 3367450
47 – آقای امیرحسین قادری به نشانی: دولت آباد، خیابان برازنده، مجتمع الهیه، 

فرعی6 – تلفن: 4501139 – همراه: 09131038009
48 – آقای علیرضا قربانی به نش��انی: ملک ش��هر، خیاب��ان مطهری، کوی بهار، 

پالک12 – تلفن: 4424809 – همراه: 09133102580
49 – آقای احمد ش��اه آبادی به نش��انی: اصفهان، فلکه احمدآباد، خیابان مفتح، 

کوی عماد، پالک197 – تلفن: 2294381
50 – آقای ش��هباز اکبری به نش��انی آدرس جدید: خوزستان، شهرستان بهبهان، 

پایگاه پدافند هوایی ارتش، الین 15، پالک113
51 – آقای حس��ن صابری به نش��انی: اصفه��ان، خانه اصفهان، خیابان ش��هید 
اس��ماعیلی، خیابان )یا احتم��االً کوچه( زعفرانی، کوچه )یا احتماالً بن بس��ت( 

قدس، پالک29 – تلفن: 3205664 – همراه: 09131049870
52 – آقای حس��ین صادقی به نش��انی: نجف آباد، نهضت آباد، خیابان مولوی، 
چهارراه دوم، منزل شخصی حسن صادقی، پالک849 – تلفن: 0331-3422730 

– همراه: 09131134831
53 – آقای ذبیح اله محمودی به نش��انی: اصفهان، میدان الله، مجتمع مس��کونی 

الله، کوی اطلس، بن بست شکوفه، پالک122
54 – آقای عبداله ناظمی به نشانی: ملک شهر، خیابان مفتح، کوی صبوری، بن 

بست جامی، پالک151
55 – آق��ای ش��مس الدین گ��ودرزی به نش��انی: خانه اصفهان، خیابان ش��هید 

اسماعیلی، بن بست نوبهار2، پالک16، طبقه اول
56 – خانم ماه منظر تابع اصفهانی به نش��انی: اصفهان، خیابان مالصدرا، کوچه 

بهشت آئین، پالک7 – تلفن: 6690102
57 – آق��ای محمدامین بروجنی به نش��انی: اصفهان، خیاب��ان جی، خیابان نیرو 

شمالی، کوچه آزادگان، پالک69
58 – آقای امیر دهقانی به نش��انی: اصفهان، خیابان کاوه، خیابان غرضی، خیابان 
خردمن��د، آپارتمانهای جهادکش��اورزی، بلوک22، طبقه دوم ش��مالی – تلفن: 

4514063 – 4513961 – 4516548
59 – آقای عباس ش��ریفی به نشانی: اصفهان، خیابان نظرشرقی، روبروی بانک 

تجارت، کوچه انوش، مدرسه سبز
60 – آقای علی پور ابوطالب به نش��انی: اصفهان، دستگرد، کوی امیریه، خیابان 

اول، فرعی8، پالک17
61 – آقای احمد معظم – اعالم گذشت نموده است. به نشانی: اصفهان، چهارراه 

شهید پیروزی، بعد از ورزشگاه شهید خرازی، کوچه55، پالک19
62 – آقای رس��ول مستاجران به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، ایستگاه صفر، 

کوچه قلعه، پالک8 – تلفن: 7730599 – 7719994
63 – آق��ای بهرام حاجیان به نش��انی: خان��ه اصفهان، خیاب��ان گلخانه، خیابان 

فروردین، بن بست بنفشه، پالک15 – تلفن: 4443517
64 – آقای حمیدرضا س��بحانی به نشانی: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، چهارراه 

آذر، کوی شهید کریمیان، پالک87
65 – آقای علیرضا راطبی به نشانی: اصفهان، خیابان مطهری، کوچه سینما قدس، 
مجتمع مس��کونی س��پند، واحد3 – تلفن: 2340190 – همراه: 09131192479 
– مح��ل کار: اصفه��ان، منطقه صنعتی محمودآباد، خیابان 42، صنایع س��نگبری 

آریانا – تلفن: 3800920
66 – آقای بهروز ذوالعلی به نش��انی آدرس جدید: کرمان، خیابان ابوذر جنوبی، 
کوچه ش��ماره10، سمت چپ، درب پنجم منزل پدری کدپستی: 7617858966 
– تلفن: 3224657 – 0341 – همراه: 09133999309 - کرمان، بلوار جمهوری 

اسالمی، کوی فرهنگیان، خیابان ارتش، مجتمع مسکونی یاس، واحد3
67 – آقای س��ید اکبر حسینی به نشانی: هیچ گونه آدرسی از نامبرده در پرونده 

موجود نمی باشد
68 – آقای حمیدرضا غریب به نشانی: اصفهان، خیابان امام خمینی، عاشق آباد، 

کوی شهید حسین حیدریان، پالک454 – تلفن 3243104 
69 – آقای اکبر سلمانی – اعالم گذشت نموده است. به نشانی: اصفهان، مشتاق 

سوم، کلمه خوراران جی، پالک107 – همراه: 09131261254
70 – آقای مجتبی نجات بخش اصفهانی به نش��انی: اصفهان، خیابان آتش��گاه، 

نصرآباد، کوی آزادان، کوچه بهارستان، پالک66
متهمین:

1 – فرشاد طهماسبی نژاد به نشانی: فعاًل زندان مرکزی اصفهان
2 – آقای سید صمد حسینی 3 – آقای سید غدیر بیواره 4 – آقای سید عبدالرضا 
حس��ینی 5 – آقای س��ید احمد حسینی همگی به نش��انی فعاًل مجهول المکان 

می باشد
6 – آقای س��عید بیواره 7 – آقای س��ید حسین حس��ینی با وکالت آقای محمد 
عبدالهی زاده – وکیل س��عید بیواره، حس��ین حسینی به نشانی: اصفهان، خیابان 
چهارباغ خواجو، روبروی خیابان منوچهری، مجتمع اکسین )یا احتماالً اکسیر(، 

طبقه سوم، واحد6 – دفتر وکالت 
اتهام: مشارکت در ارتکاب سرقتهای متعدد تعزیری

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهمین 1 – سیدحس��ین حسینی فرزند سید عباس 2- سعید 
بیواره فرزند عباس )هر دو با وکالت محمد عبدالهی زاده( 3- فرش��اد طهماسبی 
نژاد فرزند طهماس��ب 4- س��ید غدیر بیواره فرزند س��یدعباس 5- س��ید احمد 
حس��ینی 6 – سید صمد حس��ینی و 7- سیدعبدالرضا حسینی)متهمین ردیف 4 
الی7 متواری و مجهول المکان می باش��ند( دائر بر مش��ارکت در س��رقت های 
متعدد تعزیری موضوع ش��کایت شاکیان مالباخته )به ش��رح اوراق شماره های 
1063 ال��ی 1073 پرونده( صرفنظر از اعالم گذش��ت تعدادی از مالباختگان، از 
توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با 
عنایت به گزارش��ات و تحقیقات مبسوط صورت گرفته از طرف مرجع انتظامی 
و اعالم ش��کایت ش��اکیان مالباخته و صورتجلس��ات معرفی محل های سرقت 
توس��ط متهمین دستگیر ش��ده و اقرار صریح آن متهمین در نزد بازپرس محترم 
دادس��را و دفاعیات بالوجه آنان و وکیل متهمین ردیف اول و دوم در جلس��ات 
دادرس��ی و اینکه متهمین ردیف چهارم تا هفتم علیرغ��م ابالغ قانونی اخطاریه 
)منتشره در روزنامه نصف جهان به شماره 590 – 87/8/9( در مرحله تحقیقات 
مقدماتی دادس��را و علیرغم اب��الغ قانونی وقت رس��یدگی از طریق جراید )که 
آگهی احضار آنان در روزنامه های نس��ل فردا به شماره های 3298 -88/8/6 و 
3346 – 88/10/8 درج گردیده بود( در جلس��ات دادرس��ی مورخ 88/9/14 و 
88/11/14 حض��ور نیافته و الیحه ای نی��ز در دفاع از خود تقدیم ننموده اند لذا 
وقوع و انتس��اب بزه فوق به آنان محرز و مس��لم می باشد دادگاه مستنداً به مواد 
42-661 و 667 قانون مجازات اس��المی هر یک از متهمین یادشده را به تحمل 
دو س��ال حبس تعزیری با محاس��به و کسر ایام بازداش��ت قبلی جهت متهمین 
دستگیر شده و تحمل هفتاد ضربه شالق به صورت متعارف محکوم می نماید. 
ضمناً متهمین ملزم به رد اموال یاد ش��ده به مالباختگان ذیل می باشند: 1- دسته 
چک س��پهر بانک صادرات شعبه کردآباد – دسته چک قرض الحسنه حجه ابن 
الحس��ن خوراسگان – عابر بانک س��پهر صادرات – شناسنامه – کارت ملی – 
دفترچ��ه بیمه خدمات درمانی – کارت س��المت – گواهینام��ه پایه یکم منطقه 
انتظامی آباده – کارت پایان خدمت – کارت و بیمه نامه خودرو س��واری پیکان 
– کارت هوش��مند س��وخت – مبل��غ شش��صد هزار ری��ال وجه نق��د – مبلغ 
چهارمیلی��ون و پانصد هزار ریال ایران چک بانک ملی – تعدادی فاکتور فروش 
مصالح س��اختمانی و قبضهای باس��کول مرب��وط – دو عدد قب��ض جریمه به 
مالباخته مهدی نعمت اللهی )البته مدارک کشف و مسترد شده شکایت مالباخته 
صرفاً در ارتباط با وجه نقد و تراولها می باش��د( 2 – مبلغ ش��ش میلیون ریال 
وج��ه نق��د به مالباخته بهرام حاجیان 3 – یک فق��ره عابر بانک صادرات – یک 

فقره چک س��یبا – یک فقره گواهینامه پایه دو ش��خصی و ی��ک فقره بیمه نامه 
ش��خص ثالث خودرو به همراه برچس��ب عوارض و برگ معاینه فنی خودرو و 
یک عدد MP3 به مالباخته علی موسوی مدنی 4- مبلغ چهارمیلیون ریال وجه 
نقد و یک عدد س��اک ورزش��ی حاوی لباس، توپ و کفش بسکتبال به مالباخته 
محمد مقیم 5- کارت و بیمه نامه اتومبیل – گواهینامه – شناسنامه و کارت ملی 
– کارت پایان خدمت و کارت خودپرداز – دفترچه بیمه تأمین اجتماعی و دسته 
چک بانک ملت و دوربین عکاس��ی لوازم جانبی به مالباخته بهروز ذوالعلی 6- 
مبلغ یک میلیون و هش��تصد هزار ریال وجه نقد یک فقره چک بانک صادرات 
– کارت س��وخت گواهینامه و کارت پایان خدمت و یک جلد کالم اهلل مجید به 
مالباخته عباس ش��ریفی 7- یک عدد دوربین عکاسی با مارک کانن و یک عدد 
دوربی��ن فیلمب��رداری با مارک س��ونی با کلیه تجهیزات و متعلق��ات مربوطه به 
مالباخته محس��ن تیموری 8- شناس��نامه – دفترچه پس انداز قرض الحس��نه – 
دس��ته چک قرض الحس��نه – دسته چک ش��عبه بانک صادرات – دفترچه پس 
انداز قرض الحس��نه بانک ملت – یکبرگ چک بانک صادرات قهجاورستان – 
ی��ک فقره نامه دولتی و مهر بانک صادرات و یک ع��دد دفترچه کار و مقداری 
قبض باس��کول و مبلغ چهارصد و چهل هزار ری��ال وجه نقد به مالباخته ناصر 
جوادی مقدم 9- کارت پایان خدمت – کارت ملی – کارت بسیج – گواهینامه 
رانندگی پایه دو – کارت خودرو و یکس��ری آچار به مالباخته احمدرضا قربانی 
10- مبل��غ یک میلیون ری��ال وجه نقد و یک فقره کارت س��وخت به مالباخته 
محم��د امینی بروجن��ی 11 – مبلغ ده میلیون ریال وجه نق��د به مالباخته حمید 
زهره ای 12- مبلغ نه میلیون و شش��صد و پنجاه هزار و یک فقره س��ند خودرو 
پژو دویس��ت و شش)206( به مالباخته ساتیار عسگری 13- مبلغ سیزده میلیون 
و نهص��د و ده هزار ریال به مالباخته ولی اله انصاری پور 14- مبلغ چهارمیلیون 
و پانصد هزار ریال وجه نقد – یک فقره چک بانک ملت – کارت س��وخت – 
کارت شناس��ایی تأمین اجتماعی – کارت بازنشستگی – بیمه نامه شخص ثالث 
– مهر ش��رکت تعاونی مصرف کارگران – دفترچه حساب پس انداز بانک ملت 
– تعدادی فتوکپی اس��ناد و مدارک شخصی به مالباخته مصطفی ذوالفقاری 15- 
شناسنامه – کارت بانک سپه – کارت جانبازی – دسته چک – سه عدد کارت 
اعتب��اری – مدارک خودرو – کارت س��وخت – بیمه نام��ه – گواهینامه و مبلغ 
ی��ک میلیون و چهارصد هزار ریال به مجتب��ی نجات بخش اصفهانی 16- مبلغ 
س��ه میلیون ریال وجه نقد – دو عدد تار نفیس و یک عدد س��ه تار به مالباخته 
مس��عود کبوتری اصفهانی 17- یک فقره دسته چک سپهر – یکبرگ چک امضا 
ش��ده – چه��ارده میلیون ریال وجه نق��د و تراول – کارت هوش��مند تریلی – 
گواهینام��ه پای��ه یک کارت آمار – کارت س��المت – بیمه نام��ه تریلی و جواز 
تفنگ ش��کاری به مالباخته عبدالحس��ین منجزی زیالبی 18- دفترچه پس انداز 
بانک تجارت – بانک مس��کن و ملت – کارت شناس��ایی و کارت ساعت زنی 
پاالیش��گاه - یک فقره چک بانک تجارت – دفترچه پس انداز قرض الحسنه – 
ی��ک فقره چ��ک بانک رفاه کارگران – دس��ته چک بانکهای مل��ی، صادرات و 
تج��ارت – بیمه نامه ش��خص ثالث و بدنه پراید – کارت پراید – دس��ته چک 
قرض الحس��نه دسته چک تجارت پتروش��یمی – مهرهای شرکتی – بیمه نامه 
پژو405 – لیس��ت حقوق کارگران و س��ند وکالتنامه پراید و مبلغ سه میلیون و 
هفتصد هزار ریال وجه نقد مالباخته ش��مس الدین گودرزی 19- یک فقره سند 
اتومبیل س��واری بنز و هش��تاد و نه فقره چکهای متفرق��ه و مبلغ پنج میلیون و 
سیصد هزار تومان – وجه نقد تراول به ذبیح اله محمودی 20- تعدادی مدارک 
خودرویی و تعدادی دس��ته چک بانکی به مالباخته محسن فوالدوند 21- مبلغ 
دو میلیون ریال وجه نقد و س��ه فقره دس��ته چک بانکی و یک عدد مهر شرکت 
– یک عدد ریش تراش و دو عدد ماش��ین حس��اب و یک فقره پروانه اشتغال به 
کار مهندس��ی و مقداری مدارک شخصی به مالباخته مهدی صالحی 22- کارت 
و بیمه نامه اتومبیل – دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح – عابر بانک سپه 
– تع��دادی قرارداد کاری و مبلغ ش��ش میلیون ریال وج��ه نقد به مالباخته عقیل 
صفاپذیر 23- ش��ش میلیون و س��یصد هزار ریال وجه نقد – دفترچه پس انداز 
قوامین و یک عدد ماش��ین حس��اب به مالباخته حس��ین کیانی اشترجانی 24- 
یکصد و ش��صت گرم طال و مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد به مالباخته محمود 
قیصری 25- شش میلیون و سیصد هزار ریال وجه نقد و تراول به مالباخته علی 
پور ابوطالب 26- مبلغ س��ه میلیون و هش��تصد هزار ریال وجه نقد و تراول به 
مالباخته اکبر مختارزاده 27- کارت خودرو شورلت و کارت سوخت و یکبرگ 
چک بانک ملی – کارت پرس��نلی و کارت نظام مهندسی و یک فقره گواهینامه 
رانندگ��ی به مالباخته حمی��د گلبن 28- یک عدد کامپیوت��ر کیفی – یک حلقه 
الستیک زاپاس – یک دستگاه ضبط صوت تصویری و جعبه آچار و تجهیزات 
مخابراتی به غالمرضا س��لیمانی 29- شناسنامه و کارت ملی – دسته چک بانک 
سپه و بانک مسکن – یک فقره کارت بانکی – دفترچه حساب پس انداز بانک 
سامان و بانک ملت – دو فقره چک برگشتی – مهر شخصی و دو میلیون ریال 
وج��ه نقد به مالباخته حمیدرضا جیهان��ی 30- مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد – 
یک فقره کارت خودرو و بیمه نامه – یک فقره کارت سوخت و یک عدد دسته 
چک بانک صادرات ش��عبه گورتان به مالباخته منصور مستأجران 31- دو فقره 
گذرنامه – چهارفقره شناس��نامه و دو فقره کارت ملی – دو عدد کارت سوخت 
– یک عدد کارت گارانتی پراید – یک عدد دسته چک – یک عدد دفترچه بیمه 
– کارت خ��وردو رنو – دفترچه حس��اب بانکی - تع��دادی عکس خانوادگی و 
تعدادی اس��ناد و مدارک ش��هرداری و مبلغ س��ی میلیون ریال تراول به مالباخته 
علی فروزنده 32-  مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه نقد و تراول به مالباخته 
حس��ن محوری حبیب آبادی 33- مبلغ چهل و ش��ش میلیون ریال وجه نقد و 
تراول و یک فقره دفترچه حساب بانکی و دو فقره دسته چک بانک های ملی و 
کش��اورزی – شناس��نامه خود و خانواده – گواهینامه پایه دو – کارت سوخت 
خودرو پژو و تعدادی لوازم ش��خصی به خس��رو فرهادی یونکی 34- دو فقره 
ای��ران چک یک میلیون ریالی و یک دس��تگاه پخش CD خ��ودرو به مالباخته 
امیرحس��ین قادری 35- مبلغ ش��ش میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد و یک 
فقره چک قرض الحس��نه دو میلیون ریالی ب��ه مالباخته محمدرضا زندیان 36- 
س��ند خودرو تریلی F12 – سند خودرو پیکان – کارت سوخت و گواهینامه – 
یک فقره دس��ته چک – کارت ورود به پاالیشگاه – کارت شناسایی و مبلغ پنج 
میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به مالباخته علی قانعیان 37- تعداد ده فقره 
ت��راول یک میلیون ریالی بانک صادرات و پنج فقره چک بانکی به مالباخته اکبر 
کبی��ری 38- مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد – شناس��نامه – کارت ملی و کارت 
پایان خدمت ش��خصی – شناسنامه همسر – شناس��نامه و کارت ملی پدری – 
س��ند کامیون – دو فقره دسته چک بانکهای صادرات و ملت و تعدادی مدارک 
ش��خصی به مالباخته علیرضا قربانی 39- یک عدد لپ تاپ – یک دستگاه جی 
پی اس – تعدادی قطعات نقش��ه ب��رداری به مالباخته علی کاظمی زهرانی 40- 
یک فقره شناس��نامه ش��خصی – یک فقره دس��ته چک بانک ملی – یک فقره 
دفترچه حس��اب پس انداز بانک مسکن – دفترچه حس��اب پس انداز مؤسسه 
قوامی��ن و مالی و اعتباری بنیاد – دفترچه حس��اب ش��خصی متعل��ق به خانم 
توراندخت پرورش از مؤسسه قوامین – دفترچه حساب قرض الحسنه قمر بنی 
هاش��م متعلق به خود و همس��ر و فرزن��د و مادرش – دفترچه حس��اب بانک 
بس��یجیان متعلق به مادرش – دو برگ س��ود سهام شرکت رزم آوران و تعدادی 
کوپن کاالهای اساس��ی ب��ه محمود نصیری 41- یک فق��ره گواهینامه – کارت 
خودرو – کارت سوخت – بیمه نامه و سند خودرو – یک فقره کارت شناسایی 
و مبلغ بیس��ت و هشت میلیون ریال وجه نقد و تراول به مالباخته محمدابراهیم 
جوانی 42- تعدادی دسته چک و فاکتور فروش و شش فقره تراول یک میلیون 
ریال��ی – ی��ک میلیون ریال وجه نقد و دو ع��دد کارت خودرو و تعدادی چک 
بانکی به محمدرضا نادی نج��ف آبادی 43- مبلغ دوازده میلیون ریال وجه نقد 
به مالباخته حس��ن صابری 44- مبلغ س��ه میلیون ریال وجه نقد و تراول و یک 
عدد گوشی موبایل و تعدادی کوپن ارزاق به مالباخته منوچهر سیاوش اصفهانی 
45- مبل��غ پانص��د هزار ریال وجه نقد – یک فقره کارت خودرو – بیمه نامه – 
گواهینام��ه – کارت س��وخت و کارت پایان خدمت – ی��ک فقره عابر بانک به 
مالباخته کیومرث بازپرواز 46- یک فقره گواهینامه – کارت خودرو رنو- کارت 
س��المت – بیمه نامه ش��خص ثالث – دو میلیون ریال وجه نقد دو فقره چک 

بان��ک ص��ادرات و بلندگو و پانل ضبط به مالباخته علی نه��ادی 47- یک فقره 
شناس��نامه و یک فقره پاس��پورت و دو عدد دس��ته چک بانک های صادرات و 
مل��ی و مبلغ پانزده میلیون تومان تراول چ��ک به مالباخته محمدهادی گودرزی 
48- یک عدد کارت س��وخت خودرو و یک عدد کارت سوخت موتورسیکلت 
– کارتهای خودپرداز ملی، ملت و صادرات – دس��ته چکهای بانک های ملت و 
ملی – دفترچه حساب سپرده کوتاه مدت مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد متعلق به 
فرزندش – گواهینامه پایه دو – بیمه نامه ش��خص ثالث و مبلغ هش��ت میلیون 
ریال وجه نقد به مالباخته بهرام علی بهرامیان 49- شناسنامه – گذرنامه – دسته 
چک بانک های رفاه کارگران و صادرات – دو فقره دس��ته چک بانک پارسیان 
– فتوکپی های شناس��نامه و جواز کس��ب و کلید گاوصندوق به علیرضا راطبی 
50- گواهینامه – پنجاه هزار ریال وجه نقد و تعدادی لوازم شخصی به مالباخته 
فهیمه منتظر 51- یک دستگاه رادیو پخش  JVCبه مالباخته محمدحسین زکی 
زاده 52- تعدادی س��ند ملکی و پروانه ساختمانی – یک فقره سند خودرو پژو 
جی ال ایکس و یک فقره چک بانکی و مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال 
وجه نقد به مالباخته امیر دهقانی 53- کارت خودرو سواری پیکان – گواهینامه 
و بیمه نامه ش��خص ثالث و بیمه نامه بدنه و کارت شناس��ایی ش��غلی و کارت 
کتابخانه به مالباخته ش��هباز اکبری 54- سه عدد گوشی موبایل سونی اریکسون 
W810 به مالباخته محمدمهدی نجارزادگان 55- کارت خودرو – شناس��نامه و 
دفترچه بیمه تأمین اجتماعی – کارت مربیگری آموزش��گاه رانندگی – دفترچه 
تاکس��یرانی – تعدادی وس��ایل و مدارک شخصی و مبلغ یک میلیون و هشتصد 
ه��زار ری��ال وجه نقد به مالباخته م��اه منظر تابع اصفهان��ی 56- تعدادی کارت 
شناس��ایی نظام پزشکی – مهر نظام پزشکی – کارت ملی – گواهینامه و کارت 
خ��ودرو – تعدادی کتاب و دفترچه حس��اب پس انداز قرض الحس��نه و مبلغ 
پانصد هزار ریال وجه نقد و یک فقره کارت اعتباری پارسیان به مالباخته محمد 
اس��حاقیان 57- مبلغ پنج میلیون ریال وجه نق��د به مالباخته پرویز ماکویی 58- 
مبل��غ س��ه میلیون و پانصد هزار وجه نقد و س��ه فقره چ��ک بانکی و یک عدد 
دفترچه حس��اب پس انداز سپهر به مالباخته احمد نجفی 59- مبلغ نهصد هزار 
ری��ال وجه نقد و کارت خ��ودرو – کارت مل��ی – کارت گاز – کارت بیمه و 
دفترچه تاکسیرانی به مالباخته قربانعلی مرادی 60- مبلغ سی میلیون ریال تراول 
چک – چهارده میلیون و شش��صد هزار ریال وجه نقد – یک حلقه طالی زنانه 
– یک فقره شناس��نامه متعلق به فرزندش – دفترچه پس انداز قوامین و دفترچه 
اقس��اط بانکی به مالباخته عبداله محمدی س��ورچه باالی��ی. ضمناً نظر به اینکه 
تعدادی از ش��اکیان مالباخته به اسامی: محس��ن جانقربان، عبداله ناظمی، احمد 
معظم، ش��یرمحمد یوسفی، محمدعلی طالبی، رسول مس��تأجران، اکبر سلمانی، 
ش��هرام ازلی، مصطفی کاروان، حس��ین صادقی، مجید وفایی، احمد شاه نظری، 
رض��وان نق��ش، حمیدرضا غریب و مجتب��ی جان نثاری در جری��ان تحقیقات 
مقدماتی در مرجع انتظامی و دادس��را و یا در مرحله دادرس��ی اعالم گذش��ت 
نموده و ش��اکیان مالباخته محمد امین��ی بروجنی، احمد معظم، محمود قیصری، 
محس��ن فوالدوند و عبدالغفار انصاری به تحویل و اس��ترداد مدارک خود اقرار 
نموده اند و شاکی مالباخته مجتبی خطابخش نیز اعالم شکایتی ننموده است لذا 
دادگاه در ارتباط با الزام متهمین به رد اموال این دس��ته از مالباختگان با تکلیفی 
مواجه نمی باش��د. رأی صادر نس��بت به متهمین ردیف چهار تا هفت غیابی و 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نس��بت به س��ایر 
متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد. 542/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 253
عبدالمجید کلیشادی - رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/16
شماره: 787/88

بموجب رأی ش��ماره 835 تاری��خ 88/10/15 حوزه 27 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای محمد خزائی نشانی 
مح��ل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ هفت میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 79/2/31 تا اجرای حکم در حق محکوم له آقای 
محسن براتیان نش��انی محل اقامت: خ حکیم نظامی- خ حسین آباد- ک شهید 

رحیم براتیان- پالک سوم سمت چپ.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.768/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 27 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/11/27
شماره: 204/87 ش ح/ 14

بموج��ب رأی ش��ماره 760 تاری��خ 88/9/17 حوزه 14 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مهدی ریاحی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 30000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک به تاریخ ه��ای 87/8/5 و 88/9/5 و 87/10/5 تا 
تاریخ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای امید شفیعی نام پدر: امیرقلی 
نشانی محل اقامت: اصفهان- برج کاوه- خیابان غرضی- مجتمع مسکونی- بانک 
صادرات نس��ترن 5- پالک 57. اجرای اح��کام مکلف به رعایت تبصره دو از م 

306 قانون آ.د.م می باشد.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و ی��ا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
792/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 14 اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 89/1/23
شماره: 286/88 ش ح/ 28 

بموجب رأی ش��ماره 837 تاری��خ 88/11/11 حوزه 28 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای قاسم مهدوی نژاد 
نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یک میلیون 
و صد هزار تومان در حق خواهان آقای آیت اله یوس��فیان نش��انی محل اقامت: 

خیابان قائمیه- کوچه قائم- پالک 13.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و ی��ا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
 869/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 28 حقوقی اصفهان
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محیط زیست

رده پس��تانداران در ایران با 165 گونه شناسایی شده، طیف وسیعی از جانوران را در بر
می گیرد، که وجود نهنگ 130 تنی با طول 30 متر و حشره خوار دو گرمی به نام کوتوله 

نشان دهنده این تنوع در حیات وحش کشور است. 
ب��ه گزارش ایرنا، ی��ک هزار و 230 گونه جان��وری اعم از پس��تاندار، پرنده، خزنده 
و دوزیس��تان در اکوسیس��تم های خش��کی و آب های داخلی ایران زیس��ت می کنند و 
از میان پس��تاندران ش��ناخته ش��ده، گونه های زیادی وجود دارند که تنها زیستگاه شان، 
ای��ران اس��ت. این ن��وع گونه ها یا در س��ایر نقاط دنیا وج��ود ندارند، یا ب��ا مهاجرت و 
دس��تکاری های بش��ر و روش های دیگر به ایران انتقال یافته ان��د. یوزپلنگ، گوزن زرد 
و گورخر ایرانی در زمره آن دس��ته از گونه های وحش هس��تند، که به مراقبت های ویژه 

نیاز دارند.
 البته، غنای گونه ای پس��تانداران ایران نباید موجب غرور ش��ود، چرا که گونه هایی 
همچون ش��یر ایرانی و بب��ر مازندران، به صورت منطقه ای در ایران منقرض ش��ده اند و 
چنانچ��ه برنام��ه مدون و جامعی برای حفظ و صیانت برخی دیگر از این پس��تانداران که 
درمعرض تهدید و انقراض قرار دارند، صورت نگیرد؛ در آینده ای نه چندان دور، شاهد 

نابودی این گونه های نادر کشور نیز، خواهیم بود. 
ه��م اکنون، وضعیت یوزپلنگ آس��یایی، دوپای فیروز، حف��ار ایرانی و گورخر ایرانی 
بحرانی اس��ت و جرد زارودنی، ول کرمانی، س��نجابک دم موش��ی، حشره خوار شوش و 

خفاش شعیبی نیز، در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
خرس س��یاه، فک خزر، ش��اه روباه، پازن، گوسفند وحشی، آهو، سنجابک دم موشی، 
انواع خفاش ها )بکشتاین، انگشت دراز، حنایی، نعل اسبی مهلی، مدیترانه ای و سندی( و 
گوزن زرد )زیر گونه ایرانی( نیز از پستاندران آسیب پذیر کشور هستند. حسین محمدی، 
مدیرکل دفتر حیات وحش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در گفتگ��و با ایرنا گفت: از 
میان پس��تانداران ایران، راس��ته جوندگان با 59 گونه، به علت اهمیت در انتش��ار بیماری 
ها، خس��ارات وارده بر محصوالت زراعی و س��هولت جم��ع آوری و نگهداری، به طور 

گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
وی می افزاید: عمده این مطالعات بر پایه ریخت شناس��ی صورت گرفته اس��ت، اما 
ضرورت مطالعات نوین نظیر کروموزومی، بیوشیمیایی، مولکولی و رفتار شناسی به شدت 

احساس می شود. 
وی اضافه می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام وظایف سازمانی 
و قانون��ی خ��ود و به منظور جلوگی��ری از روند رو به انقراض گونه ای پس��تانداران، در 
س��ال های اخیر اقدام به تهیه و تدوین و ارائه برنامه های مدیریتی جامع و حفاظتی کرده 

و هم اکنون برخی از این برنامه ها در حال اجراست.

تنوع پستانداران در ایران؛
نهنگ 130 تني تا حشره خوار دو گرمي

کمیته مشورتی سازمان آموزشی و پ                   ژوهشی ملل متحد )یونسکو( در پانزدهمین نشست خود 
در فوریه 2009 برای ذخیره گاه زیست کره، پیشنهادهایی برای ذخایر زیست کره جدید و الحاقات 
به ذخایر موجود در زیست کره و تناوبی برای مدت بیش از ده سال ارائه کرد. مشاوران بین المللی 
کمیته مخازن ذخیره گاه زیست کره یونسکو، دو ذخیره گاه دنا و تنگ صیاد از ایران را به تصویب 
رساندند و در این بین ذخیره گاه تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری را برای تصویب جهانی ارزیابی 
کردند. ذخیره گاه های زیست کره، مناطق حفاظت شده ای هستند که از طرف یونسکو تحت 
پوشش دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون)MAB(  قرار دارند. هدف 
اصلی تعیین این ذخیره گاه ها، ایجاد زمینه علمی مناسب در جهت هماهنگی بین کشورها و تبادل 
دانش علمی به منظور جلوگیری از کاهش روند رو به نابودی تنوع زیستی است. در دهه 1960 
میالدی، متخصصان و کارشناسان ارشد محیط زیست بر ایده نوینی تحت عنوان ذخیره گاه زیست 
کره به توافق رسیدند و از همان سالها ایجاد و تأسیس ذخیره گاه زیست کره در یونسکو پیگیری 
شد. ذخیره گاه های زیست کره با طبقات حفاظت شده دیگر تفاوتی ها دارند و این تفاوت در 
روش برنامه ریزی و مدیریت مناسب آنهاست که بر پایه استفاده های چند منظوره و سپردن نقش 
اساس��ی و سازنده به جوامع محلی و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها استوار است. در حال 
حاضر 553 ذخیره گاه زیست کره در 107 کشور جهان به ثبت رسیده که ایران از جمله کشورهای 
پیشگام و مؤثر در تحقق برنامه های انسان و کره مسکون سازمان یونسکو به حساب می آید و 
به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون ملی انسان و کره مسکون یونسکو محسوب می شود. 
ایران هم اکنون دارای ذخیره گاه زیست کره توران، کویر، گلستان، میانکاله، ارژن و پریشان، گنو، 
حرا، تنگ صیاد، دنا و دریاچه ارومیه در سازمان یونسکو است که زیست کره دنا و تنگ صیاد 
پس از 34 سال به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. حفاظت از تنوع زیستی، و تنوع فرهنگی و 
توسعه اقتصادی شامل توسعه اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است. حمایت منطقی به منظور 
انجام تحقیقات، نظارت و دیده بانی، آموزش و تعلیم محیط زیست از کاربردهای اصلی ذخیره 
گاه های زیست کره است. ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری، منطقه ای با 
نام تنگ صیاد در منطقه کوهستانی و مرتفع با وسعت حدود 27 هزار هکتار در محدوده شرقی 
شهرستان شهرکرد و بخش غربی شهرستان بروجن مشرف به بلندی های فرخ شهر واقع شده 
است. تنگ صیاد یکی از مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری در فالت مرکزی ایران است که یکی از 
ذخیره گاه های زیستی گیاهی و حیوانی نادر کشور به شمار می رود. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری گفت: تنگ صیاد در سال 1349 از طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت 
بر صید به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تصویب شد و در سال 1352 با تصویب شورای 
عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم و در سال 1374 نیز حدود 5 هزار و 400 
هکتار از قسمت میانی آن تبدیل به پارک ملی شد. »داوود شیوندی« در گفتگو با ایرنا به مناسبت 
ثبت تنگ صیاد در یونسکو به عنوان زیست کره افزود: ترتیب ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد 
شامل پارک ملی، در قسمت میانی و منطقه حفاظت شده در پیرامون آن است و وسعت آن بالغ 
بر 27 هزار هکتار اس��ت که پنج هزار و 400 هکتار آن به عنوان پارک ملی محس��وب می شود. 
وی گفت: صیانت از منابع خدادادی یک وظیفه عمومی است و مناطق حفاظت شده باعث حفظ 
گونه های جانوری و گیاهی و آب و خاک می شود و برای نسل آینده به عنوان گنجینه با ارزش 
باقی می ماند. ش��یوندی یادآور شد: توجه به مباحث اکوتوریسم و استفاده از منابع خدادادی با 
توجه به حفظ و صیانت از منابع خدادادی و محیط زیست امکان پذیر است و در این زمینه باید 
از گونه های جانوری و گیاهی صیانت و حفاظت کرد. به گفته وی، افزون بر 252 گونه گیاهی 
در مناطق حفاظت شده تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری وجود دارد که بخشی از این گونه ها، به 
صورت »آندومیک« منطقه حفاظت شده است و چندین گونه جانوری با ارزش های جهانی در 
این منطقه زیست می کنند. به گزارش ایرنا، منطقه تنگ صیاد در جهت دشت سفید دشت در حد 
شهر بروجن و شهرکرد واقع شده و نواحی دشتی، نواحی مرتفع و کوهستانی و تپه ماهورهای 

واقع در دشت را در بر می گیرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به تنوع گونه های حیات 
وح��ش در کش��ور، ایران را به لحاظ این تنوع در س��طح بین الملل دارای رتب��ه ای عالی و در 
میان کش��ورهای منطقه دارای رتبه اول دانس��ت. حسین محمدی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه 
تعطیالت نوروزی فرصت مناس��بی را برای آشنایی بیشتر مردم با محیط زیست طبیعی کشور 
فراهم کرده است، گفت: پهنه وسیع جغرافیایی، مناطق مختلف با شرایط اقلیمی متفاوت و وجود 
اکوسیستم های دریایی، بیابانی، جنگلی، کوهستانی و مرتعی، کشور را از نظر حیات وحش دارای 
تنوع و غنا بسیار زیاد کرده است. وی اظهار داشت: با وجود نامالیماتی که در دهه های پیشین با 
حیات وحش کشور شده و با وجود از بین رفتن بسیاری از گونه های با ارزش، اکنون نیز حیات 
وحش کشور از تنوع زیادی برخوردار بوده و هنوز هم از لحاظ بین المللی در سطح باالیی قرار 
دارد. مدیرکل دفتر حیات وحش س��ازمان حفاظت محیط زیست، افزود: وجود گونه هایی که 
تنها زیستگاه آنها ایران است، اهمیت و نقش بسیار باالی حیات وحش کشور را در سطح منطقه 
و بین الملل بیان می کند. وی همچنین زادآوری و تولید مثل ماهیان و پرندگان مهاجر که ایران 
را به عنوان زیس��تگاه و وطن اصلی خود می دانند، دلیلی بر اثبات این ادعا دانست. محمدی با 
مقایسه تعداد گونه های پرنده ایران و اروپا گفت: تعداد گونه های پرنده موجود در کشور از تعداد 
گونه این نوع جانوران در کل اروپا بیشتر است. وی از گونه های شاخصی که در دنیا با نام ایران 
شناخته می شوند به »زاغ بور، تمساح پوزه کوتاه، سمندرهای لرستان و کردستان، وزغ کویری، 
دو نوع ماهی کوره غار، یوزپلنگ، گوزن زرد ایرانی و گورخر ایرانی« اشاره کرد و در عین حال 
گفت: با استفاده از تجربیات و فناوری های نوین، امتناع از تکرار تجربیات ناموفق دیگر کشورها و 
جلوگیری از وقوع فجایع زیست محیطی می توان فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در زمینه 
محیط زیست را کم کرد. محمدی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران و سازمان حفاظت محیط 
  CITES،CMS زیست با عضویت در کنوانسیون های مختلف و بین المللی از جمله کنوانسیون

و رامسر، خود را ملزم و متعهد به رعایت قوانین و منافع بین الملل کرده است.
یک هزار و 230 گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیستان در اکوسیستم های 

خشکی و آب های داخلی ایران زیست می کنند.

مردم در طول تاریخ همیش��ه در کنار 
حیات وحش زندگ��ی می کرده اند؛ اما در 
گذش��ته محیط گس��ترده تر بود و پرندگان 
و حیوانات می توانس��تند وقتی با پیشرفت 
شهرها زیستگاه ش��ان در معرض نابودی 
قرار می گرفت، ب��ه راحتی به جایی دیگر 
نقل مکان کنن��د. امروزه متأس��فانه وضع 
به کلی متفاوت اس��ت و جانوران وحشی 
مجبورند در زیستگاه هایی که از بنیاد تغییر 
کرده اند، ب��ه هر نحو ش��ده زندگی کنند. 
قانون امروز برای حیات وحش چنین رقم 

خورده است:
یا خودت را هماهنگ کن یا بمیر

جال��ب اس��ت؛ انس��ان ش��رایطی را 
ب��رای موج��ودات دیگر پدی��د آورده که 
ن��ه راه پ��س دارد نه راه پی��ش و باید هر 
طور ش��ده خ��ود را با سرنوش��تی که نوع 
انس��ان برای زیست شان رقم زده مطابقت 
دهن��د. قابلیت های خود را با آن س��ازگار 
کنند و ی��ا تن به م��رگ و نابودی خود و 
نوع خود بدهند. حیوان��ات نیز برای حل 
بحران زیس��تی- اقامتی موجود، باید خود 
را با ش��رایط نوی��ن وفق دهن��د. پس در 
نخس��تین گام مجبورن��د در نزدیکی محل 

کار و زندگی انس��ان ها ب��رای خود خانه 
بسازند و زیست کنند؛ حال بستگی به آن 
جامعه دارد که ب��ه آنان خوش آمد بگوید 
ی��ا نگوید! حتی کس��انی که ب��ه حیوانات 
عش��ق می ورزن��د وقت��ی آن حیوانات در 
محل زندگی با آنان شریک می شوند، خود 
را با ش��رایطی متفاوت روی��ارو می بینند! 
دارکوب ها، اول صبح، وقتی صاحبخانه و 
خانواده اش در خواب ناز به س��ر می برند 
شروع به نوک زدن به دیوارها و ستون های 
چوبی می کنند؛ ایگواناهای سبز، استخر یا 
ح��وض خانه ها را با مدف��وع خود کثیف 
می کنن��د؛ جغدها، موش های مرده را روی 
تیره��ای چوب��ی و نش��یمنگاه های دیگر 
خ��ود جا می گذارن��د؛ کبوترها و قمری ها 
در س��قف تخم می گذارند؛ ی��ا خفاش ها 
النه های زیر ش��یروانی خود را پر از فضله 
می کنند و همه این ها به اضافه سر و صدای 
حاصل از حض��ور حیوان��ات، زندگی را 
برای س��اکنان محل با زندگی پرمشغله ای 
که دارند تحمل ناپذیر می کند. خوشبختانه، 
کارهای فرهنگی گس��ترده ای که در س��ده 
گذشته توس��ط پیشگامان نهضت حفاظت 
از طبیع��ت و دوس��تی با حی��ات وحش 

ص��ورت گرفته به بار نشس��ته و آنان را با 
دانسته هایی مجهز ساخته که قادرند با این 
مس��ائل به نحوی انس��انی و موافق محیط 
زیس��ت کنار بیایند. همیشه راه هایی برای 
ح��ل آگاهانه اینگونه مس��ائل با حیوانات 
وجود دارد؛ هوش انس��ان بیش��تر است و 
کافی است کمی به مغز خود زحمت بدهد 
تا بتواند مشکل را حل کند؛ راه حل نیست! 
راه های ابت��کاری مختلفی را می توان برای 
جلوگیری از رفتار مزاحمت آمیز حیوانات 
ب��ه کار ب��رد، حل این معم��ا فقط به کمی 

شکیبایی و اندکی تحمل نیاز دارد.
امروز اگر با حیواناتی وحشی مواجهیم 
که در اطراف ما زندگی می کنند و برایمان 
مزاحمت ایجاد کرده ان��د، باید دنبال دلیل 
آن بگردی��م؛ آیا اگر م��ا جنگل ها، بیابان ها 
و زیس��تگاه های آنان را از بین نبرده بودیم 
آنها مجبور می ش��دند به زندگی اطراف ما 
روی آورند و هر روز با ده ها خطر ناش��ی 
از حض��ور آدمی��ان در همس��ایگی خود 
مواجه باشند؟ حفظ قطعه ای از زمین خدا 
برای زندگی حیات وحش،  صاحبان اصلی 
آن، آنقدرها هم دش��وار نیست، تا وجدان 

آدمیان چه بگوید!

مدیرکل ام��ور آب و خاک س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، گفت: مهمترین 
منابع آلوده کننده آب های زیر زمینی شامل 
ورود فاضالب های خام بهداشتی )شهری 
و خانگ��ی( و فاضالب ه��ای صنعتی یا 
پس��اب های تصفیه شده غیر استاندارد به 
محیط های پذیرنده در آب های سطحی و 
زیر زمینی است. سروش مدبری در گفتگو 
با ایرنا با اش��اره به اینکه حدود یک سوم 
از جمعی��ت کره زمین ب��ه آب زیر زمینی 
وابسته هس��تند، افزود: بیش از 70 درصد 
منابع آب زیر زمینی به مصرف کشاورزی 
می رس��د؛ بنابراین توسعه کش��اورزی و 
صنع��ت باعث افزایش برداش��ت از منابع 
فوق ش��ده و برداش��ت بی رویه موجب 
می ش��ود میزان تغذیه آبخوان جوابگوی 
برداشت نبوده و سطح آب زیر زمینی افت 
کند. وی تصریح کرد: این امر مشکالتی از 
جمله خشک ش��دن چاه های آب، از بین 
رفتن کاریزها، کاهش دبی رودخانه و آب 
دریاچه ها، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه 
پمپاژ و اس��تحصال آب و نشس��ت زمین 
را به وجود می آورد. مدبری خاطرنش��ان 
کرد: آب زیر زمینی یکی از مهمترین منابع 
تأمین آب ش��یرین مورد نیاز انسان است 
که بعد از یخچاله��ا بزرگترین ذخیره آب 
ش��یرین زمین را تشکیل می دهد. مدبری 
گفت: امروز بهره برداری از منابع آب زیر 

زمینی برای مصارفی همچون کشاورزی، 
صنعت و شرب توس��عه زیادی پیدا کرده 
است، به طوری که در مناطق خشک و دور 
از رودخانه و دریاچه های آب شیرین تنها 
راه ممک��ن برای تأمین آب جهت مصارف 
مختلف، استفاده از منابع زیر زمینی است. 
وی تأکید کرد: مصرف غیر بهینه کودهای 
شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تخلیه 
باق��ی مان��ده ای��ن م��واد در زهکش های 
کش��اورزی، همچنین نش��ت ش��یرابه از 
اس��تاندارد ورودی این آالینده ها از موارد 
آالینده های کشاورزی منابع آب سطحی و 
زیر زمینی است. مدبری افزود: آالینده های 
نفتی و لوله های انتقال و مخازن ذخیره زیر 
زمینی نیز به دلیل اینکه این تأسیسات به طور 
معمول برای انتق��ال و نگهداری آب، مواد 
نفتی و سایر مواد شیمیایی مایع و پساب های 
نفتی مورد استفاده قرار می گیرند، موجب 
آلودگی منابع آب زیر زمینی می شوند. وی 
گفت: پس��ماند و دفن غیر اصولی آنها در 
زمی��ن به دلیل ذخیره غیر اصولی، دامپینگ 
س��نتی بر روی خاک و نشت شیرابه های 
فاضالب از جمله مشکالت زیست محیطی 
ناش��ی از دفن غیر اصولی است. وی تأکید 
کرد: شیرابه از تخریب زباله های خانگی و 
صنعتی ایجاد می شود و ترکیب شیمیایی آن 
بر اساس نوع زباله متفاوت است. مدیرکل 
امور آب و خاک س��ازمان حفاظت محیط 

زیست یادآور شد: آلودگی منابع آب های 
زیر زمینی به دلیل اینکه بر خالف آلودگی 
رودخانه ها و آب های سطحی در معرض 
دید نیستند، پنهان بوده و مورد غفلت واقع 
شده اند. وی با اش��اره به فعالیت 50 هزار 
معدن روباز و زیر زمینی در کش��ور گفت: 
پیامدهای زیس��ت محیط��ی معدنکاری و 
اس��تخراج ش��امل تخریب زمین، تخلیه و 
رها سازی پسابها، سدهای باطله، زهکشی 
اسیدی معادن، غبارهای سمی، سر و صدا 
و باران اسیدی است. وی، بروز زلزله، سیل، 
ران��ش زمین، تخلیه م��واد خطرناک در اثر 
سوانح جاده ای و ریلی و شکست ناگهانی 
خطوط انتقال مواد نفتی و مانند آن را از دیگر 
موارد آلوده شدن آب های زیر زمینی اعالم 
کرد. وی به مردم توصیه کرد برای جلوگیری 
از آلوده شدن منابع آب زیر زمینی از ریختن 
هر گونه پسماند و پساب های شیمیایی در 
داخل چاه، مخازن آب و اراضی یا س��طح 
ایستایی آب خودداری کنند. مدیرکل امور 
آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
همچنین از مردم خواست، در صورت وقوع 
حوادث مرتبط با مواد شیمیایی و مشاهده 
ه��ر گونه تخلیه به درون چ��اه و کاریز که 
می تواند منجر به آالینده ش��دن منابع آب 
س��طحی و زیر زمینی شود، محیط زیست 
و مراکز بهداش��تی را به سرعت در جریان 

امور قرار دهند.

مدی��رکل امور مناطق و زیس��تگاه های س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، گفت: در 
منش��ور سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ قانون حمایتی درباره تصادف وسایل نقلیه با 
حیوانات وحشی و پرداخت خسارت به رانندگان این وسایل از سوی این سازمان وجود 
ندارد. »امیر عبدوس« درگفتگو با ایرنا افزود: در جرایمی مانند ش��کار، کش��تار،  محاصره 
دس��ته جمعی و دیگر موارد، س��ازمان حفاظت محیط زیست غرامت و خسارت دریافت 
می کند، که تصادف غیر عمدی خودروها با وحوش در زمره این مصادیق نیست. عبدوس 
درباره نصب تابلو در زیس��تگاه جانوران وحش��ی نیز گفت: در تمام زیستگاههای حیات 
وحش تابلوهای هش��دار دهنده توس��ط پلیس راهنمایی و رانندگی و متصدیان س��ازمان 
محیط زیس��ت نصب شده اس��ت. این مقام مسئول در سازمان محیط زیست تصریح کرد: 
در تمام دنیا جاده های مناطق یا زیستگاه های طبیعی و اماکنی که احتمال وجود حیوانات 
وحش��ی هست، حداکثر سرعت وسایل نقلیه 50 کیلومتر در ساعت است. در این سرعت 
احتمال تصادف با حیوانات وحش��ی به صفر خواهد رسید. وی در مورد پرداخت غرامت 
ب��ه حادثه دیدگان با اش��اره به ماده 9 قانون ش��کار صید اظهار داش��ت: چنانچه مأموران 
س��ازمان، میرش��کاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر ش��ده نتوانند 
از دفع خس��ارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحش��ی به اف��راد،  مزارع و باغها وارد 
می شود، جلوگیری کنند، جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای 
این قانون تأمین خواهد ش��د. عبدوس در ادامه افزود: س��ازمان می تواند جهت پیشگیری 
از این خس��ارت نسبت به محصور کردن زیستگاه های حفاظت شده جانوران وحشی از 
مح��ل درآمدهای مذکور اق��دام کند. وی درباره مرجع تعیین جریمه و ضرر و زیان وارده 
به حیات وحش گفت:  ش��ورای عالی حفاظت محیط زیست، در دوره های مختلف میزان 
بهای هر یک از گونه های جانوران وحشی را به دلیل مطالبه ضرر و زیان تعیین می کند. 
عبدوس از مردم خواست در هنگام تصادف با حیوانات وحشی مراتب را فوراً به سازمان 
حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن در هر منطقه اطالع دهند؛ شاید گونه آسیب دیده 
در تص��ادف ج��زو گونه های کمیاب و یا گونه های مورد مطالعه این س��ازمان باش��د تا 
بعد از این اتفاق تاکس��یدرمی ش��ود. وی در مورد حیوانات بدون صاحب و رها شده نیز 
گف��ت:  این گونه حیوانات در زمره حیوانات زیانکارند و مس��ئولیت جمع آوری اینگونه 
حیوانات در ش��هرها با شهرداری، روستاها با بخشداری و دهیاری ها و در سطح جاده ها 
با راهداری هر منطقه اس��ت و سازمان حفاظت محیط زیس��ت نهایت همکاری را با این 
نهادها و ارگان ها از جمله، در اختیار قرار دادن اس��لحه های شکاری و یا میرشکار انجام 
می دهد. مدیرکل امور مناطق و زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست درباره عامل 
افزایش جمعیت گونه های زیانکار افزود: انس��انها با زندگی شهری خود عامل ازدیاد این 
گونه حیوانات ش��ده اند. عبدوس افزود: در حاشیه سکونتگاه های انسانی به دلیل وجود 
پس��ماندهای غذایی انسانی، این گونه ها، منابع تغذیه ای فراوان در اختیارشان قرار گرفته 
و از س��ویی دشمنان طبیعی اینگونه حیوانات نمی توانند در این نواحی زندگی کنند و در 
نتیج��ه تعادل میان جمعیت در این گونه حیوانات از بی��ن رفته و موجب طغیان جمعیت 

گونه های زیانکار می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد: اکثر تاالب های 
کشور در معرض خطر هستند. »مهندس محمدجواد محمدی زاده« افزود: تغییرات اقلیمی 
رخ داده در مناطق مختلف کشور همراه با عدم رعایت حق آبه تاالب ها و کاهش آب آورد 
آنها، اجرای برخی پروژه ها و طرح های صنعتی در اطراف تاالب ها و ورود پس��ماندهای 
فاضالبی به آنها، از جمله مهمترین خطرات جدی هس��تند که تاالب های کشور را تهدید 
می کنن��د. وی عنوان ک��رد: تاالب های ارومیه، انزلی، هامون، پریش��ان و زریوار، از جمله 
تاالب هایی هس��تند که از نظر حجمی مشکالت زیادی دارند، که امروز در رأس برنامه ها 
و اولویت ه��ای کاری این س��ازمان قرار گرفته اند. معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کارگروه مدیریت ملی حوزه آبریز دریاچه ارومیه 
به تصویب هیأت دولت رس��یده اس��ت، اظهار کرد: تش��کیل کارگروه فوق که با ریاست 
معاون اول ریاس��ت  جمهوری خواهد بود، به لحاظ اهمیت دریاچه ارومیه اس��ت، اما از 
آنجایی که حفظ تاالب های کش��ور یکی از اولویت های این سازمان است، تالش می شود 

در آینده این کارگروه، مسئولیت کل تاالب های کشور را بر عهده بگیرد. 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به اینکه از 
 424 گونه زیستی در کشور  23 گونه در معرض خطر هستند، افزود: با اجرای برنامه های 
مختلف سعی در جلوگیری از انقراض آنها کرده ایم؛ به طوری که یوزپلنگ ایرانی نمونه ای 
از آن اس��ت. رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در ادامه با اشاره به آخرین اقدامات 
صورت گرفته از س��وی این س��ازمان برای جلوگیری از ورود ریزگردها به کشور، اظهار 
کرد: پنج درصد از عوامل ایجاد ریزگردها تا سال گذشته منشأ داخلی داشت که از استان 
خوزس��تان بود؛ اما با تأمین آب از رودخانه های کارون و کرخه این مش��کل حل شد. وی 
با بیان اینکه  95 درصد از ریزگردهای وارد ش��ده به کش��ور منشأ خارجی دارند، رفع این 
مش��کل را در تعامل با کش��ورهای همس��ایه اعالم کرد. وی با اش��اره به اینکه با عراق و 
س��وریه در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته اس��ت، افزود: طی توافقات به عمل آمده با 
عراق، مس��ئولیت آموزش یکصد نفر از نیروهای عراقی، ایجاد یک منطقه هواشناس��ی در 
مرز ایران و عراق و مالچ پاش��ی از س��وی ایران در صورت فراهم بودن اعتبارات از سوی 
کش��ور مذکور، از جمله توافقات به عمل آمده بوده اس��ت. وی در پایان یادآور شد: ایران 
یک نقش منطقه ای در مورد مدیریت نقاط بحرانی دارد و در صورت بروز مش��کل وظیفه 

خود می داند در آن زمینه وارد عمل شود.

سالهاست که گفته می شود مراتع ایران رمق خود را از دست داده اند و چرای مازاد بر 
ظرفیت از جمله عوامل اصلی تخریب پوشش گیاهی، گسترش فرسایش خاک و قهقرای 
زادآوری زیس��تی، در بیش��ترین پهنه از مناطق طبیعی کشور است. معضل گسترده ای که 
شاید بتوان گفت، حدود پنجاه درصد از مساحت کشور با آن رو در رو است. در نگاهی 
دیگر شاید اندکی افراطی گفته می شود که اساسًا وقت آن رسیده است تا بساط دامداری 
س��نتی در ایران برچیده ش��ود و ما باید بپذیریم که دیگر نمی توانیم به بهای چرای صد 
گوس��فند و منتفع ش��دن یک خانوار روس��تایی، آن هم در حد یک امرار معاش معمولی، 
ش��اهد تخریب چندین هکتار از طبیعت کش��ور باشیم. بر این مبنا شاید حتی بتوان گفت 
که ایران در ش��رایط حاضر مزیت چندانی برای تولید گوش��ت قرمز ندارد و بهتر است با 
صدور مجوز واردات دام، هم فش��ار بر عرصه های طبیعی را کم کرد و هم به شهروندان 
که بسیاری از آنها به واسطه گرانی شدید گوشت قرمز توان هفته ای، حتی یک بار مصرف 
این کاالی حیاتی را ندارند، فرصت بهره مندی بیشتر از این کاالی اساسی داده شود. اما از 
سوی دیگر، از آنجا که هیچ کاری برای مضاعف سازی اقتصاد محلی در مناطق روستایی 
انجام نش��ده است، قطعًا در کوتاه مدت نابودی دامداری، فقر در پهنه گسترده ای از ایران 
را افزایش خواهد داد و متعاقب آن فش��ار بر منابع طبیعی هم در این مناطق بیشتر خواهد 
شد و البته موج مهاجرت به شهرها و مشکالت اجتماعی ناشی از آن نیز بیشتر می شود. 

به راستی چه بایدکرد؟

هواداران جهانی س��ازی اقتصاد مدعی اند که نابرابری های باورنکردنی و ش��کاف بین 
فقی��ران و ثروتمندان را از بین خواهند ب��رد؛ اما آنان فرد را تنها یک مصرف کننده بی تمیز 
کااله��ا و خدم��ات یا به صورت کارفرم��ای جوان و نوآور می بینند ک��ه ماهرانه از تفاوت 
هزینه های میان دو قاره، روی این »زمین مسطح« که به قول روزنامه نگار امریکایی »توماس فریدمن« 
جهانی س��ازی آن را هموار کرده اس��ت، سود می برد؛ اما هواداران جهانی شدن، هرگز فرد 
را به عنوان عضو یک اجتماع سیاسی یا چونان فردی که در فرهنگی ریشه دارد، نمی بینند. 
آنان در دفاع از تجارت آزاد نفعی را که از بابت آن عاید مصرف کننده می ش��ود پیوسته به 
رخ می کش��ند؛ اما هرگز از آنچه که شهروند در آن از راه سلب مالکیت دموکراتیک به نفع 
»حکومت«، از دست می دهد چیزی نمی گویند. در انگلستان، گزارش لرد استرن هزینه فقط 
گرم ش��دن آب و هوای زمین را اگر از حاال تا ده س��ال آینده کاری صورت نگیرد، حدود 
5500 میلیارد یورو برآورد کرده است؛ یعنی برابر یا 1 درصد تولید ناخالص جهانی در هر 
س��ال. در این سطح نیز میان کش��ورهای نسبتاً حفاظت شده یا، برعکس، کشورهایی که در 

معرض مشکالت زیست محیطی عمده قرار دارند، گسیختگی وجود دارد.

  شهرکرد 
   محمود رئیسی

 دش��ت الله های واژگون در بنواستکی 
شهرستان کوهرنگ در فصل فروردین، پذیرای 
هزاران گردشگر است تا گرد خستگی زندگی 
ماش��ینی را در دشتی بر دامنه کوه بزدایند؛ اما 
برخی مسافران گل های منحصر به فرد این 
دش��ت را ازجا می کنند، تا نشانی از تخریب 
بر چهره ش��اهد زیبا روی طبیعت بگذارند.  
دش��ت الله های واژگون اما چند سالی است 
ک��ه آرام��ش یک خ��واب فروردین��ی را در 
چشمهای تر خویش ندارد و عده ای معدود 
و انگش��ت شمار از گردش��گران با الله های 
س��ر فرو آورده بر زمی��ن خوب تا نمی کنند 
و الله ه��ا را از زادگاه خویش جدا می کنند. 
دشت الله های واژگون شهرستان کوهرنگ 
در اردیبهش��ت م��اه مورد اس��تقبال بی نظیر 
گردش��گران واقع می شود؛ اما میزان استقبال 
گردش��گران از ح��د ظرفیت دش��ت الله ها 
بیشتر اس��ت. کل منطقه که دشت الله های 
واژگ��ون در آن جا ق��رار دارد 3 هزار و 600 
هکتار مساحت دارد و اما تنها در 700 هکتار 
از این منطقه حفاظت شده، الله های واژگون 
که در زبان محلی به »اش��ک مریم« معروف 
است،  می روید. درگذشته این گونه الله که از 
زیبایی خاصی برخورداراست، در منطقه گونه 
گیاهی غالب بوده، اما اینک گونه همراه الله با نام 
برنج سوری که یک رومکس ترشک می باشد، 
در حال غالب ش��دن در منطقه است و دلیل 
آن تخری��ب پیش از حد الله ه��ای واژگون 
است. بزرگترین ضربه تخریبی به این دشت 

از جا در آوردن بوته و کندن پیاز آن توس��ط 
برخی معدود از گردش��گران است؛ متأسفانه 
این عمل باعث از بین رفتن ارزش زیس��ت 
محیط��ی و از بین رفتن نس��ل این الله ها در 
اس��تان می ش��ود. با توجه به جایگاه دشت 
الله های واژگون در چهارمحال و بختیاری و 
به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی این دشت برای 
استفاده ساالنه گردشگران و حفاظت خاک و 
تأمین علوفه مردم بومی منطقه، ساالنه میلیونها 
ریال اعتبار برای احیای آن اختصاص می یابد، 
که بخشی از آن خودیاری مردمی منطقه است. 
دوران گل ده��ی این گون��ه گیاهی علیرغم 
زیبایی آن، بسیار کوتاه است و از فروردین تا 
پایان نیمه اول اردیبهشت ماه است. زادآوری 
این گیاه از پیاز اس��ت و این گونه گیاهی در 
صورت چیده نشدن گل و باقی ماندن کپسول 
ب��ذر پس از می��وه دهی در خ��اک، زادآوری 
طبیعی می کند، اما تخریب دش��ت الله های 
واژگون به قدری است که زادآوری آن کمتر 
به صورت طبیعی انجام می شود. برای حفظ و 
زادآوری طبیعی این گونه از الله ها قرار است 
هر ساله بخشی از این دشت قرق و حفاظت 
شود. برای احیا آن نیز بذرهای این گونه تکثیر 
خواهد شد. بر اساس ماده 690 قانون مجازات 
عمومی، کندن و تخریب منابع طبیعی با کسانی 
که توصیه های اداره کل منابع را رعایت نکنند، 
برخورد خواهد شد. دشت الله های واژگون 
در 140 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری 
قرار گرفته و ماه های فروردین و اردیبهشت 
پذیرای دهها هزار گردش��گر و بازدیدکننده 
است، اما امسال به منظور حفظ و احیای دوباره 

این دشت زیبا مقرر شد تا از ورود گردشگران 
به زایشگاه و محل رویش گیاه زیبای الله های 
واژگون یا همان اشک مریم جلوگیری شود. 
براس��اس اعالم نظ��ر اداره کل منابع طبیعی، 
حفاظت محیط زیس��ت، می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، تشکل های 
توس��عه پایدار و محیط زیست)ICCA(  و 
همچنی��ن )CENESTA( و جامعه محلی 
معیشت پایدار و شورای های محلی مقرر شد، 
دشت الله های واژگون امسال به منظور حفظ 
و صیانت به روی گردش��گران گشوده نشود 
و گردش��گران تنها از دور نظ��اره گر زیبایی 
این دش��ت باشند. اس��تفاده از قرق بان های 
محلی برای جلوگیری از تخریب این منطقه 
زیب��ا و ورود زود هنگام دام های عش��ایری 
نیز امس��ال برای صیانت و حفاظت از دشت 
الله های واژگون در نظر گرفته ش��ده است.  
مدیر رواب��ط عمومی و امور بین الملل منابع 
طبیعی چهارمحال و بختی��اری گفت: ورود 
دام های عشایر تا ابتدای خرداد به این دشت 
ممنوع اس��ت و گردشگران نیز نمی توانند به 
این منطقه با خودرو وارد این دش��ت شوند. 
غالمرضا بابایی افزود: در س��الهای گذشته به 
دلیل بوته کنی و تخریب بخشی های از این 
دش��ت 3 هزار و 600 هکتاری، پوشش این 

گیاه در منطقه روبه کاهش رفته است. 
به گفته وی،دش��ت الله های واژگون 
متعلق ب��ه همه مردم ایران اس��ت و جزو 
مناب��ع ملی محس��وب می ش��ود و وظیفه 
همگان��ی در نگهداش��ت و صیانت از این 

دشت زیبا است.

نشان تخریب بر 
چهره زیبای دشت الله های واژگون  

»تنگ صیاد« گنجینه ای برای آیندگان

حیات وحش ایران، رتبه نخست منطقه را دارد

یک مقام مسئول: 
قانونی برای پرداخت خسارت 

به تصادف کنندگان با وحوش نداریم

رئیس حفاظت محیط زیست:
اکثر تاالب های کشور در معرض خطرند

واردات دام برای منابع طبیعی ایران 
زیان آور یا سودمند؟

محیط زیست، قربانی جهانی سازی

نقدی بر همزیستی انسان و حیوان

ورود فاضالب تصفیه نشده 
منابع آب زیرزمیني را آلوده مي کند

می
مقی
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احتمال رویارویی تیم های فوتبال استقالل و سپاهان ایران در مرحله  یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آس��یا وجود دارد. بر اساس قرعه کشی کنفدراس��یون فوتبال آسیا در مرحله یک 
هش��تم نهایی لیگ قهرمانان، تیم های صعود کننده به این مرحله در تک بازی حذفی مقابل 
هم قرار می گیرند. در این مرحله احتمال برخورد تیم های اس��تقالل و سپاهان بیشتر است 
و در صورتی که استقالل در گروه خود اول شود و سپاهان دوم، این بازی در آزادی انجام 
می ش��ود؛ اما در صورتی که استقالل در گروهش دوم شود و سپاهان نیز صدرنشین گروه 
خود شود، این بازی در فوالدشهر برگزار می شود. در غیر از دو حالت فوق احتمال برخورد 

دو تیم در این مرحله لیگ قهرمانان آسیا وجود ندارد.
C و سپاهان دوم گروه A استقالل صدرنشین گروه 

چگونه استقالل صدرنشین گروه می شود؟
- الجزیره را در بازی آخر ببرد، بدون توجه به بازی دیگر با 14 امتیاز صدرنشین می شود.
- با الجزیره مساوی کند )12 امتیازی ( و بازی االهلی- الغرافه نیز مساوی شده یا الغرافه ببازد.
- به الجزیره ببازد )11 امتیازی( و بازی االهلی- الغرافه نیز مساوی شده یا الغرافه ببازد.

در صورت باخت استقالل و تساوی الغرافه، استقالل به خاطر نتیجه بهتر رو در رو با الغرافه 
بازهم صدرنشین خواهد بود.
چگونه سپاهان دوم می شود؟

- سپاهان در بازی آخر العین )11 امتیازی( و پاختاکور نیز الشباب را ببرد.
- سپاهان با العین مساوی کند که در این صورت بدون توجه به نتیجه بازی دیگر، قطعاً در 

گروهش دوم خواهد شد.
- س��پاهان به العین ببازد و بازی دیگر گروه با پیروزی پاختاکور یا مس��اوی تمام شود. در 
صورت نتیجه تساوی، با توجه به نتیجه رو در روی سپاهان و الشباب این تیم سپاهان است 

که صعود می کند.
A و استقالل دوم گروه C سپاهان صدرنشین گروه 

چگونه سپاهان صدرنشین می شود؟
- العین را ببرد )11 امتیازی( و بازی دیگر گروه با برد الشباب یا تساوی خاتمه یابد.

استقالل در چه صورت دوم می شود؟
- به الجزیره ببازد یا مساوی کند و در بازی دیگر الغرافه مقابل االهلی پیروز شود.

بازی س��پاهان و العین یک روز زودتر از بازی استقالل و الجزیره برگزار می شود. بنابراین 
تیم استقالل با توجه به نتیجه رده بندی گروه C می تواند در بازی  آخر خود به دنبال نتیجه 
دلخواهش باش��د. ضمن  آنکه پیروزی اس��تقالل و س��پاهان در بازی های روز آخر احتمال 
رویارویی دو تیم را به حداقل می رس��اند. بر اس��اس قرعه کشی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 

این بازی روز سه شنبه 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن گفت: دوران قدرت نمایی تیم های پر طرفدار استقالل و پرسپولیس 
در فوتبال ایران با ظهور دیگر تیم های قدرتمند به س��ر آمده است. علی اکبر محرابیان  به ایرنا 
گفت: باشگاه های صنعتی در سال های اخیر با سرمایه گذاری و برنامه ریزی مطلوب،  توانسته اند 
جایگاه مناسبی را در ورزش ایران و به خصوص فوتبال کسب کنند. وی به درخشش تیم های 
صنعتی سپاهان و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران اشاره کرد و گفت: آنان 
تیم های صاحب نام اس��تقالل و پرسپولیس را پشت س��ر گذاشته اند. محرابیان در خصوص 
واگذاری باشگاه های صنعتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باشگاهها تابعه واحدهای صنعتی 
هستند و جدا از آنها واگذار نخواهند شد. وی با اشاره به واگذاری تیم فوالد مبارکه اصفهان به 
بخش خصوصی افزود: باشگاه سپاهان به عنوان زیر مجموعه این شرکت به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده است. وی خاطر نشان کرد: اگر باشگاه ها به صورت مجزا واگذار شوند، آسیب 
پذیر خواهند شد و به همین خاطر زیر مجموعه واحدهای صنعتی باقی می مانند، تا بتوانند از 
حمایت های مالی آنها استفاده کنند. بر اساس قانون بودجه سال 89، باشگاه های استقالل تهران، 

پرسپولیس، سایپا و پیکان باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای حضور دختران کشورمان در مسابقات فوتبال 
بازیهای المپیک نوجوانان س��نگاپور مجدداً با مخالفت فدراس��یون جهانی روبه رو شد. به 
دنب��ال مخالفت فیفا با حضور تیم فوتبال دختران ایران با پوش��ش و حجاب اس��المی، در 
نخس��تین دوره المپیک نوجوانان در س��نگاپور، علی کفاش��یان در دیدار ویژه خود در مقر 
فیفا با س��پ بالتر و جرومه والکه رئیس و دبیرکل فیفا در خصوص متقاعد کردن مقامات 
این فدراس��یون و جلب نظر مس��اعد آنها برای حضور تیم فوتبال دختران ایران در المپیک 
نوجوانان به مذاکره پرداخت. در این سفر رئیس فدراسیون فوتبال با ارائه مستندات الزم، عکس 
و فیلم مس��ابقاتی که تیم های فوتبال بانوان کش��ورمان در آن شرکت داشتند، حضور بانوان 
فوتبالیس��ت کش��ورمان را با حجاب اس��المی در راس��تای اعتقادات دینی عنوان کرده، که 
تضادی با قوانین فیفا ندارد. کفاشیان با این استدالل که حجاب مغایرتی با بند 4 آئین نامه 
فیفا )قوانین مسابقه و تجهیزات ورزشی بازیکنان( ندارد و با مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سال هاس��ت تیم های کشورهای مسلمان با حجاب اسالمی در عرصه مسابقات بین المللی 
این قاره ش��رکت می کنند، خواستار تجدید نظر در ممانعت از حضور تیم فوتبال دختران 
ایران در المپیک نوجوانان ش��د. در این جلسه مس��ئوالن فدراسیون جهانی فوتبال، با بیان 
اینکه درخواست ایران را بررسی خواهند کرد، احتمال تغییر تصمیم فیفا و بازگشت دختران 
نوجوان ایرانی به بازیهای المپیک س��نگاپور را بس��یار ضعیف عن��وان کردند. مقامات فیفا 
همچنین با اشاره به نامه کمیته ملی المپیک ایران به برخی از مجامع بین المللی و اعتراض 
کشورمان اعالم کردند، فیفا در تصمیمات خود کاماًل مستقل عمل می کند و در صورتیکه 
درخواست ایران قبل از برگزاری نشست هیأت اجرایی فیفا و انتخاب تایلند انجام می شد، 
احتم��ال تجدید نظر در این زمینه وجود داش��ت. به نظر می رس��د مقامات فیفا علی رغم 
دالیل و مستندات رئیس فدراسیون فوتبال، با درخواست کشورمان برای حضور تیم فوتبال 
دختران ایران با پوشش اسالمی در المپیک نوجوانان موافقت نکرده اند و طبق تصمیم قبلی، 

تیم فوتبال تایلند به جای تیم کشورمان در این مسابقات شرکت خواهد کرد. 

   زاینده رود
س��پاهان فرصت خوبی دارد ت��ا اختالفش را با تیم دوم جدول دس��ت نیافتنی کند. 
ش��اگردان قلعه نویی می دانند که ذوب آهن در ورزش��گاه آزادی امروز )دوشنبه( مقابل 
استقالل تهران کار دشواری پیش رو خواهد داشت به همین دلیل می کوشد تا با شکست 
دادن تیم راه آهن، فاصله امتیازی خود را در سه هفته مانده به پایان لیگ نهم افزایش دهد. 
اما نباید این را نادیده گرفت، که راه آهن یکی از تیمهای فانوس به دست لیگ برتر است 
و برای رهایی از قعر جدول و س��قوط، رقیب آس��انی برای زردپوشان اصفهانی نخواهد 
بود. شاگردان مهدی تاتار با 34 امتیاز در رده شانزدهم لیگ برتر قرار دارند و با پیروزی 
در ای��ن دیدار می توانند ت��ا رده دوازدهم صعود کنند ترکیب احتمالی امیر قلعه نویی در 

بازی سیستم 3-3-4 است که می تواند این نفرات باشند:
1 – سید مهدی رحمتی: در بازی با الشباب عربستان فوق العاده ظاهر شد و چندین 
موقعی��ت ص��د در ص��د گل را از مهاجمان این تیم گرفت. در دیدار ب��ا راه آهن او باید 
مراق��ب ضرب��ات از راه دور میالد زندی پور با پای چپ باش��د و در هنگام خروج باید 
مواظب ارسال های ابوذر رحیمی و مجید باجالن، بازیکن فصل پیش ذوب آهن باشد.

ــن بنگر: در مسابقه با الش��باب به علت دو اخطار بودن نتوانست تیمش را  2 – محس
همراهی کند. بنگر ش��اید در این دیدار مأمور مس��تقیم عیسی ترائوره باشد. مهاجمی که 
از سرعت باالیی برخوردار و برای هر مدافعی مشکل ایجاد می کند و در این چند سال 
اخیر که در ایران بازی کرده به تیم های بزرگ و صاحب نام گلهای فراوانی زده است.

3 – احمد آل نعمه: مقابل الش��باب در غیاب بنگر به همراه هادی عقیلی در پس��ت 
مدافع پوشش��ی بازی خوبی را به نمایش گذاش��ت و امروز در نبود هادی عقیلی که در 
بازی با استیل آذین با کارت قرمز داور مواجه شد، در کنار محسن بنگر بازی خواهد کرد، 
که به طور حتم او با میالد زنیدپور یارگیری فش��رده ای را انجام می دهد. قلعه نویی در 

کرنرهای سپاهان به ضربات سر او و بنگر چشم دوخته است.
ــید جالل حسینی: از یک مدافع پوشش��ی تبدیل به دفاع راست شده و در این  4 – س
مس��ابقه مجید باج��الن و محمود آمنه را پیش رو دارد و با تجربه ای که ما در حس��ینی 
سراغ داریم به خوبی از پس این دو بازیکن برمی آید و حتی با ارسالهای خود در جناح 
راس��ت می تواند، پایه گذار گل یا گلهای تیمش باشد؛ اما او باید در برگشت ها مناسب 

عمل کند، تا سپاهان دچار ضدحمالت رقیب نشود.
5 – احسان حاج صفی: اوت های بلند دستی او، حکم پرتابهای علی علیزاده را برای 
قلعه نویی دارد و مدافعان و مهاجمان بلند قامت سپاهان می توانند روی این پرتاب ها به 
گل برس��ند. حاج صفی سبک بازیش به مراتب از علیزاده باالتر است، بازیکنی که دارای 
قدرت حمل توپ باال و ارس��ال های کم نقص از جناح چپ برای هر تیمی مشکل ساز 
خواهد شد او در مقابل راه آهن محسن زاهدی کم تجربه را پیش رو خواهد داشت. حاج 

صفی در زدن ضربات آزاد با دیگر بازیکنان ایستگاهی زن سپاهان، شریک است.
ــاهین خیری: مأموریت او در این دیدار فاصله انداختن بین خط میانی راه آهن   6 – ش
با مهاجمان تند و تیز این تیم اس��ت. خیری باید جلوی پاس��های توی عمق محمد زینو 
و مجید نورمحمدی را برای عیس��ی ترائوره س��رعتی را بگیرد. این بازیکن در بازی آخر 
جام باشگاههای آسیا بازی قابل قبولی را از خود به نمایش نگذاشت و تا حدودی محرم نویدکیا 

جور او را کشید.
7 – محرم نویدکیا: بازیکن محبوب هواداران س��پاهان به روزهای اوجش نزدیک 
می شود عماد رضا و ابراهیم توره چشم به پاسهای عمقی او دوخته اند تا آمار گلزنی را 
باال ببرند. نویدکیا وظیفه خود را هم به عنوان کاپیتان و هم به عنوان یک هافبک هجومی 

به طور مطلوب می داند.
8 – احمد جمشیدیان: هر چقدر از سوی قلعه نویی به بازی گرفته می شود، به تجربه 
او اضافه خواهد ش��د. جمش��یدیان که نزد هواداران س��پاهانی به احمد دل پیرو معروف 
اس��ت. گل های حساس��ی  را برای این تیم به ثمر رسانده و در این دیدار امیر قلعه نویی 

حساب ویژه ای روی حرکاتش در میانه زمین باز کرده است.
9 – مهدی کریمیان: او در بازی های اخیر کریمیان همیش��گی نبوده اما اگر روز او 
باش��د، مدافعی جلودارش نخواهد بود امیر قلعه نویی به او اعتماد کامل دارد و با وجود 
بازیکنانی چون بهمن طهماس��بی، فرزاد حاتمی و علی موالیی، قعله نویی از او در کنار 

عمادرضا و ابراهیم توره استفاده می کند.
10 – عماد رضا: اکنون با 18 گل زده در صدر گلزنان لیگ نهم قرار دارد و برای هر 
مدافعی مهارش دش��وار اس��ت و در این مس��ابقه برای برادران نورمحمدی در خط دفاع 
مشکالت فراوانی را ایجاد می کند. عماد رضا در بازی مقابل الشباب روز خوبی را تجربه 

نکرد و مثل ابراهیم توره فرصت های مناسبی را برای گلزنی از دست داد.
11 – ابراهیم توره: بازیکنی که در لیگ قهرمانان آس��یا به اندازه گلهای زده در لیگ 
برت��ر موقعی��ت از بین بردن و تا حذف س��پاهان پیش رفت، اما در لی��گ برتر به راحتی 
فرص��ت ها را تبدی��ل به گل می کند. توره در فوالدش��هر با گلزنی م��ی تواند مقدمات 

پیروزی سپاهان مقابل شاگردان تاتار را پایه گذاری کند.    

  احتمال رویارویی قلعه نویی و استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا

محرابیان:
 دوران قدرت نمایی سرخ آبی پایتخت 

در فوتبال خاتمه یافته است

  مخالفت دوباره با درخواست فدراسیون
محرومیت دختران فوتبالیست

    پژمان سلطانی
مراسم تودیع غالمرضا مصدقیان معاون 
سابق توس��عه ورزش اداره کل تربیت بدنی 
استان اصفهان و معارفه علی رضا غیور، در 
دفتر دکتر رشید خدابخش با حضور کارکنان 
معاونت ورزشی، محمدرضا اعتمادی معاون 
توسعه منابع سرمایه انسانی، شاهقلی رئیس 
تحول اداری، غالمحس��ین کریمی مسئول 
روابط عمومی و کارکنان این اداره برگزار شد. 
دکتر رشید خدابخش در این جلسه حضور 
مقتدرانه تیم های ورزش��ی اصفه��ان را در 
المپیاد ورزشی ایرانیان در رده سنی نوجوانان 

اولین ه��دف کوتاه مدت 
در بعد قهرمانی دانست و 
افزود: این رقابت ها پیش 
روی ورزش اس��تانها قرار 
دارد هر چن��د زمان کوتاه 
دو سه ماهه برای آمادگی 
تیم ها اندک است، اما باید 
با اقت��دار در ای��ن رویداد 
شرکت کرد. وی ادامه داد: 
س��ال گذش��ته 9 ماه برای 
آمادگی تیم ه��ای جوانان 
ب��رای حض��ور در المپیاد 

فرصت بود، اما امسال با توجه به امتحانات 
خردادماه باید در یک برنامه کوتاه مدت همه 
هیأت های ورزشی تیم های خود را با توجه 
به شرایط و قابلیتهایی که دارند برای شرکت 
در این مسابقات آماده کنند. مدیرکل تربیت 
بدنی استان به نتایج ضعیف کاروان ورزشی 
اصفهان در دوره قبلی المپیاد ورزشی ایرانیان 
اشاره کرد و گفت: به دلیل کسب این نتایج 

نه چندان مطلوب، باید تحلیل مدیریتی و فنی 
صورت گیرد تا مش��خص شود چرا چنین 
اتفاقی در ورزش اصفهان رخ داد، و این نتایج 
رقم خورد. بررسی این موضوع به هیچ وجه 
برای شماتت علمکرد گذشته نیست؛ بلکه 
برای بررسی کارشناسانه این نتایج است که 
دریابیم در این ناکامی سهم هیأت ها و اداره 
کل چه میزان بوده تا در راس��تای نقاط قوت 
و ضعف درصدد رفع موانع و مش��کالت با 
تدوین برنامه راهبردی و استراتژیک برآییم. 
خدابخش در بخشی از صحبت هایش تأکید 
کرد: باید روی نوجوانان و جوانان س��رمایه 

گذاری، کرد تا در المپیک های آینده به مدال 
دست پیدا کنند. این قابل قبول نیست که در 
تاریخ ورزش ایرانیان از اصفهان کس��ی در 
المپیک مدال کس��ب نکرده و ما باید به این 
سمت و سو گام برداریم. وی با اشاره به اینکه 
اهداف و چش��م اندازهای ورزش اصفهان 
کوچک نیست اظهار داشت: امسال فرصت 
برنامه نویسی وجود دارد تا با تجزیه و تحلیل 

دقیق وضعیت موجود و چشم اندازها به یک 
استراتژیک قدرتمند و برنامه راهبردی دست 
پیدا کنیم و پس از تدوین برنامه نیز نظارت 
وی��ژه اداره کل همراه ب��ا حمایت و هدایت 
در راستای عملیاتی شدن آن صورت گیرد. 
در پایان خدابخ��ش تدوین برنامه راهبردی 
ورزش اس��تان و حاکم شدن فرهنگ برنامه 
محوری را موجب ترقی و پیشرفت دانست.

علیرضا غیور: 
معاونت ورزش قلب اداره کل 

محسوب می شود
معاون جدید توس��عه ورزش اداره کل 
تربیت بدنی استان اصفهان 
در مراس��م معارف��ه خود 
گفت: ای��ن معاونت قلب 
اداره کل به حساب می آید 
و قسمتها و معاونت های 
این اداره کل شریان های 
این قلب هستند، تا شرایط 
را ب��رای کارای��ی ب��االی 
معاونت ورزش مهیا کند. 
غیور که س��ابقه معاونت 
ورزشی این اداره را پیش 
از این در کارنامه مدیریتی 
خود دارد و نی��ز در جزیره کیش به عنوان 
معاون ورزش��ی فعالیت داشت اضافه کرد: 
باید فعاالنه و در راستای برنامه بکوشیم تا 
جان دوباره ای به این اداره بدهیم. در پایان 
این جلسه غالمرضا مصدقیان که جای او را 
علیرضا غیور گرفت به عنوان مش��اور امور 
ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 

از سوی دکتر رشید خدابخش معرفی شد.

    پژمان غفاری
در ادام��ه هفت��ه س��ی و یک��م لیگ 
برت��ر فوتبال کش��ور در حس��اس ترین 
دیدار، تیم های اس��تقالل تهران و ذوب 
آه��ن اصفهان که ب��ه مرحله حذفی جام 
باشگاه های آسیا راه یافتند، در ورزشگاه 
آزادی ته��ران به مصاف ه��م می روند. 
شاگردان صمد مرفاوی چهارشنبه گذشته 
در گروه اول، تیم االهلی عربس��تان را با 
حس��اب 2 بر یک از پیش روی برداشت 
و راهی مرحل��ه حذف��ی رقابتهای لیگ 
قهرمانان آسیا شد. تیم ذوب آهن اصفهان 
نی��ز با وجود شکس��ت مقابل الوحده در 
امارات، به مرحله بعد صعود کرد. نتیجه 
بازی امروز برای هر دو تیم از هر جهت 
حائز اهمیت اس��ت. ذوب آهن که با 54 
امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ 
برت��ر ایران ق��رار دارد، هنوز به کس��ب 
عنوان قهرمانی و رس��یدن ب��ه دیگر تیم 
اصفهانی یعنی س��پاهان که با اختالف 5 
امتیاز در صدر جدول قرار دارد، امیدوار 
اس��ت. از آن سو، آبی پوش��ان پایتخت 
برای کسب س��همیه آسیایی جهت فصل 
آینده ب��ه 3 امتیاز بازی مقابل ذوب آهن 
احتی��اج مبرمی دارند. ه��ر دو تیم برای 
پیروزی به ورزشگاه یک صد هزار نفری 
آزادی پای خواهند گذاش��ت. ذوب آهن 
تنها تیمی است که در سه جام لیگ برتر، 
جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا حضور 
دارد و تیم های اس��تقالل تهران، سپاهان 
اصفه��ان و مس کرمان که در مس��ابقات 
فوتب��ال جام باش��گاههای آس��یا حاضر 
هس��تند، در مس��ابقات جام حذفی یکی 
پ��س از دیگری با این ج��ام خداحافظی 
کردن��د. منصور ابراهیم زاده که در مقابل 
الوح��ده ام��ارات در غی��اب دو بازیکن 
کلیدی خود سینا عشوری و سید محمد 
حس��ینی و همچنین مصدومیت ش��هاب 
گردان تن به شکس��ت یک بر صفر داد، 
به احتمال فراوان، در دیدار با استقالل از 

این یازده مرد استفاده خواهد کرد:
ــمی: ب��ا مصدومیت  ــاس قاس 1- عب
ش��هاب گردان در بازی مقاب��ل الوحده 
ابراهی��م زاده از او در ترکی��ب اصل��ی 
اس��تفاده خواهد ک��رد. در بازی رفت دو 
تیم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان 
که در فوالدشهر برگزار شد، زمانیکه فقط 
10 دقیق��ه به آغاز بازی دو تیم مانده بود 
شهاب گردان با مصدومیت رو به رو شد 
و قاس��می جای گردان درون چارچوب 
ایس��تاد، که اتفاقًا او در بازی رفت چند 
موقعیت را از اس��تقاللی ها گرفت و در 
چند بازی بازی بعدی این تیم فوق العاده 
ظاهر ش��د. به نوعی تاریخ دوباره تکرار 
ش��د و قاس��می س��نگربان اول ذوبی ها 
در ای��ن دیدار خواهد ب��ود. ناگفته نماند 
ه��ر دو دروازه ب��ان ذوب آه��ن در یک 
س��طح قرار دارند که این ب��ه دلیل مربی 
دروازه بانان این تیم، تومیس��الو ساویچ 
کرواتی اس��ت. قاسمی امروز روز آرامی 
را نخواهد داش��ت و ش��اگردان مرفاوی 
برای رس��یدن به رتبه سوم جدول به آب 

و آتش می زند.
ــید طالبی: بازیکن شیرازی  2- فرش
ذوبی ها یک مدافع پوشش��ی، س��ر زن 
و بلن��د قام��ت اس��ت، که ه��م ضربات 

س��ر اول را می زند و هم ب��ه خوبی در 
سیستم چهار دفاع، توپ های پشت سر 
دیگر مدافعان را پوشش می دهد. طالبی 
در ب��ازی با آبی پوش��ان پایتخ��ت باید 
مواظب پاس��های عمقی فرهاد مجیدی و 
ارسالهای دیدنی خس��رو حیدری باشد، 
که س��ید صالح��ی مهاجم ای��ن تیم و یا 
مدافعان بلندقامت اس��تقاللی ها در زمان 
کرنر روی ای��ن ضربات خطرناک، ظاهر 

می شوند.
ــی احمدی: زمان��ی که محمد  3- عل
س��بزجامگان  دوم  کاپیت��ان  صلصال��ی 
اصفهان��ی به علت پارگ��ی رباط صلیبی 
پایش، نتوانس��ت این تی��م را در میادین 
داخل��ی و بی��ن الملل��ی همراه��ی کند، 
احم��دی جای خال��ی او را به خوبی پر 
کرد. در طول فصل وقتی منصور ابراهیم زاده به 
دالیلی، قادر نبود س��ید محمد حسینی را 
در ترکیب اصلی تیمش قرار دهد، وجود 
علی احمدی باعث می ش��د که ذوبی ها 
کمبود حس��ینی را در جناح راست خط 
دفاعی خود احس��اس نکنن��د. در بازی 
مقابل استقالل او به همراه دیگر مدافعان 
زیر ذره بین س��رمربی تیم ملی، افش��ین 
قطبی است و در مقابل بازیکنان باتجربه 

استقالل روز سختی را تجربه می کند.
4- حسن اشجاری: نیازی به تعریف 
و تمجید ندارد، مدافعی که س��مت چپ 
ذوب آه��ن را بیم��ه کرده و ب��ا قدرت 
س��رزنی، ت��وپ گی��ری از حریف��ان و 
همچنین ارس��الهای ب��دون نقص، برای 
پوشیدن مجدد پیراهن تیم ملی کشورمان 
لحظه ش��ماری می کند. این بازیکن که 
به رنگ قرمز تمایلش بیش��تر اس��ت در 
بازی امروز با روحیه مخالف وارد زمین 
خواهد ش��د. اش��جاری تا پایان فصل با 
تی��م اصفهانی قرارداد دارد و بعید به نظر 
می رس��د که در فصل آینده این بازیکن 
خوب را در جمع ذوبی ها ببینیم، حسن 
اشجاری در بازی، مقابل خسرو حیدری 
ق��رار خواهد گرفت. بازیکنی که نزدیک 
به شصت درصد ارسال های او منجر به 
گل شده اس��ت و این باعث می شود تا 
حس��ن اش��جاری کمتر در کار هجومی 
ش��رکت کند و ابراهیم زاده اش��جاری را 

مأمور مستقیم مهار او خواهد کرد.
5- سید محمد حسینی: غایب بزرگ 
ذوب آهن برابر تی��م الوحده امارات در 
این دیدار، محس��ن یوسفی را پیش روی 
دارد. یوسفی نس��بت به خسرو حیدری 
دارای ب��ار تهاجمی کمتری اس��ت، ولی 
نباید به او اجازه ش��وت زنی به س��مت 
دروازه را داد. حس��ینی مدافعی است که 
در مواق��ع کرن��ر، درون محوطه جریمه 
حاضر و تاکنون گلهای حساسی را برای 
تیمش به ثمر رسانده است. ابراهیم زاده 
روی او و س��ه مدافع دیگرش حس��اب 

ویژه ای را باز کرده است. 
6- سینا عشوری: در سیستم 4-1-4-1 
به عن��وان مداف��ع هافب��ک وظایفش را 
به خوب��ی انجام می ده��د و در بازی با 
الوحده به همراه س��ید محمد حسینی به 
دلی��ل دو اخطاره بودن ج��ای خود را به 
گابریل آلجان��درو داد. ام��ا این بازیکن 
آرژانتین��ی نتوانس��ت رابط��ه خوبی بین 
مدافعان ذوب آهن و خط حمله باش��د. 

عشوری در میانه میدان باید مانع از بازی 
س��ازی س��یاوش اکبرپور و جانوا ریوی 

برزیلی شود.
ــوری: بازیکنی که  ــد منص 7- محم
دیگر به هافبک باتجربه ای تبدیل ش��ده 
است. منصوری از جناح راست می تواند 
بر روی دروازه اس��تقالل فشار آورد و تا 
حدودی پایه گ��ذار حمالت ذوبی ها بر 
روی دروازه حریف شود. هافبک راست 
ذوبی ها پنالتی زن اول تیمش نیز هست. 
او که در جام حذفی مقابل اس��تیل آذین 
یک پنالتی را در دقیقه 32 از دس��ت داد، 
بای��د دید که اگ��ر در بازی با اس��تقالل 
پنالتی نصیب شاگردان ابراهیم زاده شد، 
او پشت ضربه پنالتی می ایستد یا حسن 

اشجاری.
ــم حدادی: هافبک چپ پای  8- قاس
ذوب آهن با پاس��های عمقی خود برای 
مهاجم��ان این تی��م، فوتبال دوس��تان را 
ی��اد ژاوی بازیکن بارس��لونای اس��پانیا 
می اندازد، حدادی ف��ر به پختگی کامل 
در این پس��ت رسیده و ضربات خوبی با 
پای چپ روانه دروازه حریفان می کند. 
هافبک 27 ساله ذوبی ها در این فصل 3 
گل به ثمر رساند. و 7 پاس منجر به گل 
برای هم تیمی هایش مهیا کرده و مدافعان 
استقالل به خصوص پژمان منتظری، روز 
س��ختی را مقاب��ل این بازیک��ن خواهند 

داشت.
از  یک��ی  ــادی:  ــماعیل فره 9- اس
بازیکن��ان بوم��ی ذوب آهن به حس��اب 
می آید. فره��ادی در هفته های اخیر در 
امر گلزنی موفق نبوده، اما در فضاسازی 
برای دیگر مهاجمان نس��بتًا خوب عمل 
کرده اس��ت. باید دید در ب��ازی، ابراهیم 
زاده از او مقاب��ل ش��اگردان مرفاوی در 
ترکیب اصلی تیم خود استفاده می کند یا 
ایگور کاسترو را به بازی فرا می خواند.

ــری: بازیکنی  10- محمدرضا خلعتب
که به س��رخابی های پایتخت خوب گل 
می زن��د و ب��رای هر مدافع��ی مهار این 
بازیکن ریزنقش و تکنیکی کار دشواری 

است. 
ابراهیم زاده در صورتی که از حریفی 
پی��ش افتد، از او به عن��وان مهاجم نوک 
جه��ت اس��تفاده از ضد حم��الت بهره 
خواه��د برد، هنوز س��ه هفت��ه دیگر به 
پایان لیگ برت��ر باقی مانده که خلعتبری 
ب��ه همراه یک��ی دو بازیک��ن ذوب آهن 
ب��ا پیش��نهادهای قابل توجهی از س��وی 
تیم ه��ای تهرانی مواجه ش��ده اند و این 
با فوتب��ال حرف��ه ای تض��اد دارد، زیرا 
بعضی از تیمها در شرایط حساس، ذهن 

بازیکنان دیگر را مشغول می کنند.
ــی: ابراهیم زاده از  11- محمد قاض
او ب��ه عنوان مهاجم ن��وک در این بازی 
اس��تفاده خواهد کرد، تا در س��انترها از 
دو جناح بتوان��د دروازه محمد محمدی 
را باز کند و همچنین توپ های مستقیم 
را با ضربه س��ر ب��رای دیگ��ر بازیکنان 

ذوب آهن مهیا کند. 
ابراهیم زاده نیز روی ضربات از راه دور 
این بازیکن حس��اب ویژه ای باز کرده، 
قاضی هنوز بازیکن فصل گذش��ته فوالد 
خوزس��تان برای س��بزجامگان اصفهانی 

نشده است.

خدابخش: 

هدف کوتاه مدت ما حضور مقتدرانه
 در المپیاد ورزشی ایرانیان است

ذوب آهن، تنها تیمی که در سه جبهه می جنگد

سپاهان به جاده فلزی رسید

سرپرست کمیته تیم های ملی فوتبال گفت: هنوز برای تیم امید فکری نکرده ام. فریدون معینی 
در گفتگو با فارس درباره ناراحتی غالمحسین پیروانی از صحبت های او در نشست خبری با 
خبرنگاران مبنی بر اینکه مبلغ پیشنهادی کادر فنی امید باال بوده، اظهار داشت: من چیزهایی که 
باید می گفتم را عنوان کردم، به همان سادگی که بود و چیز بیشتری نگفتم، صحبت دیگری هم 
در اینباره ندارم و همه آزاد هستند تا نظراتشان را بگویند. معینی در مورد این شائبه که وی افرادی 
را ک��ه ب��ا او ارتباط دارند برای هدایت تیم های پایه انتخاب می کند، عنوان کرد: برای انتخاب 
س��رمربیان تیم های پایه کار کارشناسی صورت گرفته اس��ت و هر کدام از این افراد بر اساس 
قابلیت های شان انتخاب شده اند. رئیس کمیته جوانان در پاسخ به این سؤال که چه برنامه هایی 
برای انتخاب سرمربی تیم امید دارد و آیا فدراسیون می خواهد برای بازگشت پیروانی تالش کند 
یا خیر، گفت: فعاًل گزینه ای مطرح نیست و باید در کمیته فنی به بررسی این موضوع بپردازیم. 
من هنوز فکری برای این مورد نکرده ام. معینی تأکید کرد: برای همه احترام قائل هستم و تا به 
حال هم با کسی مشکلی نداشته ام. تصمیم گیرنده برای انتخاب سرمربی تیم امید هم کمیته فنی 
است. اگر نظر به بازگشت آقای پیروانی باشد، حتماً این کار را خواهیم کرد و اگر تصمیم به مربی 

جدید باشد، باید بحث های الزم در این خصوص انجام شود.

معینی: 
هنوز فکری برای تیم امید نکرده ام

نائب رئیس هیأت بس��کتبال اصفهان گفت: اس��تعدادیابی در شهرستان های استان و 
زیر پوش��ش قرار دادن استعداد های کشف ش��ده، اولویت نخست این هیأت برای چهار 
س��ال آینده اس��ت. منوچهر ش��هامت نژاد در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: اصفهان دو 
دهه درخش��ان در بسکتبال ایران داش��ته و به عنوان قطب اصلی بسکتبال کشور شناخته 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه در طول چند س��ال گذش��ته در این روند وقفه به وجود 
آمده اس��ت، افزود: در س��ال های گذش��ته همواره در تیم های ملی پایه، چندین بازیکن 
از بس��کتبال اصفهان حضور داش��تند، اما در حال حاضر با وجود اینکه سرمربی تیم ملی 
نوجوانان اصفهانی اس��ت، تنها یک نماینده در این تیم داریم. ش��هامت نژاد با اش��اره به 
اینکه چهارمین دوره المپیاد ایرانیان در رده س��نی نوجوانان برگزار می شود، بیان داشت: 
با توجه به این موضوع، هیأت بس��کتبال از ابتدای س��ال جاری برنامه ریزی برای شرکت 
در این مس��ابقات را آغاز کرده و بسکتبالیس��ت های نوجوان اصفهانی هفته ای پنج جلسه 
به تمرین می پردازند. وی با بیان اینکه س��ه ماه دیگر از مدت زمان اجاره خانه بس��کتبال 
باقی مانده اس��ت، گفت: هیأت بسکتبال برای تمرین تیم های خود به این سالن نیاز دارد 
و در نظر داریم در جلس��ه ای با حضور مدیرکل تربیت بدنی اصفهان راه حلی برای رفع 
این مشکل پیدا کنیم. نائب رئیس هیأت بسکتبال با اشاره به اینکه تقویم کاری هیأت در 
9 بند تنظیم ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: با برنامه ریزی منسجم و استفاده از تمام توان 
نیرو ها، در تالش هستیم، تا بسکتبال اصفهان را به دوره های درخشان گذشته برگردانیم.

نائب رئیس هیأت بسکتبال اصفهان:
 استعدادیابی، اولویت نخست هیأت بسکتبال 

اصفهان است

بازیکن پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، از یک شبکه تلویزیونی خصوصی شکایت 
کرد. به نقل از روزنامه مارکا، کریستیانو رونالدو روز گذشته از طریق وکیلش علیه شبکه »تله سینسو«. 
به خاطر نشر اکاذیب اقامه دعوی کرد. علت این اقدام مرد دو سال قبل اروپا و جهان، به خاطر 
پخش یک برنامه از شبکه نام برده، پس از جدال هفته قبل با بارسلونا و قبول باخت 2 بر صفر 
بود. مجری این برنامه عنوان کرده بود، رونالدو شب قبل از مصاف با ال کالسیکو در ویالیش 
در حومه ش��هر، اقدام به برپایی میهمانی ش��بانه کرده و ش��ب زنده داری کرده است و پیش از 
بازی با رقیب کاتاالن، س��رحال و بانش��اط نبوده است. این شبکه حتی مدعی شد در مجلس 
مذکور جمعی از بازیکنان پرحاشیه رئال نیز وی را همراهی کرده اند. رونالدو از طریق وکیلش 
همه این ادعاها را نادرس��ت خواند و در تالش اس��ت کانال مزبور را محکوم و جریمه کند.

  رونالدو از یک شبکه تلویزیونی شکایت کرد

س��رمربی تیم پرس��پولیس احمد رضا عابدزاده را به عنوان آنالیزور تمرینات به کادر 
فنی اضافه می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، عابدزاده که تا قبل از انتصاب علی دایی به 
عنوان سرمربی تیم، مربی دروازه بان های پرسپولیس بوده است، گفت : محمود خردبین 
سرپرس��ت تیم امروز، پس از حضورم در جلسه تمرین پرسپولیس نامه ای به من داد که 
در آن ضمن اعالم این موضوع از من خواسته شده بود، تا با حضور در تمرینات و نت برداری، 
آنالیز خود را از وضعیت بازیکنان به صورت مکتوب به س��رمربی ارائه دهم و نیازی به 
حضورم در ورزش��گاه و زمان برگزاری مس��ابقات روی نیمکت نیست! عابدزاده اضافه 
کرد: این ش��أن من به عنوان یکی از پیشکس��وتان پرس��پولیس نیست و ترجیح می دهم، 

پاسخ خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعالم کنم. 

عابدزاده 
آنالیزور تمرینات پرسپولیس



روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

21 °

15 °5 °

11 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27670هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
272000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10041007دالر امریکا
13591362یورو

266269ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

    حامد قصری
»گروه مه��ر«، اواخر هفته گذش��ته در س��الن 
هنر»س��رای خورشید« ش��هرداری اجرا داشت. ماه 
گذشته گروه ژولیاک در همین سالن با بلیط 50 هزار 
ریالی، اجرا داشت و اولین نکته آزار دهنده کنسرت 
اخی��ر، باال رفت��ن 60 درصدی بهای بلیط نس��بت 
به کنس��رت قبلی بود، که برای مردم و شهر اصفهان 
بهای سنگینی محس��وب می شد. اما این کنسرت  از 
نکات دیگری ه��م برخوردار بود، که بد نیس��ت به 
آنها پرداخته ش��ود. از مهمتری��ن ضعف های اجرا، به 
عدم هماهنگی اعضای گروه با هم بر می گشت. مثل 
اینکه چند روز قبل همدیگر را مالقات و در سه شب 
حرف از یک اجرا زده بودند. )اجرا، فی البداهه نیز نبود!( 
چرا آقای س��روش دادیار، خواننده گروه، در طی این 
چند سال اخیر با گروه های بی شماری کار می کند و 
تا این حد تک بعدی دس��ت به عمل و اجرای اثر می 
زن��د. آیا لزومی دارد امروز با »گ��روه فراق« اجرا، فردا 
با »ش��ورانگیز« تمرین و به یکباره سر از »گروه مهر«
 درآورد. آی��ا ای��ن از ضعف هنر آواز و موس��یقی 
شهرمان نیست، شهری با وجود، طاهرزاده ها، تاج ها، 
ادیب خوانساری ها... در گذشته ای نه چندان دور، 
امروز تا این حد با فقر خواننده مواجه شده که آقای 
دادیار، تک خواننده شهر می شود و  با آن پتانسیلی 
که از او س��راغ داش��تیم، امروز با اجراهای متعدد و 
همکاری با گروه های مختلف، تکرار، عدم نوآوری، 

خس��تگی و دلزدگی را در صدا و اجرای او ببینیم. 
چرا آقای »مهدی رس��تمانه« با آن سابقه درخشان، 
امروز به عنوان سرپرست گروه و نوازنده تار، تا این 
حد آماتورگونه برخورد می کند، سیم تار در می رود، 
هر تکه ساز از جا کنده می شود، دستمالی  در دست، 

فالش های پی درپی استاد را  ترمیم می کند.
 بهروز معی��ن، کمانچه نواز گروه با لبخندهای 
بی معنا و پی درپی که البته همراهی آقای جعفر قاضی  
عس��گر تنبک نواز را هم داش��ت، به نحو آشکاری 
به شعور مخاطب در سالن توهین می کنند. هنر به 
خصوص موسیقی قداست و احترام خاص خود را 
دارد. دوس��تان، در آن سالن اساتید مو سپیدی  هم 
نشسته بودند، این سخن من تنها نبود. مردم و مخاطب 
عادی نیز بر حرکات خارج از هنر موسیقیایی شما 
صحه گذاشتند. چه دلیلی دارد اعضای گروه مرتباً در 

این گروه و آن گروه پخش شوند. 
بهروز معین که به نظرم پدیده ای نو در کمانچه 
نوازی است در کمتر از سه ماه، سه کنسرت برگزار 
می کند، همین امر هم در مورد نوازنده خوبی چون 
قاضی عس��گر صدق می کند. یک نوازنده با نت ها 
واقف بر گوشه های متعدد، تا چقدر توان هماهنگی 
با آهنگسازان و سرپرست ها با اندیشه های متفاوت 
را دارد. )برای اجرای نیم س��اعت برنامه گل ها یک 
گروه بین س��ه ماه تا یک سال تمرین مستمر داشت؛ 
تاریخ موس��یقی ایران؛ گروه ش��هناز، گروه شمس، 

کامکارها، سال ها است با کمترین تغییر در کنار هم  
کسب تجربه و دانش می کنند( اگر هدف، اصل هنر 
موس��یقی اس��ت. اگر نمی خواهیم در همان مرحله 
تقلید باقی بمانیم و ب��ه دنبال نوآوری، خالقیت  و 
ایجاد س��بک هس��تیم، اگر در اندیش��ه و ارائه هنر 
بومی، هنر ملی و هنر سنتی یک ملت و یک تمدن 
هس��تیم. اگر به علت  و معلول عدم جذب جوانان 
به موس��یقی سنتی و تمایل اکثر نسل های کنونی به 
موس��یقی غربی البته دلس��وزانه می اندیشیم. با این 
شیوه و اجراها، تناقضات و موانع را بیشتر می کنیم. 
بای��د طرحی نو دراندازیم و ب��ا ارائه آثار ماندگارتر 
آنچه از پدرانمان به ما رس��یده را بی کم و کاست به 
نس��ل های بعدی انتقال دهیم. در سالی که گذشت 
اجراهای متفاوتی با گروه های مختلف در سالن های 
شهر اصفهان دیدیم، اما به جرأت می توان گفت به 
غی��ر از یکی دو کار  متف��اوت و در خور، توجه با 
نوآوری های خاص خود همانند: گروه »شورانگیز« 
و ی��ا »ژولیاک« اجرا و آثار در خور توجهی ندیدیم. 
در آخ��ر ای��ن مجال ب��د نمی بینم به ی��ک بیت از  
حضرت حافظ ک��ه در این اجرا نیز خوانده ش��د، 
اشاره ای داشته باشم و با امید به روزی که موسیقی 
شهر اصفهان به جایگاه حقیقی و همیشگی خودش

 دست یا بد.
من این حرف نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

کالم نور
امام صادق )ع(:

به زیارت و دیدار یکدیگر بروید، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را زنده کنید.

هنرسرای خورشید شهرداری اصفهان

کنسرت موسیقی گروه مهر

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

آخری��ن نفری ک��ه از عملیات برمی گش��ت 
خودش بود. یک کالهخود سرش بود، افتاد 

ته دره. 
حاال آن طرف دموکرات ها بودند و آتشش��ان 

ه��م س��نگین. تا نرف��ت کالهخ��ود را 
برنداشت، برنگشت.

گفتیم: اگه شهید می شدی…؟
گفت: این بیت المال بود.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

دیری��ن«،  »عش��ق 
آخرین اثر به خوانندگی 
ساالر عقیلی و آهنگسازی 
مهرداد دلنوازی است که 
به تازگی توسط مؤسسه 
وارد  س��روش  فرهنگی 

بازار شده است.
 ساالر عقیلی متولد 

1356 دانش آموخته هنرستان موسیقی سوره است. وی یک دوره آموزش آواز 
موسیقی س��نتی را نزد صدیق تعریف، خواننده نام آشنا فرا گرفت. از آثار وی 

عشق ماند، سعدی نامه، مایه ناز، به نام گل سرخ و... را می توان نام برد. 
مه��رداد دلنوازی متول��د 1338 در تهران، دانش آموخته هنرس��تان عالی 
موس��یقی ملی اس��ت و دوره عالی را نیز نزد استاد هوشنگ ظریف و فرامرز 
پایور فرا گرفته است. این سی دی بازسازی تعدادی از قطعات قدیمی چون 
از خون جوانان وطن، سلس��له  موی دوست، زلف سرکش، بهار دلکش و بته 

چین است که با تنظیمی جدید ارائه شده است. 

شرکت آب منطقه ای اصفهان

(نوبت دوم)

ــی به  ــر دارد عملیات احداث جاده دسترس ــرکت آب منطقه ای در نظ ش
ــرایط و  ــق مناقصه عمومی با ش ــل گالب2 را از طری ــی تون کارگاه خروج
ــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی  مش
ــبت به  که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نس

تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.

ــر به مدت  ــن آگهی حداکث ــار نوبت دوم ای ــخ انتش ــرایط از تاری ــن ش واجدی
ــایت ــناد ارزیابی از س ــه و تکمیل اس ــبت به تهی ــد نس ــت دارن 14 روز مهل

 WWW.ESRW.ir  اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان، پل 
خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر – شرکت آب منطقه ای اصفهان – 
دفتر قراردادها – کدپستی 76473 – 81646 صندوق پستی 391 دبیرخانه 

امور قراردادها تحویل دهند.
 تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

آگهی ارزیابی کیفی 
مناقصه گران 89/104

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری از برگزاری آزمون جامع پایان دوره 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم، روز سوم اردیبهشت ماه سال جاری در این استان خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، 
داری��وش رضوانی گفت: آزمون جامع پایان دوره طرح های آموزش��ی حف��ظ و مفاهیم قرآن کریم 
)3 اردیبهش��ت( همزمان با سراس��ر کش��ور در شهرستان های ش��هرکرد، بروجن و فارسان برگزار 

می شود.
وی افزود: این آزمون توسط دفتر فعالیت های قرآنی اداره کل و با همکاری مراکز و مؤسسات 
قرآنی و مشارکت مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور برگزار خواهد شد. 

وی تصریح کرد: این آزمون در 3 رشته حفظ 5 جزء، 8 جزء و 18 جزء، ترجمه و مفاهیم و در 
2 س��طح کد مقدماتی 1001، 1002 و کد تکمیلی 1006 برگزار می ش��ود. رضوانی از حضور هزار 
و 128 قرآن آموز در این آزمون خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد 133 نفر در رشته حفظ و 

995 نفر نیز در بخش مفاهیم با هم به رقابت خواهند پرداخت.
وی افزود: نتایج این آزمون نیمه دوم خردادماه اعالم و پذیرفته شدگان گواهینامه معتبر دریافت 

خواهند کرد. 
وی تأکید کرد: قرآن کریم چراغ هدایتی اس��ت که از چش��مه لطف و مرحمت باریتعالی برای 
هدایت انس��ان ها به سوی کمال و سعادت ابدی فرس��تاده شده است و فراگیری آموزه های انسان 

ساز آن وظیفه فردفرد مسلمانان است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان همچنین از برگزاری دوره آموزشی حفظ 5 جزء و 
مفاهیم برای نوجوانان خبر داد و گفت: جوانان و نوجوانان باید با قرآن رش��د کنند تا ایران اسالمی 

در آینده شاهد جامعه ای قرآنی، توسعه یافته و پوینده باشد. 

   حامد حقی
در جمعه ای که گذشت هنرمندان و مردم  شهرمان گرد هم  آمدند تا  یک سال فقدان و یاد و خاطره 
اس��تاد حس��ین مهیاری را  در قطعه هنرمندان  باغ رضوان گرامی بدارند. استاد حسین مهیاری ادیب و 
هنرمندی  فاضل بود، که نقش و طرح های فرش وی شهرت و آوازه جهانی داشت، معلم تاریخ بود و 

در زمینه های شعر و موسیقی نیز فعالیت های مستمری داشت.

   زاینده رود
گال��ری ش��ماره ی��ک کتابخان��ه مرکزی، 
نمایشگاه نقاشی به ش��یوه رئال کاری از گروه 
»لوتوس«، هنرجویان پیمان شیخ االسالم را دارد. 
موزه هنرهای معاصر با نمایشگاه آثار حجم های 
چوب��ی »آزاد ماتیان« در گال��ری یک خود، که 

کاری  نو و بکر به نظر می رسد. 
گالری شماره های دو و سه موزه، پوسترهای 
مهدی تمیزی را در دل خود جای می دهد و در 
قس��مت دیگر گالری شش عکس های قدیمی 
اصفه��ان همچنان ب��ه کار خ��ود ادامه می دهد
 و گالری آپادانای اصفهان نیز آثار طراحی استاد 
علی قطب��ی را در معرض دید عموم گذاش��ته 

است.

برگزاری ششمین دوره آزمون جامع
 حفظ و مفاهیم قرآن در چهارمحال و بختیاری

کارگردان و مدرس تئات��ر گفت: روند فعلی در 
برگزاری جش��نواره ها قدیمی شده، بر همین اساس 
نیازمند روش��های جدیدی در برگزاری جشنواره ها 
هس��تیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط 
عموم��ی س��یزدهمین جش��نواره بین الملل��ی تئاتر 
دانش��گاهی ای��ران، امیر دژاکام با بی��ان این مطلب 
اف��زود: در جش��نواره ای چ��ون جش��نواره تئات��ر 
دانش��گاهی باید هر س��ه نوع تئاتر دی��ده و تجربه 
ش��ود؛ چرا که قرار است دانشجویان شرکت کننده 
در این جش��نواره متخصص تئاتر شوند. وی معتقد 
است درجش��نواره دانش��گاهی می بایست تفکر و 
اندیش��ه های مختلف در کن��ار یکدیگر قرار گیرند 
و روندی مناس��ب را ارائه دهن��د. این عملکرد که 
فراخوانی ارائه ش��ود و گروههای بازخوانی، بازبینی 
و انتخاب آثار برای آن درنظر گرفته شود کهنه شده، 
و نیازمند روش های جدید هستیم. روش هایی که 
م��ورد به مورد بتواند قوانین را وضع کند و ما را به 

س��مت حرکت به جلو یاری دهد. دژاکام تصریح 
کرد: در برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی باید به 
نحوه آموزش صحیح توجه داش��ته باشیم و به این 
نکته اهمیت داده ش��ود که تا چه اندازه می توانیم 
به خالقیت دانش��جویان کمک کنی��م. این مدرس 
دانشگاه در ادامه با اشاره به وجود تفاوت بین تئاتر 
دانش��گاهی و تئاتر حرفه ای گفت: وجود تفاوت 
بین این دو گون��ه تئاتری به هیچ عنوان نمی تواند 
دلی��ل بر خوب ی��ا بد بودن یک��ی از این دو گونه 
باش��د. باید در نظر داش��ت، که اصلی ترین جهت 
گیری تئاتر دانش��گاهی، حرکت های آموزش��ی و 
نوین اس��ت؛ که در س��احت تئاتر جدید و معرفی 
هنرمندان در این حوزه حرکت  می کند، درحالیکه 
تئاتر حرفه ای تمرک��ز خاصی بر آن ندارد؛ چراکه 
تئاتر حرفه ای س��عی دارد تا پاسخگوی تئاتر عام 
باشد و همچون تئاتر دانشگاهی به مخاطب خاص 

توجه ندارد. 

نیازمند روشهای جدید در برگزاری جشنواره ها هستیم

موفقیت مالی 300 میلیون دالری نس��خه جدید 
»آلیس در س��رزمین عجایب« در فصل بهار س��ینما، 
باعث شگفتی شد و تحلیل های متفاوتی را برانگیخته 
است. منتقدان، اکران نسخه های سه بعدی این فیلم 
را در ثبت این موفقیت بی تأثیر نمی دانند. به گزارش 
فارس، فانت��زی کودکانه و خیالی »تی��م برتون« در 
شراطی طی شش هفته نمایش عمومی در امریکای 
شمالی 319 میلیون دالر فروش کرده، که معموالً در 
فصل بهار کم تر فیلم��ی می تواند به چنین موفقیت 
باالیی دس��ت پیدا کن��د. محصول جدی��د کمپانی 
والت دیزنی در زمانی اکران عمومی ش��ده است که 
فیلم های سینمایی به زحمت می توانند به یک فروش 
100 میلیون دالری برسند. البته صنعت سینما در طی 

سه هفته اخیر، شاهد فروش و موفقیت 100 میلیون 
دالری برخورد تایتان ها و چگونه یک اژدها را تعلیم 

دهیم نیز، بوده است.
ام��ا این نکت��ه که یک فیلم س��ینمایی بتواند در 
فصل بهار فروش��ی باالی 300 میلیون دالر داش��ته 
باشد، مسأله ای تازه است که توجه محافل هنری را 
به خود جلب کرده است. فروش 300 میلیون دالری 
برای محصوالت س��ینمایی، اختصاص به برخی از 
فیلم ه��ای پر س��ر و صدا و پرخرج فصل تابس��تان 
س��ینما دارد. »پل درگارابدیان« تحلیل گر اقتصادی 
سینما می گوید: موفقیت آلیس در سرزمین عجایب 
و چن��د فیلم دیگر فصل بهار، حکایت از آن می کند 
که فصل تابستان سینما و موفقیت های اقتصادی آن، 

خیلی زودتر از زمان رسمی آن رسیده است. فروش 
100 میلیون دالری چند فیلم س��ینمایی و موفقیت 
300 میلیونی فیلم تیم برتون،  به معنی آن است که ما 
باید در ارتباط با تعریفی که از شروع فصل تابستان 
خوب و پرفروش برای صنعت سینما داریم، تجدید 
نظر کنیم. به نظر می رس��د ای��ام مربوط به موفقیت 
کالن فیلم ها دیگر اختصاص به تابستان ندارد و باید 
زمان آن را جلوتر بکش��یم و به نیمه دوم فصل بهار 
منتق��ل کنیم. فیلم که با هزینه ای 250 میلیون دالری 
تهیه شده، در سطح بین المللی هم حدود 400 میلیون 
دالر فروش داش��ته است. در نس��خه جدید و زنده 
اثر کالس��یک ادبی لوئی��س کارول، بازیگرانی مثل 
جان��ی دپ و هلنا بوهم کارتر ب��ازی کرده اند. فیلم 
قبلی تیم برتن »س��وینی تاد« که س��ال 2007 اکران 
عمومی ش��د، در امریکای ش��مالی 50 میلیون دالر 
)معادل هزینه تولید آن(  فروش کرد و لقب یک کار 

کم فروش را گرفت.

  حمید حقیقت
حس��ن آقایی، مریم باقری، مس��عود س��رائی، منصوره صادقیه، محسن 
قناعتی پور، س��یده مهین کارگر، احمد س��یما فر، هنرجویان خانم قاس��میان 
هس��تند. حدود چهل اثر تحت عنوان نمایش��گاه »درون من« آثار طراحی و 
نقاش��ی هنرجویان بیماران آسیب نخاعی اس��تان اصفهان است که در گالری 
ش��ماره یک کتابخانه مرکزی دایر ش��د. امید، نقطه عطف اکثر آثار بود و به 
نحوی به ما انس��ان ها که از نظر فیزیکی س��الم هستیم هشدار می داد،هشدار 
برای اندیشیدن، هشدار برای تفکر و از لحظه، لحظه عمر استفاده مثبت کردن. 
هنگامی که آثار را می بینی شرمنده می شوی. شرمنده خودت که چگونه زمان 
را به راحتی از دس��ت می دهی و از تمام پتانس��یل های درونی و بیرونیت به 
خوبی اس��تفاده نمی کنی… تکنیک به کار گرفته شده در آثار، در خور توجه 
و حرفه ای بود. اگر بدون در نظر گرفتن  این دو کلمه »آس��یب نخاعی« وارد 
گالری می ش��دی، انتظار داش��تی با یک هنرمند حرفه ای روبه رو شوی. اما با 
چند انسان »ویلچر نشین« که در چهره آنها امید به آینده و ارائه آثار درخشان  

را به خوبی می دیدی.

موفقیت300 میلیون دالری در مقطع رکود هالیوود

چاپ عکس��ی )نس��خه برگردان( کتاب »االبنیه 
ع��ن حقایق االدویه« که کهن ترین نس��خه فارس��ی 
تاریخ دار موجود جهان اس��ت ب��ه صورت کامل در 
ایران منتش��ر ش��د. به گزارش ف��ارس، کتاب االبنیه 
عن حقایق االدوی )روض��ه االنس و منفعه النفس( 
نوش��ته »ابومنصور موفق بن علی هروی« و به خط 
»علی بن احمد اسدی طوسی« در 447 ه.ق است که با 
مقدمه های فارسی ایرج افشار و علی اشرف صادقی،
 و مقدمه های انگلیس��ی ب��رت فراگنر، نصرت اهلل 
رس��تگار، کارل هولوب��ار، اوا ایربلی��ش و محمود 
امیدس��االر به بازار نش��ر ایران عرضه شده  است. 
چ��اپ عکس��ی )نس��خه برگردان( کت��اب االبنیه 
عن حقایق االدویه که کهن ترین نس��خه فارس��ی 
تاریخ دار موجود جهان اس��ت، به کوش��ش مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب و با همکاری فرهنگستان 
علوم اتریش به قطع اصل نسخه خطی به صورت 
کامل در ایران منتش��ر شده اس��ت. بنا بر گزارش 

روابط عمومی میراث مکتوب االبنیه عن حقایق االدویه، 
یکی از مهمتر ین و کهن ترین آثار فارسی در زمینه 
داروشناسی است، که به خامه ابومنصور موفق  بن 
علی هروی به نگارش در آمده  اس��ت. از نویسنده 
این اث��ر جز همین نام، آگاهی چندانی در دس��ت 
نیس��ت و چنین به نظر می رس��د که وی در زمان 
کتابت نس��خه اصلی این اث��ر )447ق( زنده بوده 

 است.
 برخی از خاورشناس��ان نیز کوش��یده اند روزگار 
زندگی نویس��نده و امیری را که ای��ن کتاب به او اهداء 
ش��ده مشخص کنند و بر همین اس��اس احتماالتی را 
مطرح کرده اند. از این اثر ارزش��مند دس��ت  نوشته ای 
تاریخ دار و بی مانند به خط علی  بن احمد اسدی طوسی
 باقی مانده اس��ت، که تا امروز کهن ترین دست نوشته 
فارس��ی ش��ناخته ش��ده در جه��ان اس��ت؛ ای��ن 
دست نوش��ته در کتابخانه ملی اتریش به ش��ماره 
A.F.340 نگهداری می ش��ود. گفتنی است پیش تر 

دو بخش از االبنیه با مقدمه کوتاه مجتبی مینوی در 
سال 1344، در سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 
به چاپ عکسی رس��یده  است و پس از آن نسخه 
 برگردان کاملی از آن، به صورت سیاه و سفید )جز 
چهار صفحه از آغاز و پایان نسخه که رنگی است( 
از سوی انتشارات آکادمی گراتس اتریش در سال 
1972 با مقدمه تالبوت و ترجمه انگلیسی زلیگمان 
که به زبان التینی بر چاپ سال 1859م نوشته بود، 
انتشار یافت. نخستین کسی که درباره نسخه االبنیه 
سخن گفت، ژوزف هامر پورگشتال)1774�1892( 
خاورش��ناس اتریشی بود و پس از آن فرانسیسکو 
رومئ��و زلیگم��ان )1808 � 1892م( با بررس��ی و 
چ��اپ متن آن، توجه عالقه مندان زبان فارس��ی و 
تاریخ علم را به این اثر جلب کرد و سپس مقاالتی 
در معرف��ی آن از س��وی عالمه محم��د قزوینی، 
ملک الشعراء بهار و مهدی بیانی به نگارش در آمد 
و مرحوم احمد بهمنیار نیز به تصحیح آن اش��تغال 
ورزی��د، که تصحی��ح وی، در س��ال 1346 ش به 
کوشش مرحوم دکتر حس��ین محبوبی اردکانی از 

سوی دانشگاه تهران منتشر شد.

انتشار کهن ترین نسخه فارسی جهان

قطعه نام آوران و هنرمندان
یادبود یکمین سال استاد حسین مهیاری

نمایشگاه »درون من«
آثار طراحی و نقاشی 

بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان
عشق دیرین، آخرین اثر ساالر عقیلی

از گالری های 
شهر چه خبر؟

ــرب تیران از باند جنوبی  ــخصات کلی پروژه: این جاده در 5 کیلومتری غ مش
ــود و به طول 3 کیلومتر در جهت  ــعب می ش جاده اصلی تیران – داران منش
جنوب غرب ادامه پیدا می کند و شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، ابنیه 

فنی و آسفالت می باشد.
مبلغ پایه: 3/200/000/000 )سه میلیارد و دویست میلیون ریال( بر اساس 

فهرست بهای پایه راه و باند سال 1388 می باشد.
حداقل رتبه پیمانکار: 5 راه و ترابری

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان تیران و کرون – روستای ورپشت
مشاور: مهندسین مشاور زایند آب

مدت اجراء: 6 ماه
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