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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

نوزدهم بهمن 1357
افسران نیروی هوایی ارتش، با حضرت 

امام خمینی بیعت کردند.

با حضور ریاست سازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان صورت گرفت؛

کلنگ زنی هتل سه ستاره نطنز
به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
انقالب اسالمی و ایام مبارک دهه فجر 
هتل سه ستاره نطنز با حضور ریاست 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری استان اصفهان، مقامات 
اس��تان و شهرستان کلنگ زنی شد. به 

گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان طرح احداث هتل سه ستاره نطنز ...
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  نماینده اردل در مجلس از بررسي 
نشدن طرح قطع رابطه کامل سیاسي 

با انگلیس انتقاد کرد  
نم�این�ده اردل و ف�ارس�ان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: چرا 
مجلس هشتم طرح بسیار مهم قطع 
رابطه کامل سیاس��ی با دولت پلید 
انگلیس را در صحن علنی بررسی 

نمی کند ...
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مدیر کل بیمه خدمات درمانی 
چهارمحال و بختیاری

بیش از 600 هزار نفر تحت پوشش 
بیمه خدمات درمانی در استان

دکت��ر داودپور: کلی��ه افراد فاقد 
دفترچه بیمه که در ش��هرهای باالی 
بیس��ت هزار نفر جمعی��ت زندگی 

می کنند می توانند ...

با حضور وزیر تعاون
برگزاری همایش تعاون و

 اصل 44 در اصفهان 
با حضور وزیر تعاون و جمعی از مسئوالن استان، 
صاحبنظ��ران اقتصادی، فعاالن بخش ه��ای تعاونی و 
خصوص��ی و به هم��ت اتاق تعاون همای��ش تعاون و 
اصل 44 با هدف شناسایی نخبگان اقتصادی و علمی، 
در بخش های خصوصی و تعاونی و آشنایی با مزایای 
بخ��ش تعاون در قان��ون اصل 44 در اصفه��ان برگزار 

خواهد شد ...
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مدیرکل گمرک اصفهان
رشد 101 درصدی 

صادرات غیرنفتی از اداره 
کل گمرک اصفهان

صادرات غیرنفتی گمرک اصفهان تا ابتدای بهمن ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد 
رشد داشته است. فرود عسکری با بیان این مطلب افزود: 
این اقالم شامل 435 نوع کاال بوده که به 75 کشور جهان 
صادر ش��ده اس��ت. مدیرکل گمرک اصفهان با تبریک 
فرارسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

ایران اظهار داشت ...

            شهرستانها / ادامه در  صفحه

وزیر اطالعات :
در 22 بهمن با حضور مردم، پوزه استکبار به 
خاک مالیده می شود.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانش�گاه آزاد اس�امی واحد نج�ف آب�اد در نظر دارد 

مدیریت، اداره و سرویس دهی رستوران آزاد خود را از 

طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط 

واگذار نماید، لذا از شرکتهای متقاضی دعوت می گردد 

حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی به آدرس: 

نجف آباد، بلوار دانش�گاه، دانش�گاه آزاد اسامی واحد 

نج�ف آب�اد، دبیرخان�ه کمیس�یون معام�ات مراجعه و 

نسبت به ارائه درخواست همکاری خود به همراه اسناد 

و مدارک ثبتی ش�رکت، فرم تعیی�ن صاحیت از وزارت 

کار و امور اجتماعی در س�ال 87 و رزومه کاری ش�رکت 

اقدام نمایند.

بدیهی است دانش�گاه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار 

است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه )نوبت دوم(

)شرکت عمران شهر جدید مجلسی(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری 
مناقصات آسفالت معابر شهر با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صالحیت شده، واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: خرید مصالح پریمکت و آسفالت بیندر با دانه بندی )19-0( و حمل و اجرا در معابر شهر جدید مجلسی.
2- مبلغ برآوردی: 2/830/000/000 ریال بصورت مقطوع.

3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج رشته راه و باند باشند.
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم آگهی، جهت 
ــرکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه  ــناد مناقصه به امور قراردادهای این ش خرید و دریافت اس

گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضا مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد 

مربوطه را در پاکتهای الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
6- نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر جدید مجلسی، بلوار ارم شرکت عمران 

مجلسی تلفن: 5452286-0335، دورنگار: 5452214-0335 صندوق پستی: 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir  :سایت اینترنتی

دکتر احم�دی ن�ژاد، رئیس جم�ه�وری 
اس��المی ای��ران در نخس��تین نمایش��گاه 
دس��تاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر 
ایران، با تأکید بر توانمندی های ملت ایران 
در عرصه ه��ای مختلف به رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی دستور داد غنی سازی 20 درصد 
را آغاز کنند. وی همچنی��ن با اعالم اینکه 

ایران به فناوری غنی س��ازی لیزری دست 
یافته است، گفت: البته با وجود دستگاه های 
س��انتریفیوژ، در زم��ان حاضر بن��ا نداریم
 غنی سازی اورانیوم را از طریق لیزر انجام 
دهیم. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد 
که پ��س از بازدید از این نمایش��گاه و در 
جمع دانش��مندان و متخصص��ان علوم و 

فنون لیزر ایران سخن می گفت، با اشاره به 
روند مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 
مذاکره کنن��ده، اف��زود: ما قباًل ه��م به آنها 
اع��الم کرده بودیم که در عین حال که قادر 
هستیم غنی سازی 20 درصد را انجام دهیم 
اما حاضریم س��وخت هس��ته ای را مبادله 
کنیم اما آنها مس��یر دیگری را دنبال کردند. 

رئیس جمهوری خطاب به رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی با بیان اینکه با سانتریفیوژهایی 
که در اختیار دارید غنی سازی 20 درصد را 
انجام دهید، در عین حال خاطرنش��ان کرد: 
راه تعامل باز اس��ت اما اگر کس��ی بخواهد 
در برابر ملت ای��ران زور بگوید، هیچ کس 

نمی پذیرد. 

دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان انرژی اتمی: 

غنی سازی 20 درصد را آغاز کنید   موانع اداری، مانع
 سرمایه گذاری در اصفهان

مدیرانی که باید آسان کننده سرمایه گذاری در اصفهان 
باش��ند برعکس عمل کرده و مانع تراشی می کنند.
به خاطر همین موانعی که پیش پا است کسی حاضر 

به سرمایه گذاری در استان نمی شود ...
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سراسری

توان تولید نفت ایران در خلیج فارس 60 هزار بشکه افزایش می یابد

  نماینده اردل در مجلس از بررسي نشدن طرح قطع رابطه کامل 
سیاسي با انگلیس انتقاد کرد 

مجلس فرماندهي مرزباني کشور را به ناجا واگذار کرد  

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس: 

اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها یک اقدام انقالبي است 

وزیر ارتباطات شائبه سیاسي بودن اختالل در ارسال پیامک را رد کرد  

چه خبر از پایتخت
دکتر قالیباف در مراسم رو نمایی از 

سردر دانشگاه تربیت مدرس: 
برخی از اقدامات شهرداری 
زیر فشارهای اجتماعی و 

سیاسی انجام می گیرد 

شهردار تهران با اشاره به اینکه هم اکنون بعضی از 
فعالیت ها و اقدامات شهرداری زیر فشارهای اجتماعی 
و سیاس��ی انجام می گیرد، گفت: زیبنده شهر نیست 
که قرق در ماش��ین ها باشد. باید فضایی را ایجاد کنیم 
تا هر کس��ی که س��وار خودروی ش��خصی، تک و 2 
سرنشین می شود همه به گونه ای به وی نگاه کنند که 
خجالت زده ش��ود. به گزارش ش��هر دکتر محمدباقر 
قالیباف در مراس��م رونمایی از سردر دانشگاه تربیت 
مدرس تصریح کرد: شهرداری تهران برای محیط های 
آموزش عالی برنامه های خاصی دارد هرچند شهرداری 
براساس قوانین مأموریت و وظیفه خاص قانونی در این 
زمینه ندارد ولی ما احساس می کنیم، نمی توانیم به این 

مسائل بی تفاوت باشیم. 
وی اف��زود: ما در این ح��وزه دو رویکرد را دنبال 
می کنیم؛ رویکرد اول کمک به توسعه کالبدی دانشگاه 
اس��ت که شامل آسفالت ساده و فضای سبز تا توسعه 
سرزمینی و ساخت و ساز دانشگاه می شود و هم اکنون 
در همه دانشگاهها در این زمینه فعالیتهایی انجام دادیم. 
وی افزود: رویکردی دیگر توجه به مسائل آموزشی 
محتوایی در دانش��گاه ها اس��ت ک��ه در این بحث بر 
کتابخانه ها و منابع علمی تمرکز داریم. شهرداری مصمم 
است با کمک همه دانشگاههای تهران در حوزه های 
مختلف کتابخانه های م��درن و دیجیتالی با امکانات 

بسیار خوب برای همه دانشجویان کشور ایجاد کند. 
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود 
گف��ت: در بعضی از فعالیتها که در ش��هر تهران انجام 
می دهیم تحت فشاریم و در مورد این اقدامات برداشتها 

و نگاه های نادرستی وجود دارد. 
قالیباف تصریح کرد: اینکه ش��هر ته��ران قرق در 
ماشینها باشد زیبنده نیست. آهنها هم اکنون همه حق 
انسانها را خورده اند. ما اتومبیل را وارد کردیم که چنین 
وضعیتی به وجود بیاید و آنها بر ما حاکم ش��وند. این 
سزاوار نیست که دو الی سه میلیون خودرو زندگی را 

به همه سخت کنند. 
وی تصریح کرد: اگر روزی ش��هرداری تالش 
کرد اتوبانها را گس��ترش دهد شهروندان باید نگاه 
معناداری به ش��هرداری کنند که چرا همه بودجه یا 
عم��ده آن را صرف اموری می کنند که خودروها از 

آن استفاده می کنند نه انسانها. 
وی ادام��ه داد: مجموعه مدیریت ش��هری باید 
به گونه ای کار کنن��د که بودجه ها در جایی هزینه 
ش��ود که بیشترین منفعت به بیشترین افراد برسد و 

انسانها در شهر در اولویت قرار بگیرند. 
قالیباف با اش��اره به مشکالت یک طرفه کردن 
خیابان 15 خرداد در گذش��ته گف��ت: در آن زمان 
فشارهای زیادی برای انجام این تصمیم به ما وارد 
ش��د اما شاهد هستیم در حال حاضر مردم با دیدن 
منفعتهای اقدام خواس��تارند خیابانه��ای باالتر نیز 

چنین وضعیتی پیدا کنند. 
وی گفت: به جای اینک��ه تنها افرادی محدود 
از ش��هر اس��تفاده کنند باید با ایجاد شرایطی همه 

شهروندان از این ظرفیتها بهره ببرند. 
شهردار تهران از گروههای مرجع اساتید و علما 
خواس��تار شد که به مدیریت شهری کمک کنند که 
نگاه ها به فعالیتهای ش��هرداری تهران عاقالنه تر و 

به دور از احساسات و کوته بینی ها باشد. 
وی با اش��اره به اینکه ش��هر ته��ران فرصتهای 
طالیی بسیاری دارد، گفت: ارتفاعات شمال تهران 
و رود دره ه��ا از جمله این فرصتها  هس��تند. قناتها 
نیز فرصتی طالیی محس��وب می شوند که در حال 

حاضر تبدیل به تهدید شدند. 
قالیباف با اش��اره به اینکه رویکرد و نگاهها به 
ش��هر تهران باید تغییر کند، گفت: وقتی رویکردها 
تغییر کن��د و فضاهای احساس��ی تبدیل به فضای 
منطق��ی ش��ود، می توانیم از ای��ن ظرفیتها حداکثر 

استفاده را کنیم. 

مدیرعامل زیباسازی شهرداری تهران:
نمادهای ویژه برای میادین 
شهر تهران طراحی می شود

مدیرعامل س��ازمان زیباسازی ش��هر تهران از 
برنامه ریزی برای طراحی نمادهای مبتنی بر اصول 
معماری ایرانی- اسالمی برای بیشتر میادین بزرگ 

و مهم شهر خبر داد.
حج��ت اهلل مالصالحی گفت: بخش��ی از نماد 
طرح می��دان انقالب رونمایی ش��ده و برای مردم 

قابل مشاهده است.
وی افزود: این س��ازمان با همکاری مهندسان 
مش��اور و طراحانی خبره، طرحی زیبا و متناسب با 

هویت و اهمیت این میدان طراحی کرده است.
مدیرعامل س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران 
درباره وجود برخ��ی فضاها و مکان های نازیبا در 
شهر نیز گفت: سازمان زیباسازی یکی از نهادهای 
مرتب��ط در این زمینه اس��ت و اگر هم��ه نهادها و 
ارگان ه��ای مس��ئول در این زمینه ب��رای رفع این 
معض��ل از چهره ش��هر تهران هم��کاری کنند این 

مشکل شهری حل خواهد شد.

وزی��ر اطالع��ات ب��ا اش��اره به 
هماهنگ��ی دس��تگاه های امنیت��ی و 
انتظام��ی بخصوص بس��یجیان برای 
مقابل��ه با فتنه ه��ای احتمالی،گفت: 
م��ردم  بهم��ن،   22 راهپیمای��ی  در 
حماسه س��از ایران اسالمی با حضور 
پرشکوه و گسترده خود، کار جریان 
فتنه را یکس��ره کرده و پوزه استکبار 
را به خاک می مالند. به گزارش ایرنا، 
حیدر  والمس��لمین  حجت االس��الم 
مصلحی گفت: به اعتقاد نظریه پردازان 
آمریکایی، تکنولوژی و ایدئولوژی به 
عنوان دو چالش اساس��ی پیش روی 
اس��تکبار و دنیای غرب ق��رار دارد. 
وزی��ر اطالع��ات اظهار داش��ت: در 
تکنول��وژی ب��ا روندی ک��ه مباحث 
اقتصادی دنیا دارد، آنها با یک بحران 

بزرگ اقتصادی مواجه هستند.
وی با اش��اره ب��ه ایدئولوژی به 

عن��وان چالش دیگر غربی ها گفت: 
انقالب اس��المی بر پایه اسالم ناب 
محمدی ش��کل گرفت��ه و از همان 
ابتدا مؤسس��ات فراوان��ی در جهان 
غرب برای شناسایی انقالب اسالمی 
به وجود آمد و این مؤسس��ات یک 
مشکل عمده داشتند و آن هم اینکه 
به دست آوردن اسالم ناب از طریق 

مطالعات علمی امکان پذیر نیست.
وزیر اطالعات خاطرنش��ان کرد: 
جریان فتنه س��عی کرد در حوزه های 
علمی ک��ه در فتنه های ادوار گذش��ته 
همواره جایگاه��ش در بین فتنه گران 
خالی بوده، از این پایگاه برای همراهی 
استفاده کند که در مواردی نیز با استفاده 

از ابزار آقازاده ها در این راه موفق بود.
مصلح��ی گف��ت: به کارگی��ری 
آقازاده ه��ا و ارتباط��ات فامیل��ی با 
هفت تا هش��ت واسطه را در جریان 

فتنه های اخیر دیدی��م. اینها به دنبال 
پای��گاه حوزه ه��ای علمیه هم  فتح 
بودند.ب��ه گفت��ه وزی��ر اطالع��ات، 
ارتباط با بیگانگان و سفارتخانه های 
خارجی، اس��تراتژی دیگ��ر جریان 
فتنه بود، وقت��ی اعترافات و مطالب 
را  عاش��ورا  روز  بازداشت ش��دگان 
مطالعه می کردم، آنچه برایم مس��لم 
ب��ود اینکه بس��یاری از کش��ورها با 
برنامه ری��زی در ای��ن فتنه ه��ا نقش 

داشته و مقابل نظام قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: در پیش داش��تن 
تز هدای��ت اجتماعات و اعتراضات 
مختل��ف و ت��الش ب��رای تصدی 
مختل��ف  عرصه ه��ای  در  جنب��ش 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و قوم��ی از 
دیگر اس��تراتژی  های جری��ان فتنه 
ب��ود، حض��ور و برنامه ری��زی آنها 
در مس��ائل اقتص��ادی ب��رای ایجاد 

چال��ش علی��ه نظام بود ک��ه در این 
راه حرکتی آغاز ش��ده ولی مجموعه 
اطالعاتی کشور تسلط خوبی بر این 
حرکت دارد.به گفته وزیر اطالعات، 
دش��من از طری��ق جنگ نرم س��عی 
می کند صاحب��ان دانش و مهارت را 
از همکاری با حکومت بازدارد. این 
یکی از توطئه های استکبار است که 
به دنبال  آنها  اطالعاتی  س��ازمان های 
دانشمندان ما می روند تا زمینه ورود 
را به پروژه های علمی و تحقیقاتی شان 
فراهم کنند. این در واقع خنثی کردن 

نقش نخبگان است.
پای��ان  در  اطالع��ات  وزی��ر 
خاطرنش��ان کرد: امروز جای خالی 
دس��تگاه های فرهنگ��ی در مقابله با 
جنگ نرم در کشور احساس می شود. 
ما معتقدیم همه باید در مقابل فتنه و 

جنگ نرم با هم همراه باشند.

س��کوی جدی��د تولی��د نف��ت 
بهرگانسر در منطقه عملیاتی بهرگان 
ش��رکت نفت فالت قاره ایران آماده 
بهره برداری نهایی اس��ت و با ورود 
این س��کو به مدار تولید، بر ظرفیت 
تولید نفت جمهوری اس��المی ایران 
از میادی��ن برون س��احلی 60 هزار 
بشکه در روز افزوده خواهد شد.    

به گ��زارش ایرنا، علی آهوچهر 
مس��ئول راه اندازی س��کوی جدید 
بهرگانسر با اعالم این مطلب افزود: 
س��کوی جدید بهرگانس��ر ش��امل 
دو بخش مهم تأسیس��ات خش��کی 

و س��کوهای دریایی اس��ت که در 
بخش خشکی، تأسیسات مربوط به 
تفکیک و فرآورش نفت به ظرفیت 
60 هزار بش��که در روز ایجاد شده 
است. سکوی تولید نفت، سکوهای 
س��رچاهی و اقامت��گاه کارکن��ان از 
جمله تأسیس��ات بخش دریایی این 

طرح است. 
وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
تأسیس��ات خش��کی و دریایی این 
ط��رح مراح��ل اولیه راه ان��دازی و 
تس��ت را طی کرده ان��د و به زودی 
این تأسیس��ات عظی��م راه اندازی و 

بهره  برداری کامل می شوند. 
وی یادآور ش��د، راه اندازی این 
س��کوی جدید و تأسیسات خشکی 
آن، ظرفیت و توان تولید نفت کشور 
در آبه��ای خلیج ف��ارس را افزایش 

می دهد. 
وی گفت: یک��ی از اهداف مهم 
راه اندازی س��کوی جدی��د، ارتقای 
کیفیت تولید نفت منطقه بهرگان است 
و بر همین اس��اس در سکوی جدید 
که تجهیزات آن با استانداردهای روز 
جهان تطبیق داده شده است، عملیات 
 H2S شیرین سازی و جداسازی گاز

از نف��ت خام تولیدی روی س��کو و 
پیش از انتقال به تأسیس��ات خشکی 

انجام می شود. 
بهرگانسر  گفتنی اس��ت، منطقه 
قدیمی تری��ن منطق��ه نفت��ی دریایی 
ایران اس��ت ک��ه اولین چ��اه آن در 
س��ال 1338 حف��ر و بهره برداری از 
آن در س��ال 1341 آغاز شد. هدف 
بهرگانسر  بازس��ازی س��کوهای  از 
عالوه بر افزایش ظرفیت تولید نفت 
خام از این میدان نفتی، ایمن سازی، 
بهینه س��ازی عملی��ات و باالب��ردن 

کیفیت نفت خام است. 

ن�م�ای�ن�ده اردل و فارس�ان در 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: چرا 
مجلس هشتم طرح بسیار مهم قطع 
رابطه کامل سیاس��ی ب��ا دولت پلید 
انگلیس را در صحن علنی بررس��ی 

نمی کند.    
به گزارش ایرنا، نوراهلل حیدری 
دس��تنائی در جلسه علنی مجلس در 
اخطار قانون اساسی نسبت به تعلل 
هیأت رئیس��ه در بررسی طرح یک 
فوریت��ی قطع ارتباط کامل سیاس��ی 
دول��ت جمهوری اس��المی ایران با 

دولت انگلیس انتقاد کرد. 
مجل��س  داش��ت:  اظه��ار  وی 
اصولگرای هش��تم چرا طرح بسیار 
مه��م قطع رابط��ه کامل سیاس��ی با 
دول��ت پلید و خبی��ث انگلیس این 
اس��تعمار م��کار را در صحن علنی 

ارائه و بررسی نمی کند. 
وی تأکید کرد: برخالف مقررات 

و به طور تأم��ل برانگیز این طرح از 
دستور کار مجلس خارج شده است، 
آی��ا در خباثت ه��ا و دخالت ه��ای 
دولت کیثف و پلی��د انگلیس تردید 
داریم. مگر فتنه گران س��ر در آخور 

این دولت تروریست ندارند. 
این نماین��ده اصولگرای مجلس 

ادام��ه داد: آی��ا تاری��خ ملت ه��ا از 
جمل��ه تاریخ مل��ت مظل��وم ایران 
شاهد شیطنت های این دولت شیاد 
نیس��ت چرا در برابر مطالبات مکرر 
نمایندگان که بارها خواس��تار طرح 
بررس��ی این طرح مه��م در صحن 
علنی هس��تند، هیأت رئیسه مجلس 

بی توجهی می کند. 
وی اظهار امیدواری کرد: هیأت 
رئیس��ه پی��ش از اینک��ه نمایندگان 
مجل��س از ظرفیت قانونی اس��تفاده 
کنند این طرح را برای بررس��ی در 

دستور هفتگی قرار دهند. 
محمد حسن ابوترابی فرد نایب 
رئیس اول مجلس که ریاست جلسه 
علن��ی را پ��س از عل��ی الریجانی 
برعهده داشت، پاسخ داد: طرحی در 
این زمینه در کمیس��یون امنیت ملی 
در دستور کار است که نظر طراحان 
ط��رح قطع ارتب��اط کامل ای��ران با 
دولت انگلیس نیز به این کمیس��یون 

ارجاع شده است.  
امنیت ملی  افزود:کمیسیون  وی 
و سیاس��ت خارجی مجل��س نیز بر 
اس��اس دیدگاه طراح��ان این طرح، 
نظ��ر نهایی را به صح��ن علنی ارائه 

می کند. 

ش��وراي  مجل��س  نماین��دگان 
اس��المي مق��رر کردند: مس��ئولیت 
مرزبان��ي کش��ور برعه��ده نی��روي 
انتظام��ي باش��د که این مس��ئولیت 
در قال��ب فرمانده��ي مرزباني اجرا 

خواهد شد.    
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، نمایندگان 
مجل��س در جلس��ه ای علن��ي ب��ه 
ادامه بررس��ي جزئیات طرح تقویت 
مرزبان��ي جمهوري اس��المي ایران 
پرداختند و مواد 6 تا 9 این طرح 29 

ماده اي را تصویب نهایي کردند. 
با تصویب نماین��دگان مجلس، 
مس��ئولیت مرزباني بر عهده نیروي 
انتظام��ي )ناجا( اس��ت و در قالب 

فرماندهي مرزباني اجرا مي شود. 
همچنی��ن نماین��دگان مجل��س 
فرماندهي  تصویب کردند: س��اختار 
مرزباني ناجا به پیشنهاد نیروي انتظامي 
پس از اخذ نظر وزارت کشور توسط 
ستاد کل نیروهاي مسلح به تصویب 

فرمانده معظم کل قوا برسد. 

نماین��دگان مجل��س همچنی��ن 
وظایف و اختیارات فرماندهي مرزباني 

را در 28 بند مشخص کردند.
اعم��ال حاکمی��ت، تأمین نظم، 
امنی��ت و کنت��رل و مراقب��ت هاي 
انتظام��ي در مح��دوده منطقه مرزي 
براب��ر ضواب��ط، دیده باني مس��تقیم 
و مقابل��ه با تجاوز مح��دود نظامي، 
ایج��اد پ��رده پوش��ش، ممانعت از 
عملیات دش��من و تأخی��ر در آن تا 
رس��یدن نیروه��اي نظامي خودي و 

هم��کاري با آنان در راس��تاي دفاع 
از مرزهاي جمهوري اسالمي ایران 
در مواقع ل��زوم از جمله وظایف و 
اختیارات فرماندهي مرزباني است. 

نمایندگان مجلس همچنین جمع 
آوري و انعکاس اخبار و مشاهدات 
مرزي و رویدادهاي امنیتي، نظامي، 
سیاس��ي، اقتصادي، اجتماعي منطقه 
م��رزي ب��ه فرماندهان و مس��ئوالن 
ذیرب��ط را از دیگ��ر وظای��ف ای��ن 

فرماندهي مقرر کردند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: طرح هدفمند 
کردن یارانه ها به دلیل ریسک پذیری 
باال در دولت های گذشته اجرایی نشد 
و دولت احم��دی نژاد با مطرح کردن 
این پ��روژه عظیم، اقدام��ی انقالبی و 

تحولی بزرگ در کشور انجام داد.    
ارس��الن فتحی پ��ور در گفتگو با 
ایرنا با تأکید ب��ر اینکه طرح هدفمند 
کردن یارانه ه��ا با انج��ام 14 الی 15 
ماه کار کارشناس��ی به نتیجه رس��یده 
است، تصریح کرد: اجرایی کردن این 
طرح ف��وق العاده با ش��یبی مالیم به 

توزیع عادالنه ثروت در کش��ور کمک 
می کند زیرا با وابستگی به درآمد نفت 
نمی توانیم کش��ور را به سر و سامان 
اقتصادی  برسانیم. رئیس کمیس��یون 
مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
اینک��ه همه مردم باید برای به س��امان 
رسیدن این طرح عظیم و ملی، بسیج 
شوند، گفت: این نگرانی وجود دارد که 
دولت در اجرای این طرح با مشکالتی
 روب��ه رو ش��ود که امیدوارم با بس��یج 
همگانی و همکاری مردم، دولت دهم این 

کار بزرگ را با موفقیت به ثمر رساند. 
فتحی پور با بیان اینکه دولت های 

گذشته جسارت الزم را برای اجرایی 
ک��ردن طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها 
نداش��تند، اظه��ار داش��ت: امی��دوارم 
مردم خود را ب��ا این حرکت بزرگ و 
تح��والت آن وفق دهن��د و با فرهنگ 
سازی مناسب ملت ایران متوجه شوند 
که هدفمند کردن یارانه ها به نفع کشور 
و نظام اس��ت. فتحی پور در عین حال 
با انتقاد از نحوه خوشه بندی پرداخت 
نقدی یارانه ها، گفت: حدود 50 میلیون 
نفر برای دریافت یارانه در بودجه سال 
آتی در نظر گرفته ش��ده اند که به هر 
کدام از افراد 16 تا 20 هزار تومان یارانه 

پرداخت می ش��ود و ب��ه طور قطع به 
همه مردم نیز پرداخت خواهد شد. 

وی افزود: در خصوص خوشه بندی 
نیز شائبه هایی برای مردم مطرح شده 
بود که ب��ا س��خنرانی رئیس جمهور 
برطرف ش��د. وی با تأکی��د بر اینکه 
به طور قطع در مدت 5 س��ال اجرای 
برنامه، می��زان یارانه ها تغییر می کند 
تصریح کرد: در بودج��ه 89،20 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که 
به احتمال زیاد تا پایان برنامه 5 س��اله 
توسعه کشور، میزان یارانه ها افزایش 

خواهد یافت. 

وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات 
بروز برخي اختالل ها در سامانه ارسال 
پیامک را فني دانست و هر گونه شائبه 
سیاسي درخصوص اختالل در ارسال 
پیام��ک را رد ک��رد. به گ��زارش ایرنا، 
رضا تقي پور در حاشیه افتتاح نخستین 

نمایشگاه دستاوردهاي مرکز ملي علوم و 
فنون لیزر ایران اظهار داش��ت: نرم افزار 
این سامانه پیش از این خارجي بوده و 
اکنون نرم افزار داخلي آن تهیه ش��ده و 
در حال نصب اس��ت. وزیر ارتباطات 
و فناوري اطالعات همچنین در پاسخ 

به پرس��ش دیگري در خصوص علت 
قطع ش��دن اینترنت در روزهاي اخیر 
گفت: این اختالل به دلیل قطعي شبکه 
فیبر نوري در محدوده بین جاس��ک و 
فجیره بوده است که حدود سي درصد 
برحجم خط ما تأثیر مي گذارد.تقي پور 

افزود: این محدوده شناس��ایي ش��ده و 
پیمانکار کار خود را شروع کرده است. 
تق��ي پور همچنین از افتت��اح بیش از 6 
هزار و 500 پروژه در بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات به صورت همزمان در 
سراسر کشور و در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر اطالعات: ایرانجهان نما

در 22 بهمن با حضور مردم، پوزه استکبار به خاک 
مالیده مي شود
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یوکی��ا آمانو، مدیرکل آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتمی بر پابرجا بودن پیش��نهاد آژانس 
به ایران برای تبادل س��وخت هسته ای تأکید 

کرده است.
به گزارش س��ایت بی بی س��ی، مدیرکل 
آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اتمی خواس��تار 
تسریع در گفتگوهای هسته ای جامعه جهانی 

با ایران شده است. 
آمانو که در حاشیه اجالس امنیت جهانی 
در مونیخ با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه 
ایران دیدار کرد، به خبرنگاران گفت: پیشنهاد 
س��ال گذش��ته آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای مبادله اورانیوم غنی ش��ده با خلوص کم 
ایران با س��وخت اتمی مورد نیاز برای رآکتور 

تحقیقاتی تهران همچنان پابرجا است. 
آمانو گفت:   گفتگوها ادامه دارد. نکته مهم 

این است که باید در آن تسریع شود. 
متک��ی نیز ضم��ن مثبت توصی��ف کردن 
دیدارش با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی، 

از گفتگو با آمانو درباره پیش��نهاد این سازمان 
بین المللی خبر داد. 

ب��ه گفته متکی این ام��کان وجود دارد که 
ایران خواستار مبادله مقدار کمتری از اورانیوم 
غنی شده خود نسبت به 1200 کیلوگرم مورد 

نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. 
متکی پیش��تر از احتمال توافق هسته ای با 
کش��ورهای غربی در آین��ده نزدیک خبر داده 

بود. 
متکی روز جمعه در س��خنانی در اجالس 
امنیت جهانی در مونیخ ضمن تأکید بر آمادگی 
ایران برای »عملیاتی کردن« توافق هس��ته ای 
احتمالی با گروه 1+5، دو شرط کشورش برای 

پذیرش پیشنهاد آژانس را بیان کرد. 
ب��ه گفته او ای��ران خواس��تار تعیین میزان 
اورانیوم غنی ش��ده مورد مبادله براساس نیاز 
خود و معاوضه آن به طور همزمان با سوخت 
هس��ته ای مورد نیاز برای رآکت��ور تحقیقاتی 

تهران است.

اتحادیه اروپا بیش از آنکه نگران آن باشد 
که چه کس��ی رئیس جمهور آین��ده اوکراین 
اس��ت نگران بی ثباتی پرجمعیت ترین کشور 

شرق اروپا است. 
ب��ه گزارش ایرنا، ش��بکه خبری یورونیوز 
انگلیس��ی گف��ت: اتحادیه اروپا ب��ه مرکزیت 
بروکسل رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
اوکرای��ن را دنب��ال می کند اما بی��ش از آنکه 
نگران آن باش��د که تیموش��نکوی اروپاگرا به 
قدرت برس��د یا یانکوویچ روس��یه گرا نگران 
تأثیر این رقاب��ت بر ثبات اوکراین و وضعیت 
این کش��ور به نوبه خود بر وضعیت سیاس��ی 

اروپا است. 
علت عمده این نگرانی وابس��تگی شدید 
اروپا به گاز وارداتی روسیه از طریق اوکراین 
اس��ت. 25 درصد گاز مصرف��ی اتحادیه اروپا 
از روس��یه وارد می ش��ود و از این مقدار 80 
درص��د آن عماًل از راه خط��وط لوله اوکراین 

لذا ثبات رابطه آن با همس��ایه قدرتمند شرقی 
یعنی روس��یه ب��ه عنوان یک��ی از منابع عمده 
تأمی��ن انرژی اروپا بس��یار بیش��تر از آن برای 
بروکسل مهم اس��ت که چه کسی در کی یف 

حکمرانی می کند. 
در س��الهای اخیر تیرگی رابط��ه اوکراین و 
روس��یه بر س��ر بهای گاز و قطع ص��دور آن از 
روسیه به اوکراینی که عماًل موجب قطع صدور 
گاز به اروپای تشنه انرژی شد، اروپا را به شکلی 
استراتژیک به این فکر انداخت که بد نیست در 
برخی جاها روسیه را ناراضی نکند ولو به قیمت 

دور شدن موقت یک متحد بالقوه. 
روس��یه ب��ه ش��دت در م��ورد موقعی��ت 
استراتژیک اوکراین حساس است و به همین 
دلیل اتحایه اروپا بارها تأکید کرده که خواهان 
نزدیکی بیش��تر با کی یف و بسط رابطه با این 
کشور است اما فعاًل برنامه ای برای عضویت 

اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد. 

شبکه خبری الجزیره انگلیسی گزارش داد: 
مشاور امنیت ملی امریکا به رغم اعالم آمادگی 
ایران برای مبادله س��وخت هسته ای نسبت به 

تحریم های بیشتر علیه تهران هشدار داد.
ب��ه گزارش ف��ارس جیمز جونز مش��اور 
امنیت ملی امریکا، ب��ا نادیده  گرفتن اظهارات 
اخی��ر رئیس جمه��ور و وزیر خارج��ه ایران 
درباره آمادگی برای مبادله اورانیوم غنی سازی 
شده مدعی شد: آنچه تهران باید بپذیرد همان 
مس��ئولیت اس��ت و در غیر این  ص��ورت، با 

تحریم های شدیدتر مواجه خواهد شد. 
جونز ادع��ا کرد: در آن ص��ورت ایران با 

انزوای بیشتر نیز مواجه خواهد شد زیرا زمان 
در حال حاضر بسیار حساس است. 

مش��اور امنیت ملی امری��کا در ادامه ادعای 
تکراری مقامات امریکایی مبنی بر اینکه ایران اتمی 
بسیار خطرناک اس��ت را بازخوانی کرد و مدعی 
شد تهران نباید بر نگرانی ها درباره گسترش سالح 

اتمی در منطقه خاورمیانه بیفزاید. 
این در حالی اس��ت که مقام��ات ایران بر 
آمادگ��ی برای مبادل��ه اورانیوم ب��ا غنای 3/5 
درصد ب��ا اورانیوم با غن��ای 20 درصد تأکید 
کردن��د و اصالح مف��اد پیش��نهادات غرب را 

خواستار شده اند. 

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، 
دیمیتری میدویدیف، رئیس جمهور روسیه پس از 
موافقت با دکترین نظامی جدید این کشور و تأکید 
بر حق روس��یه در استفاده از تسلیحات هسته ای 
در زمانی که مورد تهدید قرار گرفت، گس��ترش 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را تهدیدی 

برای امنیت ملی روسیه دانست. 
براس��اس این گ��زارش، دکتری��ن نظامی 
جدید روس��یه، گسترش س��ازمان نظامی ناتو 
تا اروپای ش��رقی و همچنین طرح های امریکا 

برای ایجاد س��پر موش��کی در اروپ��ا را کاماًل 
مش��خص کرده و آنه��ا را خطری برای امنیت 

ملی روسیه در نظر می گیرد.
ام��ا این در حالی اس��ت که آندرس فوگ 
راسموسن دبیرکل ناتو معتقد است که دکترین 
نظام��ی روس��یه ک��ه در آن گس��ترش پیمان 
آتالنتیک ش��مالی به سمت ش��رق یک تهدید 
محسوب شده، بازتاب دهنده واقعیات موجود 
نبوده و برخ��الف تالش های روس��یه و ناتو 

برای بهبود و تقویت روابط دوجانبه است.

مشاور امنیت ملی امریکا به تهدید
 مجدد تهران پرداخت 

پس از موافقت با دکترین نظامی جدید روسیه
میدویدیف گسترش ناتو را یک تهدید امنیتی 

بزرگ دانست

اروپا نگران بی ثباتی در اوکراین است  

آمانو:  
پیشنهاد آژانس برای تبادل سوخت هسته ای با 

ایران پا برجا است  



اشاره

هر اقدام غیر مس��لحانه ای ک��ه موجب کاهش 
آس��یب پذی��ری نی��روی انس��انی، س��اختمان  ها، 
تأسیسات، تجهیزات، اس��ناد و شریان های کشور 
در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دش��من شود، 
پدافند غیرعامل خوانده می ش��ود. به بیان ساده تر 
پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام 
می ش��ود تا در ص��ورت بروز جنگ، خس��ارات 

احتمالی به حداقل میزان خود برسد.
 پدافن��د غیرعامل مجموعه اقداماتی اس��ت که 
مس��تلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای 
آن همان طور که قباًل اش��اره ش��د می توان از وارد 
ش��دن خس��ارات مالی به تجهیزات و تأسیس��ات 
حیاتی و حس��اس نظام��ی و غیرنظام��ی و تلفات 
انس��انی جلوگیری کرده و یا میزان این خسارات و 

تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. 
اقدامات پدافند غیرعامل شامل استتار، اختفاء، 
پوش��ش، فریب، تفرقه  و پراکندگی، استحکامات و 
س��ازه های امن و اعالم خبر است. هدف از اجرای 
طرح های پدافند غیرعامل کاس��تن از آسیب پذیری 
نیروی انس��انی و مستحدثات و تجهیزات حیاتی و 
حس��اس و مهم کش��ور به رغم حمالت خصمانه 
و مخرب دش��من و اس��تمرار فعالیت ها و خدمات 
زیر بنای��ی و تأمین نیازهای حیات��ی و تداوم اداره 
کشور در ش��رایط بحرانی ناشی از جنگ است. به 
عنوان مثالی س��اده، از پدافند غیرعامل می توان به 
اس��تتار، اختفاء و ایجاد سرپناه برای تأسیسات مهم 

و استراتژیک اشاره کرد. 
در پدافند عامل مثل سیستم های ضد هوایی و 

هواپیماهای رهگیر، فقط نیروهای مسلح مسئولیت 
دارند. در حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، 
نیروها، س��ازمان ه��ا، صنایع و حتی م��ردم عادی 
می توانن��د نقش مؤثری بر عه��ده گیرند. با توجه 
ب��ه حجم تهدیداتی که ای��ران در عرصه بین الملل 
با آن مواجه اس��ت، در زمینه پدافند غیرعامل هنوز 
در ابتدای راه هس��تیم و باور هر چه بیشتر مدیران 
و کارشناس��ان به این مقوله مه��م می تواند ضریب 

ایمن��ی کش��ور را در براب��ر تهاجم ه��ای احتمالی 
بیگان��گان افزایش دهد. آنچنان ک��ه جاللی رئیس 
پیش��ین کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور اذعان 
داشته، در چند ساله اخیر به دلیل عدم درکی واحد 
از تهدیدات و تردید در اولویت تهدیدات، حجمی 
از سازندگی در مناطق مورد تهدید صورت گرفت 
و در اجرای پروژه های مختلف اقتصادی و عمرانی 
به موضوع پدافند غیرعامل توجه نش��ده است و به 

عنوان مثالی از این دست جایی مثل منطقه عسلویه 
در تیررس امریکا اس��ت و م��وارد پدافندی در آن 
رعایت نش��ده اس��ت. با توجه به وجود تهدیدات 
بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقالل و تمامیت 
ارضی کشور را نشانه گرفته، بحث پدافند غیرعامل 
در طول س��الهای اخیر از سوی مقامات عالی رتبه 
کش��وری و لشکری، مورد توجه فراوان قرار گرفته 

است.
اصول پدافند غیرعامل: مجموعه اقدامات بنیادی 
و زی��ر بنایی اس��ت ک��ه در صورت ب��ه کارگیری 
می ت��وان به اهداف پدافن��د غیرعامل از قبیل تقلیل 
خس��ارات و صدم��ات، کاهش قابلی��ت و توانایی 
س��امانه شناس��ایی، هدف یابی و دقت هدف گیری 
تسلیحات آفندی دش��من و تحمل هزینه  بیشتر به 

وی، رسید.
در اکث��ر منابع علمی و نظامی دنی��ا اصول و یا 
موضوع��ات پدافند غیرعامل ش��امل 6 الی 7 اقدام 
مشروحه ذیل است که در طراحی و برنامه ریزی ها و 

اقدامات اجرایی دقیقاً  باید مورد توجه قرار گیرد.
Camouflage 1- استتار

Concealment 2- اختفاء
Cover 3- پوشش

Deception 4- فریب
 Separation & پراکندگ��ی  و  تفرق��ه   -5

Dispersion
Hardening 6- مقاوم سازی و استحکامات

.Early Warning 7- اعالم خبر
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

1- کاهش قابلیت  و توانایی سامانه های شناسایی، 
هدف یاب��ی و دقت هدف گیری تس��لیحات آفندی 

دشمن.
2- ب��اال ب��ردن قابلیت  بقا، اس��تمرار عملیات و 
فعالیت های حیاتی و خدمات رس��انی مراکز حیاتی، 
حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط 

وقوع تهدید، بحران و جنگ.
3- تقلیل آس��یب پذیری و کاهش خس��ارت و 
صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز 
حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در 

برابر تهدیدات و عملیات دشمن.
4- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

5- صرف��ه جوی��ی در هزینه های تس��لیحاتی و 
نیروی انسانی.

6- فریب و تحمیل هزینه بیش��تر به دش��من و 
تقویت بازدارندگی.

7- افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی 
در برابر تهاجمات دشمن.

8- حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ 
سرمایه های ملی کشور.

9- حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و اس��تقالل 
کشور.

 اهمیت پدافند غیر عامل                    
تجارب و ش��واهد ثبت شده در جنگهای اعصار 
گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر، نمونه های مستدل 
و انکار ناپذیری اس��ت که اهمیت حیاتی پدیده دفاع 
غیر عامل را آش��کار و ثابت می کند، موارد مشروحه 

ذیل نمونه های بارزی از این اهمیت هستند:
1- ب��ه کار گی��ری اقدامات پدافن��د غیر عامل، 
موج��ب زنده مان��دن و ادامه حی��ات و بقای نیروی 
انسانی می شود که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان 

و قدرت ملی کشور است.
- هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا اینکه 
فساد و فتنه ای روی زمین کند، به قتل رساند، مثل آن 
باشد که همه مردم را کشته و هر کس نفسی را حیات 
بخشد )از مرگ نجات دهد(، مثل آنست که همه مردم 

را حیات بخشیده )سوره مبارکه مائده 32(
- نیروی های انسانی بزرگترین سرمایه های یک 
س��ازمان، جامعه و کش��ور هس��تند و از دست رفتن 
نابهنگام یک انسان، بزرگترین زیان اجتماعی است که 

به یک جامعه و کشور وارد می شود.
2- دف��اع غیر عامل موج��ب صرفه جویی کالن 
اقتص��ادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تس��لیحات 
بسیار گران قیمت نظامی نظیر هواپیماهای شکاری و 
ترابری، سامانه های موشکی و پدافند هوایی و زمین 
به زمین، رادارها، شناورها، توپخانه صحرایی، تانکها و 

نفربرها و... می شود.
- خرید و تهیه تسلیحات نظامی در هر زمان و از 

هر جا امکان پذیر نیست.
- وجود حتی یک س��الح )تیر بار، توپ، تانک، 
بالگرد، هواپیما، ش��ناور، موشک  و...( گاهی می تواند 

سرنوشت یک نبرد را رقم زند.
- مکان یابی صحیح اولیه، مقاوم س��ازی و ایجاد 
اس��تحکامات، استفاده مناس��ب از عوارض طبیعی و 
سایر اقدامات پدافند غیر عامل می تواند به نحوی مؤثر 
موجب صرفه جویی در به کار گیری سالح  های کمتر 
پدافندی، نیروی انسانی و هزینه های کالن تسلیحاتی 

و سازمانی شود.
3- دف��اع غیر عام��ل، مراکز حیاتی و حس��اس 
)اقتص��ادی، سیاس��ی، نظامی، ارتباط��ی، مواصالتی، 
پاالیشگاهها، نیروگاهها، بنادر، فرودگاهها، مجتمع های 
صنعتی و...( را در برابر حمالت و بمباران های هوایی 
و حمالت زمینی دش��من حفظ کرده، خس��ارات و 
صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط 

بحران و جنگ را ممکن می سازد.
- رعای��ت پاره ای از اقدام��ات پدافند غیر عامل 
در بعضی از مراکز حیاتی و حس��اس کشور موجب 
مقاوم��ت، پای��داری و ادام��ه خدم��ات بهت��ر و 
آسیب پذیری کمتر آنها در برابر حمالت و بمباران های 
هوایی دشمن در طول 8 سال دفاع مقدس بوده است 
)پاالیش��گاه اصفهان، سد و نیروگاه آبی دز( مصادیق 

بارزی از این مدعا است.
- استراتژی و سیاست تمرکز زدایی کره شمالی 
در جهت حفظ مراکز حیاتی و حساس، راهبرد عملی 

و مفی��د و مؤثری با رویکرد دفاع��ی امنیتی فرا روی 
مسئولین و مبادی ذیربط کشور در طراحی، ساخت و 

احداث مراکز حیات و حساس کشور است.
4- اقدامات دفاع غیر عامل موجب تحمیل هزینه 

به دشمن می شود.
- انهدام اهداف مس��تحکم پراکنده و کوچک به 
مراتب مشکل تر و پر هزینه تر از انهدام اهداف نرم و 

سست و بدون حفاظ و متراکم و حجیم است.
- دش��من برای هدف گی��ری و انه��دام اهداف 
مستحکم و پراکنده  باید هواپیماها، تسلیحات و زمان 
بیش��تری را صرف کشف و انهدام آنها کند و چنانچه 
خرج یک اق��دام یا تهدید از دخل آن برای دش��من 
بیشتر باشد، تأثیر بازدارنده ای در تصمیم و عمل وی 

خواهد گذاشت.
5- دف��اع غیر عامل موجب حف��ظ نیروها برای 
ضرب��ه زدن در زمان و مکان مناس��ب به دش��من و 
سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و نیروی مهاجم 

می شود.
6- فریب یکی از اصول دفاع غیر عامل اس��ت، 
تهیه و س��اخت ماکت های فریبنده و کاذب، یکی از 
اقدامات مؤثر دفاعی غیر عامل اس��ت که در صورت 
استتار و اختفاء و پوشش اهداف حقیقی فواید و نتایج 

مشروحه زیر را دارد:
- انحراف دش��من از اه��داف حقیقی و مهم به 

سمت اهداف کاذب و کم اهمیت.
- تحمیل هزینه بیشتر به دشمن.
- بیشتر نشان دادن توان خودی.

- تضعیف روحیه و تحلیل انرژی دشمن.
- تقلیل صدمات و خسارات تجهیزات، تأسیسات 

و تلفات نیروی انسانی.
- غافلگیر کردن دشمن و سلب ابتکار عمل از وی.

- حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت، افزایش 
آستانه مقاومت و استمرار عملیات و خدمات.

7- در مق��ام مقایس��ه 3 عنص��ر )تهاج��م، دفاع 
عام��ل و دفاع غیر عام��ل(، عنصر دف��اع غیر عامل، 
مخ��ارج و هزینه های کمت��ری دارد و از نظر اخالقی 
و بش��ر دوستانه و سیاسی، مفهومی صلح دوستانه تر 
دارد. همچنین نیل به »دفاع غیر عامل« در مقایس��ه با 
»دفاع عامل« س��اده تر و سهل الوصول تر و با سیاست
 خود کفایی و عدم وابس��تگی و اس��تقالل کشورها 

موافق تر است.
8- پیش��گیری بهت��ر از درم��ان و تصفیه آب در 

سرچشمه آسانتر از تصفیه در دریا است.
*اقدامات دف��اع غیر عامل، فرآین��د احتیاطی و 
پیشگیرانه ای است که الزاماً  باید در زمان صلح شروع 
و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد، لذا رویکرد 
مدیریتی و نحوه مقابله با آن، رویکرد پیش��گیرانه به 

جای مدیریت آتش نشان و انفعالی است.
- مکان یابی صحی��ح اولیه، رعایت پراکندگی و 

آمایش دفاعی و سرزمینی، احتراز از ساخت و احداث 
مجتمع ه��ای بزرگ و حجیم، مقاوم س��ازی و ایجاد 
س��ازه های امن از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است 
که  باید قبل از ش��روع ساخت و ساز مراکز حیاتی و 
طرح های ملی جزء جدایی ناپذیر و ضوابط الزام آور 

طرح های یاد شده قرار گیرد.
9- انجام اقدامات دفاع غیر عامل در مراکز حیاتی 
و حساس کش��ور، به دلیل مشروحه ذیل موضوعی 

اجتناب ناپذیر است.
- وجود شکاف فناوری در سامانه ها و تسلیحات 
پدافند هوایی عامل به علت پیشرفت سریع سامانه های 
آفندی و پدافندی و عدم امکان تهیه سامانه های مدرن 
پدافند هوایی به علت هزینه های کالن و بی انتها بودن 

این روند.
- آسیب پذیری سامانه های پدافند هوایی در برابر 

جنگ الکترونیک پیشرفته دشمن.
- غافلگیر شدن سامانه های پدافند هوایی در برابر 
هواپیما های تهاجمی و موشک های کروز و بالستیک 
به علت پرواز در ارتفاع پایین و اس��تفاده از نقاط کور 
راداری، پرتاب موشک از ماوراء برد جنگ افزارهای 

پدافند هوایی.
- برتری هوایی دشمن.

- عدم امکان پوشش کامل پدافندی مراکز حیاتی 
و حس��اس و مهم و مراکز جمعیتی کش��ور به علت 
وس��عت س��رزمینی و روند آمار افزایشی ساخت و 

احداث مراکز حیاتی و حساس جدید.
- برابر آمار سرشماری سال 1378، تعداد شهرهای 
کشور 600 و تعداد روستاها 6500 بوده است، پدافند 
هوای��ی مراکز حیاتی و حس��اس موجود کش��ور در 
شهرها صرفاً با توپ ضد هوایی 23 میلیمتری، نیازمند 
240000 قبضه توپ، یک میلیون و دویست هزار نفر 
نیروی انسانی )خدمه(، 30000 آتشبار و 750 گردان 
پدافند هوایی خواهد بود که امکان تأمین، تش��کیل، 

سازماندهی و پشتیبانی آن دور از دسترس است.
- محاس��به نمونه یاد ش��ده صرفاً ی��ک نوع از 
تس��لیحات پدافند هوایی را مد نظر قرار داده و سایر 
رینگهای تس��لیحات توپخانه ای راداری و موش��کی 

پدافندی را منظور نکرده است.
- سخن و توصیه  ما به عزیزانی که بعضاً با نگاهی 
سطحی، غیر عمیق و غیر جامعه و یک وجهی، اجرای 
اقدامات پدافند غیر عامل از قبیل )مکان یابی صحیح 
اولیه، رعایت پراکندگی، استحکامات و سازه های امن 
و... در ساخت و احداث مراکز حیاتی حجیم و بزرگ 
و...( را غیر اقتصادی و هزینه بر می دانند، این است که 
در محاس��بات و تحلیلهای تک بعدی، به هزینه های 
مشروحه ذیل نیز نیم نگاهی کرده و پس از مقایسه ای 
ع��ددی و واقع بینانه با یک داوری مجدد و نگاهی از 
باال به پایین و کش��ور ش��مول و فراملی، هزینه بری 
اقدامات پدافند غیر عامل را با سایر هزینه هایی که در 

اث��ر بی توجهی به اقدامات پدافند غیر عامل متصور و 
متحمل خواهد بود، مقایسه کنند.

ال��ف- هزینه تهی��ه و خرید، تأمین و پش��تیبانی 
تس��لیحات پدافند عام��ل در صورت ع��دم رعایت 

اقدامات پدافند غیر عامل مضاعف می شود.
ب- هزینه توقف تولیدات و چرخه اقتصادی و 
عدم النفع ناشی از بمبارانهای مراکز حیاتی و حساس 

آسیب پذیر.
ج- هزینه های کالن بازسازی مجدد تأسیسات و 

تجهیزات مراکز حیاتی و حساس منهدم شده.
د- هزین��ه تلفات نیروی انس��انی متخصص در 
مراکز حیاتی و حساس که باالترین سرمایه های ملی 

کشور محسوب می شوند.
ه- هزینه تعویق خود کفایی و وابستگی مجدد.

و- هزین��ه توقف خدمات رس��انی ب��ه مردم و 
تخری��ب روحیه و حس��اس ف��داکاری و مقاومت و 
وفاداری مردم، کاهش آس��تانه مقاومت ملی کشور و 

بهم زدن نظام اجتماعی و وحدت ملی.
ز- هزینه تهدید امنیت ملی و استقالل کشور.

10- نظریه های راهبردی و دکترین های دفاعی 
دال بر اهمیت و لزوم توجه به دفاع غیر عامل است.

 س��ون تزو می گوید، کس��ی که اولی��ن ضربه را 
می زند برنده نیس��ت، بلکه کسی که آخرین ضربه را 
تحمل می کند برنده است و شکست ناپذیری مربوط 

به دفاع است.
- ایجاد پراکندگی در مراکز حیاتی و حساس یکی 
از اصول مهم دفاع غیر عامل جهت تقلیل خس��ارات 
آنها در اثر تهاجمات هوایی و زمینی دش��من اس��ت، 
سروانتس گفته ای شنیدنی در این خصوص دارد )این 
به عهده انسان عاقل است که امروز به فکر فردا باشد 
و تمام تخم مرغهای خود را در یک س��بد به مخاطره 

نیندازد(.
کالز ویتس استراتژیست مشهور می گوید: حمله، 
ش��کل بسیار ضعیف جنگ و دفاع شکل بسیار قوی 

آن است.
11- طبیعت مدرس��ه علم است، مطالعه طبیعت 
که براساس نظام احسن خداوند حکیم است، پیامهای 
مفی��د، روش��ن و حکیمانه ای برای الگ��و برداری در 

جهت حفظ حیات و ادامه بقای انسانها دارد.
 از 6 س��امانه دفاعی جانواران، پنج س��امانه آن، 

سامانه های دفاعی غیر عامل هستند.
1- اس��تتار و پنه��ان س��ازی )پلن��گ، زراف��ه، 
آفتاب پرست، خرس قطبی، سوسمار، ماهی مرکب، 

ماهی مسطح(.
2- حیل��ه و فری��ب )گونه های��ی از پروانه ها که 
طعمی خوش��مزه دارند برای فریب دشمنان، خود را 
به رنگ پروانه بد مزه در می آورند، چش��م های کاذب 
و ترس��ناک روی گونه هایی از پروانه ها، خود را مرده 
جلوه دادن حیوان مادر برای فریب دش��من از شکار 

بچه های خود و...(.
3- مقاوم س��ازی )پوشش حفاظتی الک پشت، 

صدف، حلزون و...(.
4- مکان یابی )درس��ت کردن آش��یانه در وسط 

شیارها، مرتفع ترین نقطه درختان و زیر زمین(.
5- حرک��ت  و جابه جایی )حرک��ت و جابه جا 
کردن دائمی نوزاد توس��ط گربه س��انان و گونه های 

دیگر به محض احساس تهدید و خطر(.
6- جنگ و مبارزه )نبرد تن به تن با وسایل دفاعی 

نظیر چنگ و دندان و نیش.( )دفاع عامل(
- جانداران��ی که به م��دد و حکمت الیزال الهی 
دارای ابزارهای دفاع غیر عامل از قبیل استتار، اختفا، 
پوشش حفاظی، حیله و فریب، اعالم خبر، آشیان یابی 
مناس��ب و... هس��تند در برابر حم��الت، خطرات و 

تهدیدات محیطی ایمنی بیشتری دارند.
- مطالعات ساختار طبیعی و مهندسی فیزیولوژیک 
بدن انس��ان و جانداران مؤی��د اهمیت دفاع غیر عامل 
اس��ت، برای مث��ال قرار گرفتن اعضای حس��اس و با 
اهمیت بدن نظیر مغز، چشم، قلب، گوش، ریه و... در 
بهترین وضعیت و جالب ترین حفاظ، موجب حفاظت 
مناسب و ادامه بقاء و حیات می شود. به تعبیری، اعضای 
حیاتی و حساس باید در بهترین مکان و مطلوب ترین 
پوشش حفاظی قرار گرفته و حفاظت شوند و این تدبیر 
را خداون��د حکیم و فاطر در خلقت موجودات مقرر 

فرموده است.

جمهوری اس��المی ایران با توجه به قرار 
گرفت��ن در خاورمیانه و همچنی��ن تهدیدات 
امریکا و اس��رائیل  باید اقدامات الزم را برای 
کاهش آس��یب پذیری و افزایش پایداری ملی 
مدنظر قرار داده و به منظور توسعه و گسترش 
پدافن��د غیرعامل از تمام��ی امکانات بهره مند 
شود. فرهنگ س��ازی و گسترش مقوله پدافند 
غیرعامل با اس��تفاده از ابزاره��ای فرهنگی و 
بسترسازی فرهنگی یکی از نکات مهم در این 
زمینه اس��ت و الزم است تمهیدات الزم را در 
این زمینه به کار برد تا سیاست های کلی نظام 
در این زمینه محقق ش��ود. به همین منظور با 
دکت��ر رضا نقیب الس��ادات گفتگویی در باب 
بسترس��ازی فرهنگی پدافن��د غیرعامل انجام 

شده است:
پدافند غیرعامل چه ارتباطی می تواند با 

بحث فرهنگ داشته باشد؟ 
پدافند غیر عامل بس��تر س��ازی فرهنگی 
برای مقابله با دشمن و دفاع در مقابل هرگونه 
تج��اوز و آماده س��ازی روان��ی جامعه برای 
ناکام سازی دشمن در تهاجم به کشور است. 
پدافند غیرعامل در واقع تعمیم سیاس��ت های 
دفاعی در حوزه های غیر نظامی با استفاده از 
راهکارهای غیر نظامی اس��ت، معادل فارسی 
کلم��ه پدافند غیر عامل را دفاع بدون س��الح 
می توان نامید و در تعریف آن می توان گفت: 
مجموعه اقداماتی که موجب کاهش آسیب پذیری 
و افزایش پایداری در برابر تهدیدات خارجی 
می شود تهدید یک عنصر پویا و جامع است 
به همین نسبت باید دفاع متناسب با آن طراحی 
ش��ود، ما باید این تهدیدات را که با استفاده از 
تکنولوژی پیش��رفته و در عرصه های مختلف 
نظیر اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی، 
پزش��کی، بیولوژی و غیره اس��ت بشناسیم تا 
بتوانیم در برابر آن دفاع مؤثر داش��ته باشیم و 
یا آس��یب پذیری را به حداقل برسانیم. پدافند 
غیر عامل فرآیندی اس��ت که نتیجه آن ایجاد 
مقاوم��ت مل��ی و افزایش اقتدار ملی اس��ت. 
نبای��د فکر کنیم پدافند غیرعامل کاری اس��ت 
ک��ه مردم باید انجام دهند مردم تنها از مزایای 
پدافند غیرعامل استفاده می کنند و کسانی که 
بای��د پدافند غیرعامل را در محیط جاری کنند 

مسئولین و حاکمیت هستند.
نقش مردم در پدافند غیرعامل چه 

مواردی می تواند باشد؟ 
نقش مردم در پدافن��د غیرعامل به معنای 
اینکه خود آنها وارد مرحله عملیاتی و اجرایی 
شوند، نیست و آگاه سازی برای مردم در این 
ح��د صورت می گیرد که بدانند کش��ور قادر 
است آنها را در مقابل تهاجم دشمن حفظ کند 
و بع��د آنها را هدایت کن��د تا از ظرفیت های 
ایجاد ش��ده اس��تفاده کنن��د و مثاًل به ایش��ان 
آموزش داده ش��ود که اماکن امن در هر شهر 
یا منطقه برای مصون ماندن از تعرض دشمن 
کجا اس��ت این فعالیت برای ایج��اد آمادگی 
روحی- روانی و امنیت ذهنی است که آشوب 
ایجاد نش��ود و امنیت اجتماعی نیز به مخاطره 
نیفتد. بر اساس قانون بودجه سال یک درصد 
از اعتبارات و تملک دارایی و س��رمایه ای هر 
یک از دس��تگاه های اجرایی کشور به منظور 
اج��رای طرح های »پدافند غی��ر عامل« همان 
دس��تگاه اختصاص می یاب��د. در اجرای ماده 

قانون برنامه پنج س��اله توس��عه کش��ور و در 
راس��تای تقویت بنیه دفاعی و افزایش ضریب 
ایمنی تأسیسات زیربنایی کشور، دستگاه های 

اجرایی همکاری همه جانبه ای داشته باشند.
چه ضرورتی است که به فرهنگ سازی 

در این زمینه پرداخته شود؟ 
به هر اقدام غیر مس��لحانه ای که موجب 
کاه��ش آس��یب پذی��ری در مقاب��ل عملیات 
خصمانه و مخرب دشمن شود پدافند غیر عامل 
می گویند. جمهوری اس��المی ایران به لحاظ 
موقعی��ت جغرافیایی ممت��از، دارا بودن منابع 
پرارزش نفت و گاز، نظام اس��المی اس��تکبار 
س��تیز و ورود به عرصه های دانش و فناوری 
در سند چشم انداز بیست ساله به عنوان یکی 
از ارکان اصل��ی ایجاد امنیت مورد توجه بوده 
اس��ت. پدافند غیر عامل افند غیر عامل، صلح 
آمیزترین روش دفاع است که برای توسعه آن 
می توان بر نقش رس��انه ها و فرهنگ سازی 
در ای��ن زمینه تأکید کرد. برخورد و مواجهه با 
پدافند غیر عامل به دلیل عدم ش��ناخت، حتی 
برای برخی کارشناس��ان به اش��کال گوناگون 

اتفاق افتاده است.
علت عقب بودن برنامه های مرتبط در این 

زمینه چیست؟ 
ضعف فعالیت ما این اس��ت ک��ه در این 
جامعه بزرگ هنوز برداشت یکسان و مناسبی 
از تأثیرگ��ذاری پدافند غیرعام��ل در افزایش 
توان ملی ش��کل نیافته و در برخی از بخش ها 
جنب��ه کاماًل تأیی��دی دارد و ب��ا این موضوع 
همدلی می ش��ود اما در بعض��ی بخش ها نیز 
ترس از اقدامات دش��من یا از توانایی دشمن 
به حدی اس��ت که تصور می شود اگر دشمن 
یک کشور بزرگ است و دارای توانمندی های 
باال هیچ کاری نمی شود کرد و به همین دلیل 
نیز اقدامات در راه بستر سازی برای این زمینه 
در نقاط مختلف کش��ور یکس��ان نیست و در 
برخی نقاط فعالیت آماده سازی در خصوص 
موضوع باال و پیش��تر است و در برخی نقاط 

این امر با دشواری هایی مواجه است.
چه اقداماتی در این زمینه باید انجام 

شود؟ 
برای توس��عه این موضوع و زمینه سازی 

در 2 سطح می توان اقدام کرد:
طری��ق  از  س��ازمانی:  درون  1(س��طح 
آموزش های پرسنلی و همچنین اطالع رسانی 
از طری��ق رواب��ط عمومی ه��ا و رس��ته های 

مختلف مدیریتی و پرسنلی
2( سطح برون سازمانی: از طریق رسانه ها 
و اطالع رسانی عمومی به مردم و همچنین از 
طریق ش��بکه ارتباطات میان فردی با استفاده 
از آموزش ه��ای مقطعی در اماکن عمومی مثل 

مساجد، مدارس و....
از س��وی دیگ��ر با تش��کیل س��ازمانهای 
رس��می ب��رای سیاس��تگذاری و برنامه ریزی 
می توان این امر را توسعه بخشید. سازمانهای 
رس��می متولی مقابله با بح��ران نیز می توانند 
زمینه های الزم برای توس��ه و گس��ترش این 
مقوله را فراهم س��ازند. قطعًا پشتیبانی قانونی 
از ای��ن ام��ر خصوصًا ب��ا تصوی��ب مقررات 
شیوه های فعالیت دستگاه ها در این خصوص 
می توان��د نقش مؤثری در توس��عه این مقوله 

داشته باشد. 

ابزار دفاعی در پدافند غیرعامل فنی و مهندسی 
است و همه آحاد مردم، سازمانها و وزارتخانه ها 
در این زمینه نقش خواهند داش��ت و می توانند 
مخاط��رات ناش��ی از جنگ را تعدی��ل کنند. از 
مهمترین مزیت های پدافند غیرعامل آن اس��ت 
که در طول زمان ویژگی و خواص آن از دس��ت
 نمی رود و زیرس��اخت های کش��ور استحکام 
بیش��تر و آرام��ش روانی م��ردم افزایش خواهد 

یافت.
پدافن��د غیرعام��ل به جهت ش��یوه تحقق، 
مجموع��ه ای از برنامه ها و اقداماتی اس��ت که 
بیش��تر ماهیت مهندس��ی و برنامه ریزی دارد و 
ماهیت نظامی پدافند غیرعامل، فقط در شناخت 

تهدیدات نظامی، خالصه می شود.
با مطالعه و وضعیت پدافندی کشور خود در 
مقایسه با کش��ورهای دیگر می توان پی برد که 
کم توجهی شده است یا خیر؟ کشورهایی مانند 
سوئیس، سوئد و... سمبل و نماد توجه به پدافند 
غیرعامل محسوب می شوند و این کشورها در 
حالی که هیچ گونه تهدیدی ندارند اما آینده نگری 
می کنند. کشور سوئیس، کشوری بی طرف در 
اروپا محسوب می شود ولی پدافند غیرعامل و 
دفاع غیرنظامی قوی در این کش��ور وجود دارد 
به طوری که بعضی از بیمارس��تانها، دانشگاهها 

و فروش��گاههای چند منظوره و... در زیر کوهها 
ساخته شده است. اکثر برجهای مسکونی بزرگ 
دارای پناهگاه هس��تند. ای��ن پناهگاهها در برابر 
حمالت ش��یمیایی، میکروبی و هسته ای مقاوم 

هستند و در کاهش آسیب پذیری بسیار مؤثر.
بنابراین می توان گفت پدافند غیرعامل برای 
ملت ای��ران ضرورتی دو چندان در عصر جدید 
پیدا می کند، چون عصر جدید عصر سالحهای 
هوش��مند و مخرب است و اس��تفاده از پدافند 
غیرعامل رفع و دفاع خردمندانه برای تأمین امنیت 
اس��ت. مالحظات و تمهیدات مهندسی پدافند 
غیرعامل، انتخ��اب، ارزیابی و نظارت در اجرای 
سیستم های مرکزی اس��ت. در این امر طراحی 
پدافند غیرعامل ب��ا هدف تهیه و ارائه طرحهای 
مهندس��ی دف��اع، جهت کاهش آس��یب پذیری 
تأسیسات، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری های 
ملی در مراکز مختلف صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی از الزامات است.
لذا مهندس��ی پدافند غیرعامل می تواند در 
کلیه س��طوح مدیریتی مهندسی و فنی، آموزش 
داده ش��ود و توسعه یابد. نقش مهندسین مشاور 
در مهندسی پدافند غیرعامل بسیار راهگشا و مؤثر 
است که در انتخاب آنان باید با دقت بیشتر عمل 

کنیم.

پدافند غیر عامل چیست؟

اهداف پدافند غیر عامل

گسترش مقوله پدافند غیرعامل با استفاده از 
ابزارهای فرهنگی 

ماهیت اساسی پدافند غیرعامل

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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10 طرح عمرانی در کوهرنگ بهره برداری شد  

همزمان با دهه فرخنده فجر، بهره برداری از 
10 طرح عمرانی فرهنگ��ی در بازفت کوهرنگ 

آغاز شد.    
اس��تاندار  رود،  زاین��ده  گ��زارش  ب��ه 
چهارمح��ال و بختیاری در آیی��ن افتتاح این 
طرحه��ا با تبری��ک دهه فجر و گرامیداش��ت 
س��ی و یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: خدمت رس��انی به مناطق مح��روم یکی از 
بهترین دستاوردهای برجسته انقالب اسالمی است. 
مهن��دس رجبعلی صادقی اف��زود: به برکت 
نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی برای توس��عه 
مناطق روستایی طرحهای چشمگیری اجرا شده 
به طوری که یک دگرگونی عمرانی و خدماتی در 
این مناطق فراهم شده و توسعه این خدمات نیز 

مورد توجه دولت دهم است. 
وی گفت: عزم مسئوالن برای افزایش خدمات 
رس��انی در مناطق محروم از جمله بخش بازفت 
جدی است و طرحهای مناسبی در این راستا در 

برنامه و نیز در دست اجراست. 
فرماندار کوهرنگ گفت: در س��فر استاندار 
چهارمحال و بختیاری 10 طرح عمرانی افتتاح و 

عملیات یک طرح نیز آغاز خواهد شد. 
حمیدرضا فروزنده درگفتگ��و با زاینده رود 
افزود: برای این طرحها هفت میلیارد و 200 میلیون 

ریال اعتبار هزینه خواهد شد. 
وی طرحهای بهره برداری را ش��امل پایگاه
 امداد رس��انی هالل احمر، فضاهای ورزش��ی، 
کتابخانه و طرحهای آبرسانی روستایی عنوان کرد. 

با حضور ریاست سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان صورت گرفت؛
کلنگ زنی هتل سه ستاره نطنز

به مناسبت س��ی و یکمین سالگرد 
انقالب اس��المی و ایام مبارک دهه فجر 
هتل سه س��تاره نطنز با حضور ریاست 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان، مقامات استان 

و شهرستان کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان طرح احداث هتل سه ستاره 
نطنز با مساحت 1435/5 مترمربع با توجه 
به تشخیص پتانسیل ها و ضرورت های 
موج��ود ب��ه ویژه در خصوص توس��عه 
فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت 

برنامه ریزی شده است.
در ای��ن طرح، مهمترین ضرورتها و 
اهداف پروژه حاضر شامل ظرفیت سازی 

جهت تحقق راهبردهای کالن و مصوب 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری از طری��ق عملیاتی کردن 
برنامه ها و همچنین معرفی پروژه های 
مرتبط در مقیاس های مختلف با توجه به 

پتانسیل های موجود، شناسایی و استفاده 
از قابلیت ه��ای توریس��تی تفرجگاهی 
منطق��ه از طریق ایجاد تس��هیالت پایه 
گردشگری و احداث مراکز اقامتی مناسب 
برای اس��تفاده مس��افران و گردشگران، 

تأمین امکانات رفاهی، تفریحی، پذیرایی 
و اقام��ت در قالب یک س��ازمان مکانی 
مناسب و سازگار با شرایط طبیعی منطقه 
جهت پاس��خگویی به نیازه��ای جدید 

شهری است.
از دیگ��ر اهداف این پ��روژه ایجاد 
اشتغال، رونق اقتصادی از طریق توسعه 
صنعت توریسم و جهانگردی در سطح 
شهرس��تان، فراهم کردن امکانات اوقات 
فراغت برای س��اکنان ش��هرهای مجاور 
نطنز، استفاده بهتر از پتانسیل های بالقوه 
و بالفعل منطقه از طریق زنجیره خدمات 
گردش��گری در وضعی��ت موج��ود و 
توس��عه امکانات اقامتی و بهبود شرایط 
زیس��ت محیط��ی منطقه و زیباس��ازی 

محدوده ورودی شهر نطنز است.

21 موقوفه به موقوفات چهارمحال و بختیاری افزوده شد
مدی��رکل اوق��اف و امورخیری��ه 
چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 21 
موقوفه جدید به موقوفات این استان 
در شهرستان های ش��هرکرد، لردگان، 

بروجن و اردل افزوده شد. 
حجت االس��الم »ش��وزب شیری« در 
جم��ع خبرنگاران اف��زود: از 90 باب 
مغ��ازه در مصالی ام��ام خمینی )ره( 
ش��هرکرد، ی��ک دانگ مش��اع مزرعه 
پرورش ماهی س��ردابی در شهرستان 
اردل، ی��ک باب پاس��اژ تج��اری در 
س��ه طبقه در شهر ش��هرکرد از عمده 
موقوفات ثبت شده در سال جاری در 

استان است.
و  مس��کونی  واح��د  تع��دادی  وی   
اراضی کش��اورزی حاصل خیز را از 
دیگر موقوف��ات افراد خیر در س��ال 
جاری دانس��ت. وی تعداد موقوفات 
س��طح اس��تان را 120 موقوفه ذکر و 
تصریح ک��رد: این تع��داد موقوفه در 
ی��ک هزار و 200 قس��مت اس��تان به 
ثبت رس��یده اس��ت. وی میزان درآمد 
س��االنه موقوفات استان را سه میلیارد 
و 200 میلی��ون ری��ال ب��رآورد کرد و 
گفت: تعداد 80 نف��ر یتیم نیز در یک 
مجتمع وقفی زیر نظر و هزینه اوقاف 

و امور خیریه استان زندگی می کنند. 
وی از اثبات وقفی��ت 30 هزار متر از 
اراضی مشاع فرودگاه شهرکرد توسط 
مراجع قضایی اس��تان در سال جاری 
ابراز رضایت ک��رد و افزود: فرودگاه 
شهرکرد ملزم به پرداخت اجاره بهای 
10 س��اله معوقه باب��ت اراضی وقفی 

شده است. 
وی قدیم��ی تری��ن قطع��ه موقوف��ه 
مناط��ق  را  اس��تان  شناس��ایی ش��ده 
مس��کونی روس��تای »مرغمل��ک« از 
توابع شهرستان شهرکرد عنوان کرد و 
گف��ت: قدمت وقف نامه آن مربوط به 

400 س��ال قبل است. حجت االسالم 
ش��یری، تعداد اماکن متبرکه استان را 
96 امامزاده ذکر ک��رد و گفت: در10 
ماه نخست سال جاری بالغ بر هشت 
میلیارد ری��ال مردم ب��ه امامزاده های 

استان وجوه نقدی اهدا کرده اند.
 وی از آماده سازی 70 درصد شجره 
استان  س��طح  امامزاده های  نامه های 
توسط اداره اوقاف و امور خیریه استان 
را یادآور شد و تصریح کرد: با نصب 
این ش��جره نامه ه��ا در اماکن متبرکه 
مردم آشنایی بیشتری با امامزاده ها ی 

استان پیدا خواهند کرد. 

فرود عسکری مدیرکل گمرک 
اصفهان خبر داد:

رشد 101 درصدی صادرات 
غیرنفتی از اداره کل گمرک 

اصفهان
صادرات غیرنفتی گمرک اصفهان تا ابتدای بهمن 
ماه سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال قبل 101 
درصد رش��د داشته است. فرود عس��کری با بیان این 
مطلب افزود: این اقالم شامل 435 نوع کاال بوده که به 

75 کشور جهان صادر شده است.
مدیرکل گمرک اصفهان با تبریک فرارسیدن دهه 
فجر و س��الروز پیروزی انقالب اس��المی ایران اظهار 
داش��ت: عمده این کاالها ش��امل آهن آالت و فوالد، 
س��یمان، انواع م��واد غذایی و می��وه، مصنوعات طال، 
فرش دستباف و ماشینی بوده که به کشورهای امارات 
متح��ده عربی، عربس��تان، کویت، عراق، افغانس��تان، 

ترکیه و... صادر شده است.
وی ارزش کااله��ای صادرات��ی را بی��ش از 588 
میلیون و 955 هزار دالر عنوان کرد و افزود: در همین 
مدت بیش از 189 هزار و 230 تن کاال به ارزش 343 
میلیون و 779 هزار دالر وارد استان شده که از گمرک 
اصفهان ترخیص ش��ده است. میزان واردات نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 24 درصد کاهش 

داشته است.
مدیرکل گمرک اصفهان عمده کاالهای وارداتی را 
ماشین آالت صنعتی و راهسازی، مواد اولیه پالستیک، 
محص��والت ش��یمیایی و... عنوان ک��رد و افزود: این 
کاالها از کش��ورهای ایتالیا، آلم��ان، چین، هند، ترکیه 

و امارات متحده عربی وارد شده است.
فرود عس��کری همچنین تعداد مسافرین ورودی 
را در ای��ن م��دت 160 هزار و 809 نفر و مس��افرین 
خروج��ی را 158 ه��زار و 259 نفر ذکر کرد و افزود: 
طی این مدت 33 تن کاالی هدیه و سوغات از طریق 
گمرک امانات پستی وارد استان و 44 تن کاالی هدیه 
و س��وغات از طریق این گمرک به خارج از کش��ور 
ارس��ال شده است. وی ارزش بس��ته های ورودی را 
بیش از 3 میلی��ارد و 353 میلیون و 929 هزار ریال و 
ارزش بسته های خروجی را بیش از 5 میلیارد و 196 

میلیون و 974 هزار ریال ذکر کرد.
مدیرکل گمرک اصفهان در پایان از تش��کیل 948 
پرونده کاالهای قاچاق به ارزش بیش از 141 میلیارد 
و 330 میلیون ریال در این مدت خبر داد و افزود: این 
تعداد نس��بت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 

بیش از 113 درصد افزایش داشته است

سیستم اشعه ایکس 
در فرودگاه شهرکرد به 

بهره برداری رسید

 مدی��رکل گمرک چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
سیستم اشعه ایکس ارزیابی محتویات درونی بارهای 
مس��افران برون مرزی در فرودگاه شهرکرد همزمان با 
دهه خجس��ته فجر به بهره برداری رس��ید. به گزارش 
فارس، موس��ی محمدگنجه ای در آیین بهره برداری از 
این سیستم اظهار داشت: دس��تگاه ارزیابی محتویات 
دورنی وس��ایل و بارهای مسافران برون مرزی کشور 
ب��ا اعتباری افزون بر 86 میلیون و 500 هزار تومان از 
محل اعتبارات اس��تانی همزمان با سی و یکمین فجر 
خجسته انقالب اسالمی در فرودگاه شهرکرد استقرار 
یافت. وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ته محتویات بارها 
به صورت دس��تی بررسی می ش��د، گفت: با نصب و 
راه اندازی دس��تگاه ایکسری دقت در فرایند بررسی و 
ارزیاب��ی محتویات بارها، کاه��ش زمان و وقت و در 
نهایت ب��اال رفتن ظریب امنیتی فرودگاه ش��هرکرد را 
بیش از پیش ش��اهد خواهیم بود. محمدگنجه ای ادامه 
داد: با اس��تفاده از سیس��تم های الکترونیک و اتصال 
آن ب��ه مراکز صادراتی، گمرک اس��تان این بس��تر را 
فراهم کرده اس��ت تا صاحبان کاال و صادرکنندگان از 
محل کار، انبار و کارخانه خود از طریق سیس��تم های 
مکانی��زه و به صورت الکترونیک��ی کاالی خود را به 
گمرک اظهار و اس��ناد را نیز به همین روش ارس��ال 

کنند.
مدیرکل گم��رک چهارمحال و بختی��اری با بیان 
اینک��ه در حال حاضر این ش��یوه تنها مورد اس��تفاده 
ش��رکت برفاب اس��ت، گفت: این خدمات ب��ا ارائه 
درخواست از سایر شرکت ها و فراهم کردن تجهیزات 
مورد نیاز قابل تس��ری به س��ایر متقاضیان نیز هست. 
وی طرح ارزیابی س��یار را یکی دیگر از طرح های در 
دست اقدام این اداره برش��مرد و افزود: در این طرح 
پیش��رفته به جای مراجع��ه صادرکننده به گمرک، این 
اداره با تش��کیل یک گروه کاری متش��کل از ارزیاب، 
کارش��ناس ام��ور گمرکی و کارش��ناس رایانه پس از 
اعالم تقاض��ای صادرکننده به محل انب��ار یا کارخانه 
واحد صادرکننده مراجعه و تش��ریفات مربوطه را در 
همانج��ا انجام و پروانه صادرات��ی را صادر کرده و به 

صاحب کاال ارائه می دهند.
 محمدگنج��ه ای تصریح کرد: کاه��ش هزینه ها، 
جلوگی��ری از ترددهای اضافه و همچنین س��هولت و 
س��رعت ارائه خدمات به نحو مطل��وب از مهم ترین 
مزیت های این طرح است. وی همچنین اضافه کرد: 
با اس��تفاده از ط��رح انتخاب مس��یر کاالهای اظهاری 
در س��ه مس��یر س��بز، زرد و قرمز به صورت خودکار 
و بدون دخالت پرس��نل قرار داده می شود که براساس 
شاخص هایی که به سیستم داده شده در هر یک از این 

سه مسیر انجام کارهای گمرکی صورت می پذیرد

سه طرح آبرسانی روستایی در فارسان بهره برداری شد
همزمان با دهه فرخنده فجر، سه 
طرح آبرسانی روستایی در شهرستان 
فارس��ان چهارمح��ال و بختی��اری

 بهره برداری شد.
به گزارش زاین��ده رود، معاون 
اس��تاندار چهارمح��ال و  عمران��ی 
بختی��اری در آیی��ن بهره ب��رداری 
از ط��رح مخ��زن »گوج��ان« گفت: 

در بخ��ش آب آش��امیدنی خدمات 
مطلوب��ی انج��ام گرفت��ه ک��ه طرح 
آبرس��انی کوهرنگ به شهرکرد یکی 

از مهمترین این طرحها بوده است.
 احمد ایرج پ��ور با قدردانی از 
خدم��ات ش��رکت آب و فاضالب 
مرم��ت  ب��رای  گف��ت:  روس��تایی 
کافی  اعتبار  فرس��وده  ش��بکه های 

وجود ن��دارد، با این حال ش��رکت 
آب و فاض��الب بای��د نس��بت ب��ه

 اولویت بندی طرحها اقدام کند. 
و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
فاضالب چهارمحال و بختیاری این 
طرحها را شامل ساخت مخزن500 
مترمکعبی، اتاقک شیرآالت و شبکه 
ایجاد  »گوج��ان«،  روس��تای  ب��رق 

خطوط انتق��ال 500 مت��ری و یک 
هزار و 500 مت��ری به ترتیب برای 
روستاهای »چوبین« و »عیسی آباد« 
از مح��ل خط انتق��ال آب کوهرنگ 

ذکر کرد. 
وی گف��ت: برای ای��ن طرحها 
شش میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 

است.

مؤسسه مالی و اعتباری مهر چهارمحال و بختیاری
 630 میلیارد ریال تسهیالت واگذار کرد

ــگار زاینده رود:  ــهرکرد – خبرن ش
مصطف��ی جاللی مدیر امور ش��عب 
مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر استان 
چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک 
دهه مب��ارک فجر انقالب اس��المی 
گف��ت: می��زان تس��هیالت اعطایی 
مؤسس��ه مه��ر اس��تان در راس��تای 
توسعه فرهنگ و صنایع استان بیش 
از 630 میلی��ارد ری��ال به بنگاههای 
اقتصادی، فرهنگی، تولیدی، درمان، 
مسکن، خرید خودرو و... ارائه شده 

است.
جاللی ب��ه جذب منابع اش��اره 
ک��رد و گفت: به ح��ول و قوه الهی 
مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر استان 
چهارمح��ال و بختی��اری در س��ال 
جاری از جهت جذب منابع توسعه 
ساخت و ساز و اعطای تسهیالت به 

آحاد مردم شریف به ویژه بسیجیان 
عزیز، تجهیز و تکمیل و به روز کردن 
شعب در ش��اخصهای بهره وری و 
تعالی سازمانی عملکرد بسیار خوبی 

داشته که مورد تقدیر مسئوالن واقع 
شده است.

مدیر امور شعب مؤسسه مالی و 
اعتباری مهر استان از تغییر وضعیت 

کلی مؤسس��ه خبر داد و گفت: سیر 
و مراح��ل تکمیلی مؤسس��ه مالی و 
اعتباری از حالت مؤسس��ه به بانک 
انجام شده و توس��ط مدیران ارشد 
مؤسس��ه در ح��ال پیگی��ری نهایی 
اس��ت و ان شاء اهلل توسط مسئوالن 

کشوری اعالم خواهد شد.
جالل��ی گفت: ش��اخص ترین 
هدف این مؤسس��ه در س��ال آینده  
عب��ارت اس��ت از: تکری��م ارباب 
رج��وع، رس��یدن به اه��داف عالی 
مؤسس��ه و چشم انداز تدوین شده، 
خدمت به آحاد مردم به ویژه جامعه 
هدف و همچنین با توجه به رش��د 
ب��اال و انتظ��ارات خاص مش��تریان 
بهره برداری از س��اختمانهای جدید 
و نوس��از که مجهز به کلیه خدمات 

رفاهی بانکداری نوین است . 

لنجان

اصفهان

اح�داث منطقه ویژه فن�اوری اطالع�ات در 
لنجان اصفهان شش هزار شغل ایجاد می کند  

معاون برنامه ریزی اس��تاندار اصفهان گفت: 
احداث منطقه ویژه فناوری اطالعات در شهرستان 
لنجان نزدیک به ش��ش هزار فرصت شغلی ایجاد 
خواهد کرد. علیرضا صالح درگفتگو با ایرنا افزود: 
مطالعات و مکان یابی ایجاد منطقه ویژه IT در لنجان 
که در سفر اول رئیس جمهور تصویب شد، انجام 
و پس از اخذ مجوز زیست محیطی برای تصویب 
به ش��ورای عالی مناطق آزاد ارس��ال ش��ده است. 
وی با اش��اره به اینکه زیرساختهای الزم از 
جمله شبکه فیبر نوری از دو جهت به شهرستان 
لنجان می رسد، تأکید کرد: زمینه ایجاد 10 هزار 

واحد تولیدی در این منطقه با ایجاد این ش��بکه 
فیبر نوری ب��ه وجود خواهد آم��د ضمن اینکه 
فناوری اطالعات یک صنعت پاک است. صالح 
اب��راز امیدواری کرد ب��ا راه اندازی این مجموعه 
فرصت های شغلی در زمینه فناوری اطالعات، 

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایجاد شود. 
معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهرس��تان لنجان 
در مقایسه با سایر شهرس��تانها بسیار باال است، 
برنامه ریزی برای اشتغال یکی از کارهای تکمیلی 

استان برای این شهرستان است.

شهرکرد

با حضور معاون برنامه ریزی استانداری استان اصفهان؛
افتتاح بهسازی و روکش آسفالت جاده شهرضا- آباده

در آیین بهره برداری از بهس��ازی 
و روک��ش آس��فالت جاده ش��هرضا- 
آباده که با حض��ور دکتر صالح معاون 
برنامه ریزی استانداری استان اصفهان 
و جمعی از مسئوالن محلی شهرستان 
ش��هرضا برگزار شد، پروژه بهسازی و 
روکش آسفالت جاده شهرضا- آباده به 

طول 56 کیلومتر به بهره برداری رسید.
 مهندس عشایری مدیرکل اداره راه 
و ترابری استان اصفهان در حاشیه افتتاح 
این پروژه ضمن تبریک ای��ام ا... دهه 
فجر گفت: با عنایت به اینکه خدمت 
رس��انی در راس��تای ایمن��ی و روانی 
در مس��یرهای اس��تان اصفهان به ویژه 

مسیرهای پرتردد به عهده این اداره کل 
گذاشته شده است، شهرستان شهرضا را 
از جه��ت حمل و نقل دارای موقعیت 
ویژه و خاص دانس��ت و گفت: واقع 
ش��دن این شهرستان در مسیر شریانی 
تهران- اصفهان- شیراز و تردد و ترافیک 
ب��االی آن توجه وی��ژه ای را به خود 

طلبیده است. 
عشایری در ارتباط با پروژه بهسازی 
و روکش آسفالت جاده شهرضا- آباده 
خاطرنشان کرد: این پروژه در چهار الیه 
آس��فالت به صورت رفت و برگشت 
انجام و ب��رای اج��رای آن تاکنون 40 

میلیارد ریال هزینه شده است. 

با حضور وزیرتعاون وجمعی از مسئولین استان
همایش بزرگ مسکن مهر در استان اصفهان 

برگزار خواهد شد
همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور وزیر 
تعاون و جمعی از مسئولین استان و جمع کثیری 
از اعضای تعاونی های مسکن مهر استان همایش 
بزرگ مسکن مهر بعنوان تحقق یک آرمان بزرگ 
برای محرومین جامعه در پوالدشهر اصفهان برگزار 

خواهد شد.
در این همایش بزرگ که در س��الن ورزشی 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آه��ن واقع در 
ورودی پوالدش��هر امروز برگزار می ش��ود دکتر 
محمد عباس��ی وزیر تع��اون در جمع تعدادی از 
اعضای تعاونی های مسکن مهر استان سخنرانی 
خواهد ک��رد و مردم از آخری��ن وضعیت پروژه 

مسکن مهر مطلع خواهند شد.
دبی��ر این همایش ه��دف از برگزاری چنین 
همایشی را اطالع رسانی به اعضای پروژه 12 هزار 
واحدی مس��کن مهر در پوالدشهر عنوان کرد و 
گفت: بیش از سه هزار نفر در این همایش شرکت 
خواهن��د کرد و از آخرین وضعی��ت اجرای این 
طرح بعنوان یکی از بزرگترین برنامه های دولت 

خدمتگزار مطلع خواهند شد.
وی بازدید اعضا از س��ایت احداث 12 هزار 
واحد مسکونی و مشاهده پیشرفت فیزیکی پروژه 
مذکور را از دیگ��ر اهداف این همایش خواند و 
افزود: ترویج تعاون و مش��ارکت مردم در تحقق 
اهداف و سیاس��تهای دولت خدمتگزار از دیگر 
اهداف این همای��ش خواهد بود که امیدواریم با 

برگزاری این همایش این مهم نیز تحقق یابد.
روابط عمومی اداره کل تعاون استان اصفهان 
از همه رسانه های گروهی و خبرنگاران خواست 
تا با حضور در این مراسم و پوشش خبری مناسب 
آن در تروی��ج فرهن��گ تع��اون و تحقق یکی از 
اهداف مهم دولت در راس��تای محرومیت زدایی 

از قشر کم درآمد جامعه بکوشند.
یادآور می ش��ود همایش مس��کن مهر نیز 
همانند شهر اصفهان در سایر شهرستانهای استان 
همچون ش��هرضا، فریدن، فریدونشهر، سمیرم، 
لنجان، فالورجان، نطنز، دهاقان، زواره، مبارکه و

 نجف آباد در ایام اهلل دهه فجر برگزار می شود.

با حضور وزیر تعاون، صاحبنظران اقتصادی، فعاالن بخش های تعاونی و خصوصی انجام می شود
برگزاری همایش تعاون و اصل 44 در اصفهان 

با حضور وزی��ر تعاون و جمعی از 
مسئوالن اس��تان، صاحبنظران اقتصادی، 
فعاالن بخش های تعاونی و خصوصی و 
به همت اتاق تعاون همایش تعاون و اصل 
44 با هدف شناسایی نخبگان اقتصادی 
و علم��ی، در بخش ه��ای خصوصی و 
تعاونی و آشنایی با مزایای بخش تعاون 
در قان��ون اص��ل 44 در اصفهان برگزار 
خواهد ش��د. این مطل��ب را حبیب اهلل 
بهرامی دبیر این همایش عنوان کرد و در 
ادامه افزود: اصلی ترین هدف این همایش 
تبین نقش تعاون در اقتصاد کشور، اجرای 
عدالت اجتماعی و تش��ریح مزیت های 
بخش تعاون برای آشنایی هر چه بیشتر 

فعاالن بخش اقتصادی کش��ور است. به 
گزارش رواب��ط عمومی اداره کل تعاون 
استان اصفهان، دبیر اتاق تعاون اصفهان با 
اشاره به این نکته که رهبر معظم انقالب 
دهه آین��ده را دهه پیش��رفت و عدالت 
نامی��ده ان��د، اظه��ار داش��ت: در ابالغ 
سیاس��تهای کلی اصل 44 رهبر انقالب 
مزیت های ویژه ای را برای بخش تعاون 
قائل شده اند که در فصل سوم قانون به 
آن اشاره شده، از جمله تخفیف مالیاتی، 
تخفیف حق بیمه س��هم کارفرما، کمک 
بالعوض و پرداخت وام قرض الحسنه 
برای تعاونی های��ی که اعضای آن جزء 
س��ه دهک اول درآمدی جامعه هستند، 

پرداخت س��ود تسهیالت بانکی و سایر 
هزینه های س��رمایه گذاری اولیه برای 
تشکیل تعاونی که خود گویای اهمیت 
بخش��یدن به این بخش از اقتصاد کشور 

است.
بهرامی اقتصاد متکی بر تعاون و مشارکت 
عموم��ی را منطقی، قابل اج��را و دارای 
پش��تیبانی فقهی و مردمی دانس��ت و با 
توجه ب��ه وضعیت فعلی اقتص��اد ایران 
اظهار داشت: بخش تعاون بستر مناسبی 
برای پویایی اقتصاد کش��ور است و اتاق 
تعاون ب��ه عنوان متول��ی بخش مردمی 
تع��اون، ش��رط موفقیت در ای��ن امر را 
آشنایی، اعتقاد، همراهی و همدلی مردم 

و مسئوالن می داند. 
وی با بی��ان اینکه ام��روز هدف اصلی 
بخش تعاون رسیدن به سهم 25 درصدی 
از اقتصاد کشور است، خاطر نشان کرد: 
راه حل نیل به این هدف در قالب قانونی 
م��دون تحت عنوان قان��ون اصل 44 در 
اختیار دست اندرکاران قرار گرفته است 
و در این همای��ش راههای عملیاتی آن 
بررس��ی خواهد شد. ش��ایان ذکر است 
در دهه مبارک فجر به غیر از اصفهان در 
بسیاری دیگر از شهرستانهای استان نظیر 
خمینی شهر، شاهین شهر، آران و بیدگل، 
کاشان، نائین، س��میرم و فالورجان نیز 

چنین همایشی برگزار خواهد شد.   معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار اصفهان 
گفت: مشکل آب شهرستان دهاقان حل می شود.

به گزارش فارس، علیرضا صالح در جلس��ه 
ش��ورای اداری شهرس��تان دهاق��ان در حضور 
مسئوالن این شهرستان، اظهار داشت: چهار خطه 
شدن جاده های شهرضا به دهاقان در اواخر سال 
1383 و اوایل سال 1384 با حذف پیچ روستای 
موس��ی آباد با هدف خارج کردن شهرس��تان از 
بن بس��ت عملیاتی ش��د و همچنین با تعامالت 
انجام ش��ده با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان 
مقرر ش��د با همکاری 50 درصدی دو مرکز پل 
زیر گذر دانشگاه آزاد اسالمی به اجرا درآید. وی 
با اشاره به تجمع شهرک های گلخانه ای شهرضا و 
دهاقان، افزود: سرمایه گذاری های زیربنایی اشتغال 
در زمینه های مختلف در شهرستان ها باید انجام 
گیرد و همچنین زمین های کشاورزی و حاصلخیز 

به تعاونی ها ارائه شود. 

مع��اون برنامه ری��زی و بودجه اس��تانداری 
اصفهان تصریح کرد: تمام پرونده های پروژه های 
شهرس��تان دهاقان ظرف مدت 20 روز آینده به 
دفتر برنامه ریزی اس��تان برای تأمین تس��هیالت 
معرفی شد. صالح بیان داشت: تأمین آب شهرستان 
و رفع مشکالت آن دیگر از طریق حفر چاه قابل 
حل نیست و باید از آب زاینده رود تأمین شود و 
این راه حل نیز به دلیل خشکسالی دو سال اخیر و 
مشکالت آبرسانی قدری مشکل است و همچنین 
بحث فاضالب از طریق وزراتخانه باید پیگیری و 
دنبال شود. وی با اشاره به اینکه 100 میلیون اعتبار 
برای اج��رای پروژه آب و فاضالب شهرس��تان 
از ابتدای س��ال 1389 تخصیص داده می ش��ود، 
ادامه داد: یک گروه کارش��ناس آب با مسئولیت 
فرماندار دهاقان برای مطالعه و بازدید حضوری 
از مشکالت آب شهرستان به این شهرستان اعزام 

می شوند.

دهاقان
معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار اصفهان:

مشکل آب شهرستان دهاقان برطرف می شود

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 / 23 صفر 1431                4 Monday 8 February 2010 شهرستان ها
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حل جدول شماره 208

استاندار اصفهان در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

موانع اداری، مانع سرمایه گذاری در اصفهان
مدیرانی که باید آس��ان کننده س��رمایه گذاری در 
اصفهان باش��ند برعک��س عمل کرده و مانع تراش��ی 
می کنند. به خاطر همین موانعی که پیش پا است کسی 

حاضر به سرمایه گذاری در استان نمی شود.
پس از آنکه استاندار سابق وزیر دادگستری شد و 
مدت کوتاهی اصفه��ان را فرماندار اداره کرد، علیرضا 
ذاکر اصفهانی آمد. او سومین نفری است که امسال بر 
صندلی نماینده عالی دولت در استان تکیه زده و اکنون 
که بیش از 3 ماه از استانداری اش می گذرد، در حاشیه 
یکی از جلسات، پیشنهاد گفتگویی اختصاصی با زاینده 
رود را پذیرفت. از »آشنایی دیرین با اصفهان«، تنگناهای 
»روی زمین ماندن مطالبات مردم و ناکافی بودن بودجه« 
و »برنامه هایش برای رس��یدگی به زیرساختهای آب، 
انرژی، حمل و نقل، مس��کن و اشتغال« گفت و قول 
داد: اصفهانی ها س��ال آینده کمتر زیر فشار مشکالت 

معیشتی باشند.
شرح این پرسش و پاسخ را در زیر می خوانید:

ــد اصفهان بومی نیستند  معموالً مدیران ارش
ــیاری از آنها در خاطراتی که هنگام رفتن  و بس
ــاره به سختی کار و میدان  تعریف می کنند اش
ــما چه تصوری  ــتان و... دارند، ش مین بودن اس
ــم و ترتیب کار را  ــد بر نظ ــتید که با تأکی داش

شروع کردید؟
ب��ه هیچ وجه نیاز به اینکه به من تصویری بدهند 
نداشتم چون خودم اصفهانی هستم. از بچگی در متن 
شهر بوده ام. با خلق و خو، فرهنگ و خرده فرهنگهای 
اصفهان آش��نا هس��تم. از بس��یاری از مردم شناخت 
خانوادگی دارم و به واس��طه خانواده گسترده ای که از 
جانب پدر و مادر، همسر، خویش��ان و اطرافیان دارم 
ارتباطم با بس��یاری از خاندان های اصفهان گس��ترده 
اس��ت از این لحاظ اطالعات خوبی از بافت شهری، 
مناسبات اداری و دانشگاههای استان دارم. به علت پنج 
سال تدریس در دانشگاه اصفهان، دانشگاههای دیگر و 
نخبگان استان را هم خوب می شناسم و بخش زیادی 

از زندگی ام درگیر مناسبات فرهنگی بوده است.
ــان نبوده  ــم در اصفه ــال مدتی ه ــه هر ح ب

اید؟
حتی دوران دانشگاه که در تهران تحصیل می کردم 
هیچ گاه ارتباطم با اصفهان قطع نشد. به همین خاطر 
جریانات سیاسی اش را خوب می شناسم، در مقطعی 
از تاریخ هم نشریه ای در اصفهان داشتم که رویکردش 
عمدتاً سیاسی بود بنابراین جریانات و احزاب مؤثر و 
ذی نفوذ استان به ویژه اصفهان را خوب می شناسم و 

برای شروع به کار نیازی به گرفتن اطالعات نداشتم.
این اطالعات به اندازه کافی به روز بودند؟

اطالع��ات اولی��ه الزم و کالن را داش��تم می ماند 
اطالعات ریز که کسی که در خود اصفهان هم زندگی 
می کند به آنها نیاز دارد بنابراین آنچه من به عنوان استاندار 

برای عمل می خواستم با ظرافت در اختیارم بود.
ــناخت بهترین راه را تکیه بر نظم  و با این ش

می دانید؟
به عنوان اس��تاندار باید آس��یب شناسی از محیط 
داش��ته باشم و با توجه به شناختی که از ظرفیت ها و 
قابلیت های استان دارم بتوانم روشمند با مسائل روبه رو 
شوم و راهکار داشته باشم تا از مجموعه فرصتها به نحو 
خوب برای پیشرفت اصفهان استفاده کنم چون معتقدم 
یک استاندار بیش از هر چیز نقش مدیریتی دارد تا نقش 
عمیالت��ی و مجری، گرچه فکر می کنم باید در حوزه 
اجرا هم فعال باشم و در مدتی که آمده ام بخش اعظم 
وقتم صرف اجرا شده، من با این رویه وارد عمل شدم 
و بیش از هر چیز فکر می کنم آنچه باید باشد مطابق 

باورهای من نیست.
ــرای مدیران و  ــاط ب ــم و انضب ــس این نظ پ

رؤسای سازمانها است؟
متأس��فانه بعضی بخش ها دچار نارسایی هستند. 

هم��ان گونه که همیش��ه به مدیران گفت��ه ام باید این 
نارسایی ها با تذکر در مرحله نخست مرتفع شود.

درباره باورها توضیح دهید؟
 باورهای من همان باورهای دولت است که اکثر 
مردم هم به آن اعتقاد دارند و مورد مطالبه ش��ان است. 
مردمی که با رأی باال به دکتر احمدی نژاد، انتظار دارند 
شعارها و برنامه های دولت عملی شود. به تعبیر بهتر 
این باورها مطابق گفتمان انقالب اس��المی اس��ت. در 
مورد خودم خدمت رس��انی بدون منت، رسیدگی به 
محرومان، رعایت عدالت در مناسبات، توجه به فرهنگ 
انقالب اسالمی و بسیاری از شعارهای دولت مدنظرم 

بود که امیدوارم شاهد حاکمیت آنها شویم.
ــایی ها بین  ــما از نارس بازخورد انتقادات ش

مدیران چگونه بوده؟
هر روز دست کم در یک یا دو جلسه و شوراهای 
مختلف حضور دارم یعنی برنامه ام پر از جلسات متعدد 
اس��ت و ارتباطم هم با مردم صرف نظر از سه شنبه ها 
ک��ه یک نیم روز دیدار عمومی داریم زیاد اس��ت پس 
بیگانه با مردم نیستم به خصوص در فرصت هایی مثل 
مراس��م عزاداری ها سعی کرده ام آنچه گفتمان دولت 
بوده تبیین کنم، با همکاران نیز تعامل س��ازنده ای در 
سطوح مدیریتی برقرار کرده و فکر می کنم فضایی به 
دست آمده که تعداد زیادی از آنها متأثر از این گفتمان 
هستند و به آن خیلی نزدیکتر شده اند بخش هایی هم 
که ش��اید فاصله داشته به فکر افتاده اند با این مباحث 

احساس نزدیکی کنند.
ــابق مالقات های  ــتاندار س ــود اس ــی ب مدت
ــتر مراجعان  ــی را لغو کرده بود چون بیش مردم
ــتند شما با  ــغل یا تسهیالت داش ــت ش درخواس

چنین مشکلی روبه رو نشده اید؟
بله متأسفانه بخش��ی از مطالبات در این حوزه ها 
رقم می خورد و البته من هم نمی توانم بی توجه باشم 
گرچه نباید خودم وارد این موضوعات ش��وم اما فکر 
می کنم این کار، احس��اس همدردی با مردم را نشان 
می دهد و حداقل کاری است که می توانم اینجا انجام 
دهم. از این بابت فکر می کنم کار خوب و شایسته ای 
اس��ت، از طرفی وقت زیادی نباید برای امور جزئی و 
سطحی هزینه کنم. اگر بخواهم وقتم را درگیر این موارد 
کنم دچار روزمرگی می شوم ضمن اینکه باید به مسائل 
کالن هم توجه و برایشان برنامه ریزی کنم پس وقت 

بیشتری را به این موارد اختصاص می دهم.
ــائلی در فهرست اولویت های کالن  چه مس
ــرایطی که بیشتر  ــتاندار هست آن هم در ش اس
ــتان با چالش هایی روبه  پروژه های کلیدی اس

رو شده اند؟
یکی از مس��ائل کالن، بحث آب است که با سفر 
رئیس جمهور به استان، مصوبات خوبی در این زمینه 

حاصل ش��ده و به مدیران ابالغ شد و در حال حاضر 
درگیر اخذ تخصیص های الزم برای این مسائل هستیم. 
بخش کالن دیگر تدبیر است که تصویب، جذب اعتبار 
و عمل را در بر می گیرد. بنابراین نمی توانیم یک مرتبه 
شاهد عملیات اجرایی در خصوص موضوع آب باشیم 
و باید مقدمات آن فراهم شود. موضوعات دیگری هم 
به عنوان چالش مورد خواس��ته مردم استان هست که 

مطرح شده اند.
رویکرد فرهنگی سفر دولت، کار را برای به 
نتیجه رساندن این چالش ها سخت نمی کند؟

خوش��بختانه رئیس جمهور اهتم��ام ویژه ای به 
اصفهان دارد. مصوبات خوبی هم دس��تاورد این سفر 
بود ولی به نظر می رسد این اعتبارات در شأن اصفهان 
نیست یعنی خیلی بیشتر از اینها نیاز داریم البته دولت 
هم دچار محدودیت هایی است و نمی تواند اعتباری 
که مطالبه می کنیم و قطعاً رقم باالیی است را پاسخگو 

باشد.
به این ترتیب اولویت با پروژه های فرهنگی 

می شود؟
این بار در حوزه فرهنگ پیش��نهادها و مصوبات 
خیلی خوبی داشتیم و نسبت به دوره های قبل حجم 
مصوبات فرهنگی و بودجه شان بیشتر شده ولی به این 
معنا نیست که باالتر از مصوبات و اعتبارات زیرساختی 

به حساب آمده باشند.
ــی  ــروژه های ــه پ ــراغ چ ــاختها س در زیرس

می روید؟
آب، انرژی، حمل و نقل، مس��کن، خطوط راه و 
ترابری، ریلی و بقیه امور زیرس��اختی، البته این به این 
معنا نیست که فعالیت هایمان از رهگذر این مصوبات 
ص��ورت گیرد مثاًل در یک��ی دو ماه اخیر تالش هایی 
کردیم برای ارتقای فرودگاه اصفهان که صرف نظر از 
این مصوبات بوده، منظورم این است که صرفاً نگاهمان 
ب��ه این اعتبارات نیس��ت و از هر مس��یری که بتوانیم 

پیشرفت استان را دنبال کنیم عمل می کنیم.
اگر قرار باشد مصوبات سفر در بودجه 89 
ــود و جدا از بودجه ساالنه استان نباشد  دیده ش
محدودیت یا اجحافی در حق اصفهان نیست؟ 

اینها همه اش یک کاسه است، یک بودجه از طریق 
مصوبات س��فر در خزانه استان می آید و یک بودجه 

ساالنه ما است.
اما سالهای گذشته این دو بخش از هم جدا 

بودند.
نه حس��اب هنوز هم جدا اس��ت، برای مصوبات 
تخصیص خاصی قائل شده اند که معنایش این نیست 

اصفهان از سایر مواهب نظام بی بهره می ماند.
ــروع سال،  ــری بودجه ای که قبل از ش کس
ــختی را برای  ــتاندار از آن خبر داد، سال س اس

کارمندان و کارکنان دولت همچنین صنعتگران 
ــت  ــار اصفهان رقم زد و روی معیش و دیگر اقش
مردم تأثیرگذار بود چون شرکت های دولتی و 
ــکاری حداکثر تالش برای صرفه جویی را  پیمان
ــا به کار گرفتند  ــق کاهش حقوق و مزای از طری

امسال هم چنین شرایطی در پیش رو است؟
اینطور که شواهد نشان می دهد امسال هم دولت 
دچار تنگناها و مضایقی هس��ت ولی آن ش��اءاهلل این 
اتفاق نیفتد یعنی اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم یقینًا 
این اتفاق نمی افتد، ش��رایط را هم مناسب می بینیم. 
پ��س س��عی می کنیم مردم کمتر زیر فش��ار باش��ند، 
بیشتر مشکالتی که از ناحیه معیشتی داریم مربوط به 
بخش های وابسته به کشاورزی بوده و در طول یکی 
دو سالی که دچار خشکسالی شده ایم این قشر خیلی 
ضربه خورد این را هم دولت سعی کرد با مساعدت و 

تسهیالت جبران کند.
چگونه؟ 

برای هر کش��اورز قول 5 میلیون تومان اعتبار داده 
که دنبال جذبش هستیم خود من پیگیر توجهات بیشتر 

هستم.
از  ــی  ــم یک ــتغال ه اش ــه  ب ــامان دادن  س
ــت در این  ــم اصفهانی ها اس ــته های مه خواس

زمینه چه تصمیمی دارید؟
ضعفها و نارس��ایی هایی که در این بخش وجود 
دارد ریشه در فقدان ساز و کارهای مناسب و قالب ها 
دارد بنابراین به قالب های خوب برای اش��تغالزایی که 
کس��ی نتواند از آنها سوء استفاده کند نیاز داریم که در 

شورای اشتغال استان پیشنهاد و مصوب شده است.
درباره ضعف ها بگویید.

بله متأسفانه ضعف هایی هست و االن حتی کسانی 
که سرمایه ای در اختیار دارند حاضر به سرمایه گذاری 
در استان نیس��تند. خودم با چند سرمایه گذار صحبت 
کرده ام آنها نگرانند و می گویند اس��تان اصفهان زمینه 
جذب سرمایه را ندارد، به خاطر موانعی که ادارات ایجاد 
می کنند مدیریت ها به جای اینکه آسان کننده فعالیت 
هایی از این نوع باش��ند تا راه سرمایه گذار هموار شود 
اتفاقاً برعکس عمل کرده و مانع تراشی می کنند. به علت 
این موانع کسی حاضر به سرمایه گذاری نمی شود نمونه 
های��ش را هم دیده ام. حاال ما بنایمان بر این اس��ت که 
بتوانیم با کمیته اشتغال این نارسایی ها را در اولین فرصت 
شناسایی کنیم. اخیراً هم دولت مجوزی به اداره اقتصاد و 
دارایی داده برای اینکه علل عدم عالقه و انگیزه سرمایه 
گذاران را بررسی کند، این کمیته همچنین مأموریت دارد 
این موانع را شناسایی و راهکارهایی برای جذب سرمایه 

و ایجاد انگیزه در فضای کسب و کار ایجاد کند.
ــما  ــد برنامه ریزی برای ش ــه نظر می رس ب
اهمیت زیادی دارد چقدر این برنامه ها با آنچه 

روی کاغذ می آیند همخوانی دارد؟
به نظرم در این مدت در اس��تانداری خیلی پیش 
رفت��ه ایم حداقل در مورد آنچ��ه روی کاغذ آوردیم و 
اهدافی که مصوب شده بود گام بسیار بلندی برداشته 

شده است.
یک خبر خوش هم برای پایان سخن بدهید 

و چه بهتر که اقتصادی باشد.
امی��دوارم بتوانیم در عرصه هایی که اس��م آوردم 
تنگناها و موانع را شناس��ایی کنیم در حوزه اشتغال و 
س��رمایه گذاری با ظرفیت های خوبی که در اس��تان 
هس��ت اوضاع رکود را تغییر دهی��م و فرصت هایی 
برای نس��ل جوان فراهم آوریم در عرصه فرهنگی نیز 
با طرحها و برنامه هایی که داریم و بخشی از آنها اجرا 

شده است امیدهایی هست.
در رابطه با حرفه خبرنگاری نیز طرحهای خوبی از 
ناحیه همکارانتان ارائه شده طرحهایی هم خودمان داریم 
که در اولین فرصت شرایط اجرایشان را فراهم خواهیم 

کرد تا اوضاع رسانه های استان بهبود و سامان یابد.

مرضیه محب رسول- مهمترین مشکل و معضل امروز 
دنیای اقتصاد که به نوعی تمامی کشورهای دنیا را درگیر 
خود کرده اس��ت بحران و رکود اقتصادی است. روند 
این بحران به آهستگی از سال 2006 آغاز شده و در دو 
سال گذشته به اوج خود رسید. این بحران آنچنان اثرات 
مخربی بر اقتصاد کشورهای بزرگ بر جای گذاشت که 

بعضی از آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد.
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت اس��ت از پیدا 
شدن »اضافه تولید« یعنی پر شدن بازار از کاالهایی که 
متقاضی خرید ندارد. وقتی در بازار مش��تری نباشد و 
کااله��ا فروش نرود طبعاً تولید کاالها نیز کاهش یافته 
و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و 
بیکاری کارگران پیش می آید که به نوبه خود فروش 
کااله��ا را ب��از هم دش��وارتر کرده و ب��ر عمق بحران 

می افزاید.
روند بحران اقتصادی که ابتدا از امریکا بر اثر عرضه 
زیاد بازار مسکن و بورس دامن گیر بانکها و سپس سایر 
کارخانجات و صنایع شد، کم کم به اروپا نیز سرایت 
ک��رد. در اثر افزایش قیمت نفت و در نتیجه باال رفتن 
قیمت س��وخت و حامل های انرژی در امریکا بازار و 
مسکن در این کشور با رکود مواجه شده و مشتریانی 
که از بانکها وام گرفته بودند قادر به پرداخت وام خود 
نشدند. در نتیجه ابتدا بانکهای کوچک و سپس شبکه 
عظیمی از بانکهای معتبر و بزرگ امریکایی ورشکسته 
شدند. این بحران در بخش صنایع موجب افت شدید 
تولید و در نتیجه بیکاری هزاران نفر شد. طی دو سال 
گذش��ته دامنه و عمق رکود که خاط��ره بحران بزرگ 
س��ال 1929 میالدی را زنده می کرد ش��مار زیادی از 
دولتها را وادار ساخت به پشتیبانی گسترده از بنگاهها و 
بانک های متزلزل بپردازند و با بسیج سرمایه های عظیم 

ولو به بهای افزایش نجومی بدهی های خود چرخ های 
فعالیت اقتصادی را ب��ه حرکت درآورند. مجموع این 
تالشها باعث شد دید خوشبینانه ای نسبت به خروج 
از بحران در سال جاری در مجامع سیاسی و اقتصادی 

جهان ایجاد شود. 
در میان نشس��ت های متعدد سیاسی و اقتصادی 
که برای بررس��ی راهکارهای خروج از بحران تشکیل 
ش��ده اس��ت اجالس داووس که همه س��اله از 27 تا 
31 ژانوی��ه در داووس س��وئیس برگزار می ش��ود از 
مهمترین و مؤثرترین آنها اس��ت. چرا که همه س��اله 
بیش از 200 نفر از سران سیاسی و رؤسای بنگاههای 
عظیم اقتصادی در این نشس��ت حضور پیدا می کنند. 
در نشس��ت امسال 30 تن از س��ران کشورها، بیش از 
65 وزی��ر، همچنین مس��ئوالن بیش از 100 س��ازمان 
بین المللی و شرکت های چند ملیتی حضور داشتند. این 
اجالس بین المللی که برای اولین بار در سال 1971 در 
داووس سوئیس تحت عنوان همایش مدیریت اروپایی 
با شرکت بیش از 40 میهمان از دنیای اقتصاد و سیاست 
برگزار ش��د اکنون به کنگره ای بزرگ بدل شده است. 
بحث اصلی و مرکزی سال جاری این اجالس موضوع 
بحران مالی جهانی بود. این همایش امس��ال با محور 
»وضعیت جهان را بهتر بس��ازیم. بازاندیشی، طراحی 
مجدد و بازسازی وضعیت جهان« برگزار شد. کالوس 
شواپ، بنیانگذار 71 ساله همایش اقتصادی داووس در 
آستانه برگزاری این اجالس اعالم کرد در این همایش 
عالوه بر بحران مالی و اقتصادی جهان به زلزله هائیتی 
نیز می پردازد. شواپ همچنین تأکید کرد: جهان طی 
بحران مالی س��ال 2008 و بحران اقتص��ادی 2009 با 
خطر ایجاد یک بحران اجتماعی در س��ال جدید روبه 
رو است. در این اجالس که منوچهر متکی وزیر امور 

خارجه ایران نیز در آن حضور داش��ت سران کشورها 
به بررسی چالش��های بزرگ جامعه انسانی پرداختند. 
رؤسای جمهور کشورهای مختلف، رؤسای بانکهای 
مرکزی و سایر نمایندگان کشورهای بزرگ دنیا بحران 
مالی اخیر جهانی را به ضعف سیستم های مالی و پولی 
جهان نسبت دادند، از جمله کسانی که بدین موضوع 
اش��اره کرد نیکالس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه 
بود که سخنرانی افتتاحیه نشست داووس را ایراد کرد. 
او مانند همیشه خواستار بازسازی سرمایه داری از راه 
تدوین قوانین تازه به ویژه در عرصه پولی و مالی شد. 
در این اجالس سیاستهای یک طرفانه اقتصادی چین 
نیز مورد انتقاد ش��دید قرار گرفت. کشور چین مدعی 
است جذب سرمایه گذاری های خارجی خود را به دو 
برابر و به ارزش بالغ بر 12 میلیارد و 100 میلیون دالر 
رسانده است. سیاست خارجی چین و همچنین ثابت 
نگه داش��تن ارزش یوان در برابر دالر از جمله عوامل 

رشد جذب سرمایه است.
 این روند ش��تاب آلود رش��د اقتصادی چین موجب 
گسترش عدم تعادل در تجارت جهانی شده و بی ثباتی 
ن��رخ ارز و کاهش ارزش آن به ش��دت قدرت رقابت 

کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
م��ورد دیگری که در این نشس��ت به طور جدی 
بررس��ی شد بیکاری و مش��کالتی است که به تبع آن 
گریبانگیر اغلب کشورهای درگیر در بحران است. بانک 
جهانی در گزارش خود که در این اجالس ارائه ش��د 
اعالم کرد: طی س��ال 2009 بیش از 27 میلیون نفر به 
جمعیت بیکار جهان افزوده شده و تعداد بیکاران جهان 
بی��ش از 212 میلیون نفر اس��ت. از موارد دیگر مطرح 
شده در این نشست می توان به: بررسی مخاطرات مالی 
به ویژه بدهی های س��نگین در پیوند با بحران اقتصاد 

بین المللی برای بعضی از دولت های جهان، چگونگی 
مدیریت نظام بین المللی اقتصادی، ایجاد مقررات جدید 
برای صنعت مالی، راهکارهای افزایش اشتغال زایی در 
س��طح دنیا، راههای تضمین رونق اقتصادی جهان در 

سال 2010 و افزایش تجارت بین المللی اشاره کرد.
اگر چه اجالس داووس همه س��اله با سر و صدا 
و جنجال های زیادی همراه است اما تا به حال نه این 
اجالس که هیچ یک از نشست هایی که برای خروج از 
بحران برگزار شده نتوانسته است گام مؤثری در روند 
بهبود اوض��اع اقتصادی جهان بردارد چرا که تمام این 
نشست ها و توافق های صورت گرفته در آنها متأثر از 
سیاستها و چالش های روابط کشورهای تصویب کننده 
آن است. تضاد منافع، ناهمگونی سیاستهای دولتها برای 
رس��یدن به این منابع و قدرت طلبی و فرصت طلبی 
کشورهای نوظهور در عرصه سیاسی و اقتصادی مانند 
چین و هند باعث ش��ده این کالف سردرگم اقتصادی 
همچنان پابرجا باش��د. در میان این ورشکستگی ها و 
بحران های عظیم اقتص��ادی بیم آن می رود که اثرات 
مهل��ک این س��ونامی اقتصادی که سراس��ر جهان به 
خصوص امریکا و کش��ورهای صنعتی اروپا را دچار 

بحران کرده است.
 از س��طح اقتصادی و معیش��تی ب��ه الیه های 
اجتماعی این کش��ورها نیز س��رایت ک��رده و یک 
بحران اجتماعی را ایجاد کند. ایجاد طیف وس��یعی 
از بیکاران، کم ش��دن قدرت خرید مردم و تحمیل 
فش��ارهای اقتصادی بر افراد جامع��ه و نیز ناتوانی 
سران این کشورها موجب شده موجی از نارضایتی، 
ترس و عدم امنیت در این جوامع ایجاد شود و اگر 
این روند مهار نش��ده و از بین نرود اثرات مخرب 

آن بسیار بیشتر از رکود اقتصادی است.

ب��ا ت��الش مأم��وران اداره مبارزه ب��ا جرائم 
اقتصادی و رایانه ای پلیس آگاهی استان اصفهان 
یک باند شش نفره تهیه و توزیع چک پول های 

جعلی شناسایی و متالشی شد.
سرهنگ حسین حس��ین زاده رئیس پلیس 
آگاهی اس��تان اصفهان در این باره اظهار داشت: 
در پی کس��ب خب��ری مبنی بر اینک��ه فردی به 
ن��ام »محمد رض��ا- د« اقدام به تهی��ه و توزیع
 چک پول های جعلی می کند تحقیقات مأموران 
اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و رایانه ای پلیس 

آگاهی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از کسب اطمینان در خصوص 
درستی موضوع مأموران با هماهنگی مقام قضایی 
وارد مخفی��گاه وی ش��ده و نامب��رده را در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام مس��ئول بیان داشت: در بازرسی از 
مخفیگاه این متهم تع��داد 89 فقره چک پول 10 
میلیون ریالی جعلی، مقادیری کاغذ چاپ و آالت 
و ادوات چاپ چک پول های جعلی کش��ف و 

ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در تحقیقات 
ص��ورت گرفته از متهم وی ضمن اعتراف به بزه 
انتس��ابی خود پنج نفر دیگر از همدس��تانش به 
نام های »غالمرضا و احمدرضا- م«، »احمد- ن«، 
»مصطفی- ح« و »محسن- ع« را معرفی کرد که با 
تالش مأموران و کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادی پلیس آگاهی تمامی متهمان دستگیر و 
در تحقیقات ابتدایی صراحتاً به عمل ارتکابی خود 

اعتراف کردند.
سرهنگ حسین زاده در پایان خاطرنشان کرد: 
تمامی متهمان همراه پرونده جهت س��یر مراحل 

قانونی خود تحویل مراجع قضایی شدند.

بر اساس اعالم فرماندهی انتظامی شهرکرد 
سه نفر از اراذل و اوباش در یکی از محله های 
شهر، پس از شرب خمر دست به شرارت زده 
و خس��اراتی به یک دستگاه خودوری عبوری 
وارد کرده و از محل متورای ش��دند. با کسب 
این اطالعات مأموران با اس��تقرار دو اکیپ با 

تجهیزات کامل در مح��ل به کنترل و مراقبت 
پرداخته و سرانجام موفق شدند دو نفر از آنان 
را شناسایی و دس��تگیر کنند. در ادامه متهمان 
با تش��کیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
مراج��ع قضایی معرفی ش��دند و تالش برای 

دستگیری متهم دیگر ادامه دارد.

بنیانگذار اجالس داووس:

با حل نشدن بحران اقتصادی با بحران اجتماعی در سال 2010 مواجه هستیم

افقی:
1- مرکز این کشور تفلیس است- از گازها

2- منسوب به رب- از توابع استان آذربایجان 
شرقی- گواهی دادن

3- سلول های تولیدمثل- فجر- بی پروا
4- نوید دادن- محل نشس��تن، محفل- غذای 

رقیق- نظر
5- از الفبای موس��یقی- طایفه، قبیله- تازه و 

شکننده
6- بخشایش- میوه، ثمر- طرف راست

7- نمایش- بنیاد- فرمانده سپاه
8- تفس��یر کت��اب روس��تا- آش��فتگی و بهم 

خوردگی
9- جمع منطقه- بازیگر س��ریال مس��افران- 

وطن، کشور
10- راکب- لحظه، آن- سرشت

11- گیاه��ی- س��یم زمی��ن در اصطالح برق 
کاران- این هم نتی دیگر

12- قرار، پیمان- درجه حرارت باالی بدن- 
خاموشی- لبه دیوار

13- از اصوات اش��اره- پ��اک و پاک کننده- 
عجله

14- از ماههای س��ریانی م��اه دوازدهم تقویم 
عرفی یهود- مادر آذری- رفتار نرم و مالیم

15- انداختن بمب- غالم آلپتکین
عمودی:

1- تاری��ک روش��ن ه��وا- پوش��ش ب��دن 
پستانداران- سنگهای آسمانی

2- نوع��ی ش��عر- دریاچ��ه ای در ترکی��ه - 
بازسازی

3- از حاالت ماده- از گلها- خواستار

4- آیین- فیلس��وف معروف یونانی- آهنگ، 
نغمه

5- چش��م در گویش لری- ی��ک بار صدای 
گربه- مسابقه- از طوایف غرب ایران

6- شناس��نامه- از ح��رکات آب دریا- پیوند 
دهنده

7- ش��هری در ایتالیا- روشن- کلمه تأکید یا 
تنبیه

8- بیماری عصبی و خیالی- مخترع برق
9- نام چند تن از پادش��اهان اشکانی- ویران 

کننده- دفتر یا جزوه
10- هدایت کننده- خراش- آواز

11- غوره پنبه- مخمور- از غالت- مکیدن
12- راه روشن- سیاستمدار- سختی

13- از شهدای صدر اسالم- آخرین مرحله- 
نمایش، پرده در

14- ابزار- آری- نوعی اتومبیل تندرو
15- همکار قوری- مخالف- پاسدار

باند تهیه و توزیع چک پول های جعلی در اصفهان 
متالشی شد

دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش در شهرکرد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 / 23 صفر 1431  Monday 8 February 2010جامعه



تراکم منابع تولید کنن��ده آلودگی در تهران و 
اطراف آن، سکون نسبی هوا، نداشتن باد غالب و 
محصور شدن تهران توسط رشته کوه های البرز 
باعث ش��ده اس��ت تهران یکی از شهرهای آلوده 
جهان باش��د. آمار کامالً دقیق��ی در مورد جایگاه 
ته��ران در جهان از نظر آلودگی موجود نیس��ت. 
اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، اراک و کرج 
از دیگر شهرهای آلوده ایران هستند. بنابر اظهارات 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دلیل 
آلودگی هوای این شهرها افزایش و تجمع منابع 
انتشار اس��ت و در شهرهایی نظیر تبریز، اراک و 
اهواز تولید آلودگی از صنایع و در دیگر ش��هرها 
ترافیک شهری نقش مهمی در آلودگی هوا دارند. 
به غیر از کرج در ش��هرهای دیگ��ر طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا در حال انجام است. برنامه های 
جامع کاهش آلودگی هوای ته��ران دارای هفت 
محور است: محور اول- خودروهای نو: سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت طبق قانون جلوگیری از 
آلودگی هوا و آئین نامه های آن از ابتدای سال 79 
اق��دام به کنترل آلودگی کلیه خودروهای تولیدی 
کرده اس��ت. محور دوم- خودروهای مستعمل: 
آخرین برآورد نشان می دهد ناوگان خودروهای 
ته��ران بیش از 70 درص��د از آالینده های هوای 
تهران را ایجاد می کنند. تحقیقات نشان می دهد 
26/3 درصد از خودروهای س��واری فعال با سن 
باالی 20 سال در حال تردد هستند. به طور متوسط 
43 درصد از مصرف سوخت و حدود 47 درصد 
از انتشار منوکسید کربن مربوط به این خودروها 
اس��ت. برای حل مشکل اقدامات زیر انجام شده 
اس��ت: 1- استفاده از مبدل کاتالیزوری 2- تعمیر 
و بهسازی خودروها 3- طرح از رده خارج کردن 
خودروهای فرس��وده. محور سوم- حمل و نقل 
عمومی: تغییر سوخت از بنزین و گازوئیل به گاز 
طبیعی و CNG سوز کردن ناوگان حمل و نقل 
عمومی مؤثرترین گام مهم در راه کاهش آلودگی 
این خودروها خواهد بود که در حال اجرا است. 
محور چهارم- سوخت: کارهای زیر در این راستا 
انجام شده است: 1- اصالح کیفیت سوخت های 
قبلی 2- استفاده از سوخت های گازی جایگزین. 
محور پنجم- معاینه فن��ی: 1- برنامه ایجاد مرکز 
معاینه فنی خودرو 2- احداث شش مرکز معاینه 
فنی. اقدامات در دست بررسی در مورد معاینه فنی: 
احداث س��ه مرکز معاینه فنی جهت خودروهای 
س��نگین ی��ا تخصیص اعتب��ار الزم، مش��ارکت 
خودروس��ازان درخصوص احداث مرکز معاینه 
فنی خودروها، اعالم برنامه زمان بندی جلوگیری 
از تردد خودروهای سبک. محور ششم- ترافیک: 
1- سیاس��ت پارک خ��ودرو 2- چراغ راهنمایی 
هوش��مند. محور هفتم- آموزش: سایر اقدامات 
که خارج از برنامه جامع است: جلوگیری از تردد 
خودروهای دودزا در سطح شهر تهران، گازسوز 
کردن صنایع و منابع خانگی- تجاری، استفاده از 
گاز طبیعی. منابع آلودگی ه��وا به وجود هر نوع 
آالینده اعم از جامد، مایع، گاز و یا تشعشع پرتوزا 
و غیرپرتوزا در هوا به مقدار و در مدت زمانی که 
کیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به 
خطر اندازد و یا به آثار باستانی و اموال خسارت 
وارد آورد اطالق می ش��ود. ش��ش آالینده اصلی 
داریم که به دو دس��ته اولیه و ثانویه تقسیم بندی 
می شوند؛ آالینده اولیه موادی هستند که در اثر منابع 
مستقیماً به هوای محیط وارد می شوند و شامل پنج 
آالینده منوکسیدکربن )CO(، دی اکسید نیتروژن 
)NO2(، دی اکسید گوگرد )SO2(، ذرات معلق 
با قطر کمتر از 10 میکرون و س��رب )Pb( است. 
آالینده های ثانویه موادی هستند که در اثر فعل و 
انفعاالت موجود در هوای اطراف زمین به وجود 
می آین��د. در این گروه می ت��وان ازن را نام برد. 
بنابر گفته های یک مقام مس��ئول منابع آلودگی 
هوا دو دس��ته هستند: 1- منابع طبیعی: توفان ها 
و گرد و غبار، فعالیت آتشفشانی، دود و خاکستر
 آتش سوزی های جنگلی، شهاب های آسمانی، 
منابع گیاه��ی و حیوانی، چش��مه های آب گرم 
معدنی 2- منابع مصنوعی: وسایل نقلیه موتوری، 
صنایع و نیروگاه ها، سیستم های گرم کننده منابع 

خانگی و تجاری، زباله سوزها، مواد رادیواکتیو.
ــالمت  ــوا در س ــی ه ــرات آلودگ تأثی

جسمی، روحی- روانی
مدیرعام��ل ش��رکت کنترل کیفی��ت هوا در 
راستای تأثیرات آلودگی هوا در سالمت جسمی- 

روان��ی تصریح کرد: مهمترین آثار آلودگی هوا به 
خطر انداختن سالمتی انس��ان و اختالل در رفاه، 
آسایش، کاهش دید و اشعه خورشید، اثرات آب 
و هوایی و ضرر به گیاهان است که خالصه ای از 

آثار بهداشتی آنها بدین ترتیب است:
منواکسید کربن )CO(: قرار گرفتن در معرض 
غلظت باالی این گاز باعث کاهش دقت بینایی، 
کاهش توان کاری، عدم قابلیت یادگیری و انجام 
فعالیت های دش��وار می شود. چهار نوع بیماری 
عمده در این راس��تا عبارتند از: 1- قلبی- ریوی 
2- عصب��ی 3- تجزیه فیبری��ن 4- بیماری های 

دوران زایمان.
ازن و سایر اکسیدکننده ها )O3(: ازن محرک 
برای چش��م و گلو و ریه است. فعالیت شیمیایی 
باالی ازن باعث بروز مشکالتی از قبیل از بین رفتن 
بافت ریه ها و کاهش عملکرد آن می شود. آمارها 
نشان می دهد حمالت آسم در روزهایی با غلظت 

باالیی از اکسیدان افزایش یافته است.
س��رب: تماس با سرب باعث اثرات مخرب 
بر سیس��تم عصبی ش��ده که در درازمدت باعث 
کاهش بهره هوش��ی می ش��ود. همچنین سرب 
منجر به افزایش فشار خون شده و بر روی فرایند

 خون سازی تأثیرات منفی خواهد داشت.
دی اکسید گوگرد: غلظت باالی SO2 باعث 
نارس��ایی های تنفسی، کاهش سیس��تم دفاعی 
ریه ها و تشدید بیماری قلبی- ریوی می شود و 
افراد دارای بیماری های آسم برونشیت یا آمفیزم، 
بیماران قلب��ی، بچه ها و افراد مس��ن به این گاز 

حساس هستند.
هیدروکربن ه��ای ف��رار )VOC(: نق��ش 
عمده ای در تحریک چشم و سیستم تنفسی دارد، 
در مواردی چند لوس��می در افرادی که به علت 
مس��ائل ش��غلی برای طوالنی مدت در معرض 

بخارات بنزین بوده اند، گزارش شده است.
دی اکسید نیتروژن: این گاز می تواند باعث 
ایج��اد س��وزش در ریه ه��ا و همچنی��ن باعث 
کاهش میزان مقاومت سیس��تم تنفسی در مقابل

 بیماری هایی مانند آنفلوآنزا شود.
ذرات معلق: ذرات معلق با قطر آیرودینامیکی 
کمتر از 10 میکرون به دلیل راهیابی به سیس��تم 
تنفسی تحتانی به عنوان شاخص اصلی مواد معلق 
در هوا معرفی می شوند. براساس مطالعات ذرات 
معلق تشدید بیماری های قلبی– ریوی، کاهش 
سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها، از بین رفتن 
بافت ریه، آس��م کودکان، مرگ و میر زودرس و 

سرطان نقش عمده ای دارد.
اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی 
هوا: 1- توس��عه فضای س��بز 2- کنترل وسایل 
نقلی��ه: جایگزین کردن وس��ایل نقلیه عمومی به 
جای وسایل نقلیه ش��خصی، از سرویس خارج 
کردن اتومبیل های فرس��وده و قدیمی، جانشین 
کردن اتومبیل های نو و جدید مطابق با استاندارد 
موجود، فراهم کردن تسهیالت الزم قانونی برای 
کاهش هزینه های وسایل کنترلی، رعایت ضوابط 
طرح ترافیک در ساعات ممنوعه توسط رانندگان، 
جلوگیری از تردد خودروهای دارای نقص فنی،  
جایگزین کردن س��وخت های گازی و یا برقی 
به جای بنزین و گازوئیل، ملزم کردن س��ازندگان 
اتومبیل ه��ای داخل به تبعیت از اس��تانداردهای 
آلودگی هوا، تش��ویق دارندگان وس��ایل نقلیه به 
نصب دستگاه های کاهش دهنده آلودگی ناشی از 
اگزوز اتومبیل ها 3- کنترل صنایع: احداث صنایع 
در خارج از شهر به طوری که بادهای غالب منطقه 
آالینده های خروجی را به سمت مناطق مسکونی 
هدایت نکنند، محل احداث کارخانه از نظر شرایط 
ج��وی مانند س��رعت، جهت ب��اد و یا وضعیت 
پس��تی و بلندی منطقه در مطالعات اولیه احداث 
صنایع لحاظ شود، تغییر در سوخت صنایع، تغییر 
در مراحل عملیات تولید محصول نهایی، نصب 
دس��تگاه های کنترل کننده م��واد آالینده در کلیه 

قسمت های مورد نیاز فرایند تولید.
نقش شرکت کنترل کیفیت هوا در کاهش 
آلودگی هوای تهران: شرکت کنترل کیفیت هوا در 
سال 1372 تأسیس شد و در سال 1376 موفق به 
انجام دو پروژه بزرگ بین المللی در زمینه آلودگی 
هوای تهران ش��د: 1- طرح جامع آلودگی هوای 
تهران )با همکاری آژانس همکاری های بین المللی 
ژاپن( 2- طرح کاهش انتشار ناشی از سیستم حمل 

و نقل )بانک جهانی و شرکت کنترل کیفیت هوا(.

آسمان من

تاالب شامل مناطق مردابی، آب ماندها، نم زارهای 
س��یاه و باتالقی، برکه های مصنوعی یا طبیعی که به 
طور دائم و یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین، 
شور یا نیمه شور هستند. تاالب ها در برخی موارد نیز 
مناطقی از سواحل دریا که در هنگام جذر ارتفاع آب در 
آنها بیش از شش متر نباشد، گفته می شود. کمیسیون 
تاالبهای کشور در س��ال 1362 تاالب را ناحیه ای از 
مظاهر طبیعی و خدادادی دانست که در روند پیدایش، 
خاک آن توس��ط آبهای سطحی زیرزمینی به صورت 
اشباع شده درآمده و در طی یک دوره کافی و شرایط 
عادی محیطی تشکیل شده و دارای توالی زیستی است 
و این مجموعه را دارای جوامعی از گیاهان و جمعیت 
هایی از جانوران ویژه که امکان س��ازگاری در چنین 
نقاطی را دارند، عنوان کرد. بس��یاری از گردش��گران 
خارجی درباره »Wetland« چهارمحال و بختیاری 
در وب سایت های خود مطالب فراوان و عکس های 
یادگاری گذاش��ته اند و از آنها به عنوان تاالب های 
آب شیرین نام برده اند که معروفترین نوشته را رئیس 
فقید کانون نویسندگان فرانسه که در سال 83 به ایران 
س��فر کرده بود، ب��ه خود اختص��اص داد و تاالبهای 
استان را Freshwater wetland عنوان کرده بود. 
تاالبهای چهارمحال و بختیاری عالوه بر ویژگی های
زیس��ت محیطی به عنوان یک بستر مهم گردشگری 
و اقتص��ادی از اهمی��ت وی��ژه ای در فالت مرکزی 
ایران برخوردار است. وجود آب بندان ها، باتالق ها 
و تاالب ه��ای طبیعی باعث تنوع زیس��ت محیطی، 
توسعه اکوتوریسم منطقه، افزایش ورود گردشگران 
و کوچ هزاران پرنده به این زیس��تگاهها شده است. 
تاالبهای »چغاخور«، »گندمان«، »س��ولگان«، »آلونی«، 
»چاه خشک«، »چاه تر« و »علی آباد« با مساحتی بیش 
از س��ه هزار و 500 هکتار در اس��تان وجود دارد که 
س��ه تاالب بزرگ »چغاخور«، »گندمان« و »سولگان« 
تاریخچه تاالبهای این استان را تشکیل می دهد. تاالب 
»چغاخور« با مساحتی بیش از دو هزار و 300 هکتار، 
مساحت آبی 1360 تا 1500 هکتار و عمق آبی شش 
مترمرب��ع در دامنه ارتفاعات »برآفت��اب« و »کالر« در 
نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن واقع شده 
اس��ت. این تاالب دارای ارزش تحقیقاتی، اقتصادی 

و گردشگری اس��ت و یکی از مهمترین تاالب های 
بین المللی اس��ت که چون نگینی در محور ارتباطی 
شهرکرد- خوزستان بر دامنه کوه های زاگرس هویدا 
اس��ت. این تاالب عالوه بر اهمیت زیس��ت محیطی 
اعم از خزندگان و پرندگان، هرساله در فصل تابستان 
حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی گردشگران تبدیل 
می ش��ود و در این تاالب 58 گونه، گیاهی و آبزیان 
شناسایی شده است. پرندگانی نظیر »مرغابی«، »انواع 
حواصیل«، »لک لک سفید«، »خروس ولی«، »کشیم«، 
»باکالن«، »مرغابی سانان«، »فالمینکو«، »یلوه«، »اکراس«، 
»قو«، »سلیم«، »کاکائیها« و آبزیانی چون »ماهی کپور«، 
»گامبوزیا )ماهی گورخری(« و نیز خزندگانی شامل 
»الک پش��ت آبزی«، حیواناتی نظیر »گراز«، »شغال«، 
»گرگ«، »روباه« و »خرگوش« در مجاور آن نیز زندگی 
می کنند. گونه های ماهی موج��ود در تاالب دارای 
ارزش ژنتیکی و کنترل بیولوژیکی، زینتی، مطالعاتی، 
صید تجاری و غذایی هستند. پوشش گیاهی تاالب 

چغاخور در بروجن از گونه های حاشیه ای، نم پسند، 
شناور و غوطه ور نظیر »بید«، »مرغ چگن«، »پتامژتون«، 

»پلی گونیوم« و »ساز« تشکیل شده است.
تاالب »گندمان« از دیگر تاالب های مهم اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری اس��ت ک��ه در فاصله چهار 
کیلومتری ش��هر گندمان و نزدی��ک تاالب چغاخور 
با مس��احت 1070 هکتار، میزان س��طح آب آن 100 
هکتار و پوش��یده از »نیزار« واقع ش��ده است. وجود 
چاله هایی با عمق 20 مترمربع، وجود نیزار و نیز عمق
 20 سانتی متری آب در تاالب مکانی بسیار مناسب و 
ایمن برای پرندگان این تاالب ایجاد کرده است. پوشش 
گیاهی تاالب گندمان گیاهان حاشیه ای و نم پسند مانند 
»ساز«، »نی«، »آالله آبی«، »بارهنگ آبی«، »سیم واش«، 
»نخل مرداب« و گونه های جانوری نظیر»لک لک«، 
»شکاریها«، »شغال«، »خفاش«، »روباه«، »سفیدکولی« و 
آبزیانی چون »ماهی پوزه ای« و »س��یاه ماهی« است. 
تاالب گندمان دارای ارزش تحقیقاتی و اقتصادی است 

و با وجود نیزار فراوان گونه گیاهی»لوئی« نیز در این 
منطقه زیس��ت دارد. تاالب »سولگان« نیز با مساحت 
155 هکتاری در ضلع جنوبی تاالب های گندمان و 
چغاخور واقع ش��ده که تمامی شرایط، پوشش های 
گیاهی، جانوری و آبزی دو تاالب دیگر را دارا است. 
سه تاالب بزرگ »چغاخور«، »گندمان« و »سولگان« از 
تاالب های مهم استان هستند که از لحاظ اقتصادی، 
زیست محیطی و گردش��گری دارای اهمیت فراوان 
هستند. برداش��ت آب در بخش کشاورزی در زمانی 
که خود تاالب نیاز به آب دارد، آلودگی ناشی از پس 
آب زمین های کشاورزی اطراف تاالب ها، برداشت 
»نی« و چ��رای گیاهان اطراف تاالب ها مش��کالت 
زیادی را در س��ال های اخیر در تاالب ها ایجاد کرده 
است. در سال های اخیر با توسعه ورود گردشگر به 
اس��تان و بازدید از تاالب ها برخالف توسعه صنعت 
گردش��گری و اقتصادی در استان عدم استفاده بهینه 
از قابلیت تاالب ه��ا و عدم توجه کافی و تعرض به 
بعضی قسمت ها، مشکالتی برای آن مکان ها ایجاد 
ش��ده است. به جز دو تاالب مهم چغاخور و گندمان 
دیگ��ر تاالب های اس��تان به صورت فصل��ی دارای 
آب هس��تند و بیشتر خشک و س��طح آبی در حدود 
10 تا 50 هکتار را دارا هستند.تاالب های »چاله تر«، 
»چاله خشک« و »سولگان« به صورت نواری در کنار 
یکدیگ��ر قرار می گیرند و از لح��اظ امنیت و تغذیه 
مکمل همدیگر هستند که باعث ماندگاری پرندگان 
مهاجر در اس��تان می شوند و تنها از این لحاظ دارای 

ارزش زیست محیطی هستند.
تاالب چغاخور یکی از مهمترین تاالب های استان 
است که در سطح بین المللی مطرح و یکی از مهمترین 

جاذبه های گردشگری استان به شمار می رود.
تاالب های مهم چغاخور، گندمان و س��ولگان و 
تاالب دهنو در شهرستان بروجن واقع شده اند که تنها 
دو تاالب چغاخور و گندمان دارای اهمیت منطقه ای، 

کشوری و بین المللی هستند.
به گزارش زاینده رود، صیانت از تاالبها به عنوان 
یکی از نادرترین زیستگاه های پرندگان و وحوش باید 
برای همه مردم یک تکلیف باشد چرا که این تاالبها به 

اندازه همه تاریخ طبیعت ارزش دارند.

مدیرکل زیس��تگاهها و امور مناطق س��ازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: با تالش این سازمان 
و موافقت یونس��کو پس از 34 سال دو ذخیره گاه 
»دن��ا در کهکیلویه و بوی��ر احمد و تنگ صیاد در 
چهارمح��ال و بختیاری« در فهرس��ت جهانی در 

قالب زیست کره های ایران ثبت می شوند.
 امیر عب��دوس در گفتگو با ایرنا افزود: از دو 
سال پیش تالش برای ثبت این دو ذخیره گاه آغاز 
ش��د و اطالعات مورد نیاز به یونسکو ارسال شد 
ولی آنها به برخی اطالعات ارس��الی ایراد گرفتند. 
به گفته وی، پس از رفع نواقص و اشکاالت گرفته 
شده از سوی یونسکو به رغم فرآیند نسبتًا طوالنی 
که ثبت در س��ازمان بی��ن المللی دارد، ش��ورای 
بی��ن المللی انس��ان و کره مس��کونی با پیش��نهاد 
جمهوری اس��المی ایران برای ثبت این دو ذخیره 
گاه در فهرست جهانی یونسکو موافقت کرد. وی 
اضافه کرد: قرار اس��ت در جلس��ه خرداد ماه سال 
89 این س��ازمان و ش��ورای بین المللی انس��ان و 
کره مس��کونی این دو اثر طبیعی ایران در فهرست 

جهانی ثبت شود. 
عب��دوس گفت: ه��م اکن��ون 9 ذخی��ره گاه 

پارک های مل��ی ارومیه، گلس��تان، کویر، مناطق 
حفاظت ش��ده ارس��باران در آذربایجان ش��رقی، 
توران در اس��تان فارس، گنو و حرا در هرمزگان، 
پناه��گاه  و  ف��ارس  اس��تان  پریش��ان  و  ارژن 
حیات وحش میانکاله استان مازندران در فهرست 
یونس��کو در 34 س��ال پیش ثبت ش��ده اند. وی 
تأکی��د ک��رد: با توجه ب��ه فرآیندی ک��ه ثبت آثار 
در یونس��کو دارد از س��ال 1976 میالدی تاکنون 
هیچ ک��دام از ذخی��ره گاههای طبیع��ی ایران در 
فهرس��ت جهانی ثبت نش��ده اس��ت. عبدوس با 
اش��اره به اینکه ایران ظرفیت زیادتری برای ثبت 
تعداد بیشتری از این آثار در فهرست جهانی دارد، 
یادآور شد: با توجه به تجربیاتی که برای ثبت این 
دو ذخیره گاه به دس��ت آوردیم برنامه ریزی برای 
ثبت تعداد بیش��تری از ذخیره گاههای کش��ور در 

فهرست جهانی را از هم اکنون آغاز کرده ایم.
مدیرکل زیس��تگاهها و امور مناطق س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت گف��ت: ثبت ای��ن آثار 
در فهرس��ت جهان��ی یونس��کو ارزش و اعتب��ار 
بین المللی به ذخیره گاههای کشورمان می بخشد.

وی خاطر نشان کرد: ذخیره گاه های زیستکره، 

مناط��ق حفاظت ش��ده ای هس��تند ک��ه از طرف 
یونس��کو تحت پوشش دفتر ش��ورای هماهنگی 
 )MAB( بین المللی برنامه انسان و کره مسکونی

قرار می گیرند.
ب��ه گفت��ه وی، ه��دف اصل��ی تعیی��ن ای��ن 
ذخیره گاهها ایجاد زمینه علمی مناس��ب در جهت 
هماهنگی بین کش��ورها و تب��ادل دانش علمی به 
منظ��ور جلوگیری از کاهش رون��د رو به نابودی 

تنوع  زیستی است.
عب��دوس افزود: ه��م اکن��ون 533 ذخیره گاه 
زیس��تکره متعلق به 107 کشور جهان در فهرست 
یونس��کو ب��ه ثبت رس��یده ک��ه ای��ران از جمله 
کش��ورهای پیش��گام و مؤثر در تحقق برنامه های 
انسان و کره مسکونی سازمان یونسکو و به عنوان 
یکی از اعضای فعال کمیس��یون ملی انسان و کره 

مسکون یونسکو محسوب می شود.
وی اظه��ار داش��ت: تاکنون س��هم ای��ران از 
ذخیره گاههای زیستکره جهان معادل 69/1 درصد 
بوده اس��ت که این ش��امل 9 ذخیره گاه زیستکره 

قبلی ثبت شده در فهرست یونسکو است.
عبدوس یادآور شد: حفاظت از تنوع زیستی و 

تنوع فرهنگی، توس��عه اقتصادی که شامل توسعه 
اقتص��ادی، فرهنگی و زیس��ت محیطی اس��ت و 
حمایت منطقی به منظور انجام تحقیقات، نظارت 
و دیده بان��ی، آم��وزش و تعلیم محیط زیس��ت از 

کاربردهای اصلی ذخیره گاه های زیستکره است.
وی با اش��اره به ذخیره گاه زیستکره دنا گفت: 
ای��ن منطقه با وس��عتی مع��ادل 93 ه��زار و 821 
هکتار در جنوب غربی کش��ور در ش��مال استان
 کهکیلوی��ه و بویراحمد، جنوب اس��تان اصفهان 
و بخ��ش کوچکی از جنوب اس��تان چهارمحال و 

بختیاری قرار گرفته است.
عبدوس در خص��وص ذخیره گاه زیس��تکره 
تن��گ صیاد نیز اظهار داش��ت: منطق��ه تنگ صیاد 
ناحیه کوهس��تانی و مرتفع با وس��عت حدود 27 
هزار هکتار است که این محدوده در قسمت هایی 
از بخش شرقی شهرستان ش��هرکرد در کنار شهر 
فرخش��هر  و بخش غربی شهرس��تان بروجن در 
اس��تان چهارمح��ال  و بختیاری واقع ش��ده و قله 
جیلون در جنوب  غربی س��فید دش��ت با 3 هزار 
و 141 متر ارتفاع از س��طح دری��ا، بلندترین نقطه 

منطقه است.

مشاور معاونت طبیعی سازمان محیط زیست 
گفت: خال های دو طرف بدن یوزپلنگ ها مانند 
اثر انگشت انسان با هم تفاوت دارد و این ویژگی 
منحص��ر به فرد آنها در سرش��ماری این جانوران 

مهم است. 
هوش��نگ ضیایی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: به 
همین علت برای کس��ب آمار درس��ت، از نصب 
دوبین های تله ای در زیس��ت بوم های این گونه 

جانوری استفاده شده است. 

وی تصریح کرد: برای کاهش خطا در آمارگیری 
و شناسایی یوزها این دوربین ها به گونه ای نصب 
شده است که با عبور آنها از این محل ها، همزمان 

از دو طرف بدنشان عکس برداری می شود. 
مشاور معاونت طبیعی سازمان محیط زیست 
اظه��ار داش��ت: آمارب��رداری هوایی نی��ز یکی از 
روش هایی است که برای شمارش یوزپلنگ های 

ایران به کار برده شده است. 
وی افزود: برگزاری کارگاه های توانمندسازی 

آموزشگران جوامع محلی توسط برنامه تسهیالت 
کوچک جهانی در تهران، شاهرود و بافق از دیگر 
اقدام��ات صورت گرفت��ه در پ��روژه حفاظت از 

یوزپلنگ و زیست گاه های آنها است. 
ضیایی اظهار داش��ت: از س��ال 80 که پروژه 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در تنها زیست بومش 
ایران آغاز ش��د، 700 هزار دالر از س��وی سازمان 
مل��ل متحد جه��ت حفظ ای��ن گون��ه نزدیک به 
انقراض برای مدت چهار س��ال در اختیار سازمان 

حفاظت محیط زیست قرار گرفت. 
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اهمیت حفظ 
این گونه جانوری گفت: س��ازمان ملل متحد سال 
گذش��ته نیز 500 هزار دالر دیگ��ر را برای حفظ 
یوزهای آسیایی تا سال 2012، اختصاص داد. وی 
با اش��اره به موفقیت این طرح گفت: با همکاری 
جوام��ع محلی و تش��کل های مردم نه��اد تعداد 
یوزه��ا از حدود 50 قالده در س��ال 80 به حدود 

100 قالده در سال جاری رسیده است.

یک کارشناس محیط زیست معتقد 
اس��ت تاالب ه��ای ایران در ش��رایط 
بحرانی و حاد هس��تند، تعدادی از آنها 
از جمله هامون، پریش��ان و گاوخونی 
خشک شده و بسیاری در حال خشک 

شدن هستند.
اس��م�اعی�ل که�رم ک�ارشن�اس 
محیط زیس��ت در گفتگو ب��ا ایرنا به 
تعداد پرشمار تاالب ها در ایران اشاره 
می کن��د و می گوی��د: 252 تاالب در 
ای��ران وج��ود دارد که ای��ن تاالب ها 
ش��امل دائمی، فصلی، شیرین، شور یا 
لب شور هس��تند که یا به دریا متصل 
می ش��وند و در خش��کی قرار دارند.
ب��ه گفته که��رم، اال گل، آالما گل 
و گاو خون��ی از جمل��ه تاالب ه��ای 
خشک هستند و انزلی و میان کاله جزء 

تاالب های متصل به دریا هستند.
وی دو عام��ل را از دالی��ل اصلی 
وضعی��ت بحرانی تاالب ه��ا در ایران 
می داند، نخست عوامل طبیعی و دوم 
عوامل انسان س��از یا عواملی که منشا 

انس��انی دارند. کهرم بروز خشکسالی 
را از عمده ترین عوامل طبیعی خشک 
ش��دن تاالب ها در ایران عنوان کرد و 
گف��ت:  ای��ران از جمله کش��ورهای با 
میزان پایین بارندگی است، در حالی که 
میزان متوس��ط بارندگی در جهان 850 
میلیمتر است ایران ساالنه 250 میلیمتر 
ب��اران دارد.وی ادامه داد: این میزان در 
زمان خشکسالی بین 120 تا 130 میلی 
متر است و می تواند موجب خشکی 

بسیاری از تاالب ها شود. 
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته 
عوامل طبیعی دیگ��ری نیز وجود دارد 
ک��ه از جمل��ه آن می ت��وان به ریزش 
کوه و پر ش��دن تاالب ها اش��اره کرد 
که خش��ک ش��دن تاالب کره گهر در 
لرس��تان به همی��ن دلیل بوده اس��ت.
که��رم در ادامه به عوامل غیرطبیعی یا 
انسان س��از اشاره می کند و می گوید: 
حفر چاه در اطراف تاالب ها از جمله 
عوامل عمده خشکی تاالب ها است.
وی به خشک ش��دن دریاچه پریشان 

در اس��تان فارس اشاره کرد و گفت: با 
وجود تمام هشدارهای کارشناسان در 
مورد احتمال خشک شدن این دریاچه 
معیشت مردم منطقه بهانه ای برای حفر 
850 حلقه چاه مجاز و 550 حلقه چاه 
غیر مجاز در اطراف این دریاچه بسیار 

زیبا شده است. 
کارشناس محیط زیست، احداث 
جاده از میان تاالب ها از جمله تاالب 
انزلی و ارومیه را دیگر عوامل خش��ک 
شدن تاالبها عنوان کرد و گفت: وقتی 
یک کنارگذر تبدیل به میان گذر شود، 
آس��یب های فراوان��ی به اکوسیس��تم 
طبیعی تاالب ها وارد ش��ده و موجب 
نابودی گونه ه��ای گیاهی و جانوری 
فراوان��ی خواهد ش��د.احداث بزرگراه 
تندگوی��ان از میان دریاچ��ه ارومیه و 
تقسیم این دریاچه به دو بخش جنوبی 
و ش��مالی موجب خشک شدن بخش 

جنوبی دریاچه شده است. 
کارش��ناس محیط زیست احداث 
سدها بدون توجه به مسائل جانبی را از 

دیگر عوامل خشکی تاالب ها دانست 
و خاطر نشان کرد: رودخانه های باران 
دور چای، تلخه رود، سیمینه رود، زرینه 
رود و شهرچای از جمله رودخانه های 
تأمین کننده آب دریاچه ارومیه هستند 
که بسته شدن س��د روی آنها موجب 
کاهش میزان آب این دریاچه و کاهش 

ارتفاع آب آن شده است.
به گفته کهرم، همه ساله میزان 5/5 
میلیارد متر مکع��ب آب وارد دریاچه 
ارومیه می ش��ده که هم اکنون به دلیل 
بسته شدن سد روی رودهای ورودی، 
می��زان آب ورودی به ای��ن دریاچه به 
500 میلیون متر مکعب در سال رسیده، 
به گونه ای که ارتفاع آب این دریاچه از 
13 متر به ش��ش متر رسیده است. وی 
افزود: از مجموع تاالب ها در ایران 21 
تاالب در سایت کنوانسیون رامسر قرار 
دارند که از مجموع آنها هش��ت تاالب 
انزلی، ارومیه، پریشان، ارژنگ، میانکاله، 
آالگل، آج��ی گل و آالما گل از اهمیت 

ویژه ای برخوردارند.

تاالبهای چهارمحال و بختیاری؛ 

گوهر شب چراغ طبیعت بی بدیل خطه زاگرس سالمت جسم و روان در گروی هوای پاک

یونسکو با ثبت جهانی دو ذخیره گاه ایرانی دنا و تنگ صیاد موافقت کرد

خال های دو طرف بدن یوز مانند اثر انگشت انسان متفاوت است

یک کارشناس محیط زیست: 
وضعیت تاالب های ایران بحرانی و حاد است  9721818
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یکش��نبه 18 بهم��ن م��اه جلس��ه ای با 
حضور ابرقوئی نژاد ریاس��ت هیأت فوتبال 
استان اصفهان همچنین نماینده تام االختیار 
فدراسیون فوتبال جهت برگزاری مسابقات 
و طاهری مدیرعامل باش��گاه ف��والد ماهان 
سپاهان و مسئوالن کمیته های اجرایی ستاد 
جام باشگاههای آسیا 2010 تشکیل شد. در 
این جلسه ابتدا هر یک از مسئوالن کمیته ها 
گزارش عملکرد خود را بیان کردند و نواقص 
و کمبودها با نظر آقایان ابرقوئی نژاد و طاهری 

رفع شد. در ادامه جلسه آقای ابرقوئی نژاد بر 
هر چه زیبا و باش��کوه تر برگزار ش��دن این 
مسابقات تأکید کرد. طاهری نیز باشگاه فوالد 
ماهان س��پاهان را نماینده شایسته ای چه در 
امر میزبان��ی و چه از نظ��ر قهرمانی در این 
مسابقات قلمداد کرد. امروز نیز جلسه ای با 
حضور آقای ترابیان ریاس��ت کمیته فوتسال 
کشور جهت بررسی عملکرد باشگاه و هیأت 
فوتبال و تربیت بدن��ی در رابطه با برگزاری 

مسابقات تشکیل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  باش��گاه 
فوالد مبارکه سپاهان از اختصاص درآمد حاصل 
از بلیت فروشی دیدار تیم های سپاهان - مقاومت 
سپاسی به کمیته امداد حضرت امام )ره( خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری س��پاهان، حمید باقری 
در این باره گفت: با پیش��نهاد ستاد گرامیداشت 
دهه فجر استان اصفهان و با موافقت و استقبال 
باشگاه سپاهان از این پیشنهاد به میمنت ایام ا... 
دهه فجر انقالب اسالمی در آمد بلیت فروشی 
این دیدار به کمیته امداد پرداخت می ش��ود تا 
در اختیار محرومان و نیازمندان قرار گیرد. وی 

اضافه کرد: فدراسیون فوتبال و باشگاه مقاومت 
سپاس��ی هم با اختصاص س��هم خود از بلیت 
فروشی این دیدار به کمیته امداد موافقت کرده اند. 
وی ادام��ه داد: امیدواریم هواداران س��پاهان با 
استقبال بی نظیرشان در این بازی ضمن حمایت 
از تیم محبوبش��ان در این دیدار حساس در این 
امر خیر نیز مش��ارکتی بی نظیر داش��ته باشند. 
دیدار معوقه تیم های فوالد مبارکه س��پاهان و 
مقاومت سپاسی ش��یراز سه شنبه 20 بهمن ماه 
ساعت 15:15 در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان 

برگزار می شود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود 
را درباره تخلفات علیرضا حقیقی و شیث رضایی 
در دربی تهران صادر کرد. پس از تشکیل جلسه 
کمیته انضباطی که بالفاصله پس از برگزاری دربی 
در فدراسیون فوتبال تشکیل شد، پس از بررسی 
محتویات پرونده و گزارشهای رسیده از ورزشگاه 
آزادی ته��ران، منطبق با بندهای ال��ف و ج ماده 
22 و به اس��تناد بندهای 3 و 4 ماده 20 آیین نامه 
انضباطی، علیرضا حقیقی به 3 جلسه محرومیت 

از همراهی تیم پرس��پولیس و پرداخت مبلغ 10 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم ش��د. ش��یث 
رضایی مدافع پرس��پولیس هم به خاطر درگیری 
و فحاشی با همتیمی اش علیرضا حقیقی، رفتار
 غیر ورزش��ی و برخورد زننده منطبق با بندهای 
الف و ج ماده 22 و به اس��تناد بندهای3 و 4 ماده 
20 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت 
از همراهی تیم در مسابقات و همچنین پرداخت 

مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فیفا اس��امی داوران آسیایی حاضر در جام 
جهان��ی 2010 را اع��الم کرد ک��ه در میان این 
داوران نام حسن کامرانی فر کمک داور ایرانی 
هم مش��اهده می شود. بر اس��اس اعالم سایت 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا حسن کامرانی فر به 
عنوان کمک داور اول گروه نخس��ت برگزیده 
شده است. این تیم داوری از خلیل الغمدی)داور 
عربستان(، حس��ن کامرانی فر)کمک داور اول، 
ای��ران( و صالح محم��د المرزوقی )کمک داور 
دوم، امارات( تشکیل شده است. حسن کامرانی 
فر تنها نماین��ده داوری ای��ران در جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی گفت: پس از 16 سال بار 
دیگر شایس��تگی های داوری ایران را به جهان 
نشان می دهم. وی اظهار کرد: خوشحالم بعد از 
16 سال بار دیگرکمک داوری از جامعه داوری 
ای��ران در مهمترین رقابت ه��ای فوتبال جهان 
حاضر می ش��ود. محمد فنایی در جام جهانی 
1994 کمک داور شایس��ته ای از ایران در این 
مسابقات بود و اکنون خوشحالم بار دیگر ایران 
در این رقابت ها نماینده دارد و س��عی می کنم 
شایستگی های داوری ایران را به جهانیان نشان 

دهم. او افزود: در این مدت اخیر سعی و تالشم 
را برای کس��ب این مه��م انج��ام دادم و واقعًا 
برایش وقت گذاش��تم و با جدیت تمرین کردم 
و بع��د از عملکرد خوبی که در جام ملت های 
آفریقا داشتم به چنین موفقیتی دست یافتم. طبق 
برنامه، طی یک ماه آینده به کشورهای سوئیس 
و اسپانیا سفرهایی خواهم داشت که در سوئیس 
تست های پزشکی و در اسپانیا نیز تست های 
نهای��ی داوری را انج��ام می ده��م. کامرانی فر 
درب��اره هماهنگی اش با تی��م داوری که در آن 
قرار دارد، گفت: من در تیم داور عربس��تانی و 
کمک داور اماراتی قرار گرفتم. آن 2 پیش از این 
با هم قضاوت هایی داشته اند. من هم یک بار با 
این داور در جام ملت های آفریقا یک بازی را 
قضاوت کردیم و از این پس هم تا ش��روع جام 
جهانی چندین قضاوت را برای هماهنگی بیشتر 
انجام خواهیم داد. وی در پایان به تمام کسانی 
که در جامعه داوری ایران به او کمک کردند تا 
به این رقابت ها راه یابد، گفت: با تشکر از همه 
آنها نهایت تالشم را می کنم تا شایستگی هایم 

را به اثبات برسانم.  

س��رمربی تیم فوتب��ال پرس��پولیس تهران 
هافبک نف��وذی این تیم را به دلیل بی انضباطی 
در اختیار مسئوالن باشگاه گذاشت. به گزارش 
ایرن��ا، ب��ه دنبال غیب��ت غیر موج��ه میثم بائو 
هافبک نف��وذی پرس��پولیس در تمرینات روز 
پنجش��نبه هفته گذش��ته علی دایی این تصمیم 
را در خص��وص وی اخذ کرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که محمد منصوری دیگر هافبک 
تیم فوتبال پرس��پولیس نی��ز در تمرینات روز 
پنجش��نبه غیبت داش��ته اما وی با ارائه مدارک 

الزم توانسته دایی را قانع و از معرفی به کمیته 
انضباطی رهایی یابد.

آگهی احضار
تاریخ: 88/9/21

شماره: 881111 ب 4
چ��ون آقای باقر امینی فرزند قربانعلی ش��کایتی علیه محمد ایوبی فرزند مصطفی مبنی بر س��رقت مطرح 
نم��وده که پرونده به کالس��ه 881111 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر 
آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
15511/ م الف

 مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352901276 
شماره پرونده: 8809980352900067

شماره بایگانی شعبه: 880728
تاریخ تنظیم: 88/10/12

ش��اکی: خانم مهرانگیز جواهری با وکالت آقای غالمرضا کریمی به نش��انی اصفهان، خیابان حکیم نظامی، 
چهارراه شریعتی، پشت آموزشگاه رانندگی حافظ، ساختمان 44، طبقه اول  

متهم: آقای علی بهنامی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق 

رأی دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقای علی بهنامی فرزند خانباز، دائر بر ترک انفاق حسب شکایت 
ش��اکیه استشهادیه محلی، شهادت ش��اهد گزارش مرجع انتظامی، توجهًا نظر به عدم حضور متهم و عدم 
ارائه دفاع مؤثر حس��ب برائت خویش بزه انتس��ابی نسبت به وی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده 
642 قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید، رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 15525/ م الف
شفیع زاده - دادرس شعبه 103 جزایی اصفهان

آگهی ابالغ 
تاریخ: 88/11/3

شماره: 881499 
آگهی ابالغ به آقای امیر رستمی 

نظر به اینکه آقای امیر رس��تمی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای محسن محبی 
فرزند قدرت اله از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 881499 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  15561/ م الف
دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/27

شماره: 880453 /د19
نظر به اینکه در پرونده کالس��ه فوق الذکر اتهامی حسن ش��فیعی فرزند صفرعلی به اتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول تحت تعقیب این دادگاه می باشد، لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد که حداکثر یک 
ماه پس از انتشار اولین روزنامه جهت حضور در شعبه 19 دادیاری خود را معرفی نماید. )نشانی متهم به 

لحاظ قابل دسترس نبودن موجود نیست(. 15568/ م الف
دادیار شعبه 19 دادسرای انقالب اسالمی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/27

شماره: 881121 ب21
نظر به اینکه آقای علیرضا خاتم س��ازان به اتهام خیانت در امانت از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ی دادسرای 

ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میس��ر نشده 
بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جابرانصاری دادسرای ناحیه 3 بازپرسی 
21 جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر 

اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد.
15567/ م الف

حمید غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352901266 
شماره پرونده: 8809980362001979

شماره بایگانی شعبه: 880910
تاریخ تنظیم: 88/10/12

شاکی: آقای صادق ترکی به نشانی اصفهان، خیابان قائمیه، کوچه وحدت، پالک 68   
متهم: آقای عرفان کریمی به نشانی مجهول المکان

اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص کیفرخواس��ت صادره علیه آقای عرفان کریمی ]مجهول المکان[ دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو حس��ب ش��کایت آقای صادق ترکی، دادگاه با توجه به ش��کایت ش��اکی، گواهی پزشکی 
قانونی، شهادت شهود و توجهًا نظر به عدم حضور متهم و ارائه دفاع مؤثر جهت برائت خویش بزه انتسابی 
را نسبت به متهم محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 294، 480، 481 تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسالمی متهم را از جهت جنبه خصوصی بزه موصوف به پرداخت  1    دیه کامل مرد مسلمان بابت بریدگی 
بازوی راست در حد دامیه و از جهت جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید، رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت 

روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
15524/ م الف

شفیع زاده - دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

الوحده امارات حریف ذوب آهن 
شد. تیم الوحده امارات با برتری مقابل 
»چرچیل برادرز« هند جواز حضور در 
مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ 
قهرمانان باشگاه های آسیا را به دست 
آورد. به گزارش مهر، در آخرین دیدار 
از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در 
منطقه غرب ق��اره تیم فوتبال الوحده 
امارات در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی 
به مصاف چرچیل برادرز هند رفت و 
توانست با برتری 5 بر2 مقابل این تیم 
ش��انس حضور در جمع 32 تیم برتر 
باشگاهی قاره کهن را کسب کند. برای 
تیم الوحده در این دیدار فرناندو بایانو 
)45 و 65(، محم��ود خمی��س )46(، 
عبدالرحیم جمعه )64( و اس��ماعیل 

مطر )84( گلزنی کردند و گل های تیم 
چرچیل برادرز نیز توس��ط ایتو دان و 
لیهارونگ بام سینگ به ترتیب در دقایق 
36 و 77 به ثمر رسید. بدین ترتیب تیم 
الوحده امارات در گروه B مس��ابقات 
فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
با تیم های ذوب آه��ن ایران، االتحاد 
عربستان و بنیادکار ازبکستان رقابت 
خواهد کرد. با صعود تیم های الوحده 
امارات و آرمدفورس سنگاپور ترکیب 
و گروه بندی 32 تیم حاضر در مرحله 
گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان 

آسیا به شرح زیر درآمد:
:A گروه

االهل��ی عربس��تان، الغرافه قطر، 
الجزیره امارات و استقالل ایران

:B گروه
ذوب آهن ایران، االتحاد عربستان، 

بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات
:C گروه

العی��ن ام��ارات، س��پاهان ایران، 
الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان

:D گروه
الس��د قطر، االهلی امارات، مس 

کرمان و الهالل عربستان 
:E گروه

س��ئونگنام کره جنوبی، ملبورن 
ویکتوری اس��ترالیا، بیجینگ چین و 

کاوازاکی فرونتال ژاپن
:F گروه

کاش��یما آنتلرز ژاپن، جئونبوک 
موتورز کره جنوبی، پرس��یپورا جایا 

اندونزی و چانگچون یاتای چین
:G گروه

هینان چی��ن، گامب��ااوزاکا ژاپن، 
س��وون سامس��ونگ بلووینگ��ز کره 

جنوبی و آرمد فورس سنگاپور
:H گروه

آدالید یونایتد استرالیا، شاندونگ 
چین، قهرم��ان جام حذف��ی ژاپن و 

پوهانگ کره جنوبی.
همچون دوره گذشته در فصل 
2010 لی��گ قهرمان��ان آس��یا نیز 
کشورهای ایران، عربستان، امارات، 
چی��ن، ک��ره جنوب��ی و ژاپ��ن )4 
سهمیه(، قطر، ازبکستان و استرالیا 
)2 س��همیه(، اندونزی و سنگاپور 

)یک سهمیه( خواهند داشت.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: 
نباید تیم های کوچک را دست کم گرفت. 
رس��ول کربکندی در گفتگو با ایسنا، با 
مثبت ارزیابی کردن شرایط تیم صبا پیش 
از دیدار با فوالد نوین در جام حذفی اظهار 
کرد: با بازی خوبی که در مقابل ذوب آهن 
انجام دادیم حاال شرایط خوبی داریم. وی 
درباره شرایط تیم فوالد نوین تصریح کرد: 
چند بازی این تیم را دیده و آنالیز کرده ام. 
همیش��ه در جام حذفی تیم های پایین 
دردسرساز می ش��وند، مخصوصاً اگر 

تیم های بزرگ و 
لیگ برتری آنها را 
به حساب نیاورده 
و ق��وی ظاه��ر 
نش��وند. معموالً 
دس��ت  تیم های 
یکی و دومی در 
تیم های  مقاب��ل 
با  برت��ری  لیگ 

انگیزه بازی می کنند. در دنیا هم همیشه 
در جام حذفی به دفعات دیده شد که 

تیم های دسته یکی 
تیم ه��ای بزرگ را 
شکس��ت داده اند. 
در یک ب��ازی هر 
ممک��ن  اتفاق��ی 
اس��ت رخ ده��د. 
وی اف��زود: صب��ا 
با ترکی��ب اصلی 
به می��دان می رود. 
کس��ب سهمیه آسیا و رفتن به رقابت 
آس��یایی می تواند انگیزه مهمی برای 

تمام تیم ها باشد. جام حذفی میانبری 
است برای کسب سهمیه آسیا و تیمی 
که نتوانسته در 34 هفته سهمیه کسب 
کند می تواند با 4-5 بازی موفق شود. 
هر چند در این موفقیت شرایط میزبانی 
و قرعه نیز دخیل هستند.کربکندی در 
پایان گفت: در صورت شکست فوالد 
نوین در قم به مصاف سپاهان خواهیم 
رفت. ما در بازی های اخیر با سپاهان 
و ذوب آهن نشان دادیم تیم هماهنگی 

هستیم و شانس قهرمانی داریم.

دایی میثم بائو را در اختیار باشگاه پرسپولیس 
قرار داد

  کامرانی فر برای قضاوت در جام جهانی 2010 
انتخاب شد

رأی کمیته انضباطی در مورد تخلفات دربی6۸

ف�والد ماه�ان س�پاهان میزبان شایس�ته اولی�ن دوره 
مس�ابقات فوتس�ال جام باشگاههای آس�یا در اصفهان

اختصاص درآمد بلیت فروشی سپاهان- مقاومت 
سپاسی به کمیته امداد حضرت امام)ره(

فوالد مبارکه سپاهان 
نایب قهرمان لیگ تیراندازی 

جانبازان و معلوالن ایران
ف��والد مبارکه س��پاهان اصفهان نای��ب قهرمان 
هفتمی��ن دوره لیگ تیران��دازی جانبازان و معلوالن 
کش��ور ش��د. آخرین مرحله این رقابت ها در سالن 
تیران��دازی بعثت تهران برگزار ش��د ک��ه در پایان 
صدرای زی��رآب مازندران با 210 امتی��از به عنوان 
قهرمانی دس��ت پیدا کرد. در این رقابت ها تیم فوالد 
مبارکه س��پاهان با 135 امتیاز دوم شد و خوزستان با 

101 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

سازمان زندان ها قهرمان 
جام استقالل کانون وکالی 

اصفهان شد
تیم فوتسال سازمان زندانهای استان اصفهان مقام 
اول س��ومین دوره از مسابقات جام »استقالل کانون 

وکالی دادگستری اصفهان« را به دست آورد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی کان��ون وکالی 
دادگس��تری منطقه اصفهان در ای��ن رقابتها که در 
ورزشگاه ملت به پایان رسید، تیم سازمان زندانهای 
اصفه��ان با نتیجه 5 ب��ر 2 تیم نی��روی انتظامی را 
شکس��ت داد و اول شد، نیروی انتظامی دوم و تیم 
کانون وکالی دادگس��تری اصفهان با نتیجه 4 بر 1 
تی��م کانون س��ردفتران را برد و عنوان س��ومی این 

رقابتها را از آن خود کرد.
این رقابتها با حضور ش��ش تیم نیروی انتظامی، 
سازمان زندان ها، کانون وکالی دادگستری اصفهان، 
کانون س��ردفتران، دادگس��تری و دادس��را به شکل 

دوره ای آغاز و جمعه شب گذشته به پایان رسید.

داوران ایرانی مسابقات پروازی 
پلیس های جهان را قضاوت می کنند
آغاز رقابت ها از 26 بهمن 

با حضور ایران
 

توروسکا اردهالی و حمید رضا درود چی دو 
داور بین المللی تیراندازی رشته اهداف پروازی 

ایران برای قضاوت در مسابقات تیراندازی 
پلیس های جهان عازم کویت می شوند. مسئوالن 
برگزاری این مسابقات از این دو داور بین المللی 
ایران خواسته اند برای قضاوت در این رویداد 

ورزشی، عازم کویت شوند. مسئوالن فدراسیون 
کویت میزبان این دوره از مسابقات، پیشتر از 

مسئوالن تیراندازی ایران درخواست کرده بودند تا 
دو تن از داوران بین المللی خود را برای قضاوت 

در این مسابقات معرفی کنند. براساس این 
گزارش، فدراسیون تیراندازی نیز لیست داوران 
واجد شرایط را به مسئوالن برگزاری مسابقات 

ارائه کرد که در نهایت مسئوالن فدراسیون کویت ، 
توروسکا اردهالی و حمید رضا درود چی دو داور 
بین المللی رشته اهداف پروازی ایران را برای 
قضاوت در این رویداد ورزشی دعوت کرده اند.

اعزام تیم تیراندازی پلیس 
ایران به مسابقات جهانی

تیم تیراندازی پلیس ایران در دو بخش مردان و 
زنان عازم رقابت ه��ای تیراندازی پلیس های جهان 
در کویت می شود. به گزارش ایسنا، در این مسابقات 
که از 26 بهمن  تا س��وم اسفند ماه در کویت برگزار 
می ش��ود ، ش��رکت کنندگان در رش��ته های اهداف 
پروازی و ثابت به رقابت با یکدیگر می پردازند. این 
مسابقات در بخش مردان در رشته های تراپ، تراپ 
دوبل، اس��کیت، تپانچه بادی 10 متر ، تپانچه 50 متر 
آزاد، تپانچه 25 متر سنترفایر ، تپانچه 25 متر سرعت، 
تفنگ بادی، تفنگ خفیف 50 متر درازکش و تفنگ 
خفیف سه وضعیت  50 متر برگزار می شود. بانوان 
نیز در رش��ته های تراپ، اس��کیت، تپانچه بادی 10 
متر، تپانچه 25 متر ورزش��ی، تفن��گ بادی 10 متر، 
تفنگ خفیف سه وضعیت و تفنگ خفیف 50 متر با 

یکدیگر مسابقه می دهند.

گروه بندی لیگ قهرمانان آسیا

کربکندی: جام حذفی راه میانبر کسب سهمیه آسیا است

تیم های پایین همیشه دردسر سازند

100

گفتمان موانع خصوصی س��ازی در ورزش از 
دیدگاه کارشناسان خصوصی سازی در حال حاضر، 
جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی در کشورهای در 
حال توسعه به شمار می آید. معنای خصوصی سازی 
تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی است به نحوی 
که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، فضا تغییر کرده 
و ش��رایط بازار بر نحوه کار مؤسس��ه تأثیر گذارد تا 
اینکه انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی مالک 

تصمیم گیری قرار گیرد.
قسمت پنجم

امیر رضا خادم رئیس اس��بق فراکسیون ورزش 
مجلس شورای اس��المی و یکی از مسئوالن  وقت 
رسیدگی به بحث خصوصی سازی ورزش کشور 
عنوان داش��ته که طبق ماده 117، در انتهای برنامه 5 
ساله چهارم، ورزش ایران باید 100درصد به بخش 
غیردولتی واگذار ش��ود. او الزمه انج��ام این کار را 
الگوبرداری از کشورهایی می داند که قبالً این راه را 
رفته اند. به گفته وی خصوصی سازی ورزش کشور 
تا سال 89 باید تمام شود. وی با تأکید بر اینکه اداره 
باشگاههای ورزشی به سمت غیردولتی شدن پیش 
می رود، خاطرنشان کرد: باید راهکار مناسبی برای این 
امر اتخاذ شود. از وظایف دولت است که تا پایان برنامه 
چهارم توسعه ورزش حرفه ای به سمت خودگردانی 
پی��ش رود و ب��ه نوعی عمل کند که باش��گاهها در 
ورزش حرفه ای کامالً از منابع غیردولتی و بر اساس 
سیاستهای باشگاهی و خصوصی اداره شده و نیازمند 
حمایتهای دولتی نباش��ند. مهندس عل��ی آبادی در 
حاشیه همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی در دو سال 
اخیر هیچ واگذاری به بخش خصوصی نداشته است، 
اظهار داش��ت: ما برای حرکت به سمت خصوصی 
سازی، فضاهای ورزشی کشور را از جهت ساعات 
کار مجموعه و هزینه نگهداری به بخش خصوصی 
واگ��ذار کرده ایم. درآمد حاص��ل از واگذاری ها در 
بخش ورزش کش��ور 12 میلیارد تومان در آمد بوده 
است. سازمان تربیت بدنی در اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 تا پایان س��ال 88 هیچ ساخت و ساز 
جدیدی نخواهد داشت. از سال 89 با تمهیداتی چون 
کمک مال��ی و بالعوض و نیز در اختی��ار قراردادن 
زمین های اجاره ای ساخت و سازهای بخش ورزش 
به جز ساختمان های حاکمیتی را به بخش خصوصی 

بهناز میرمطهریان  واگذار خواهیم کرد. 
در مقاله ای با عنوان خصوصی سازی باشگاه ها، آن 

را اهرم��ی برای درآمدزایی عنوان می کند که امروزه 
فوتبال به یک صنعت تبدیل شده است چرا که مثل 
هر صنعت دیگری دارای داده، ستاده و ارزش افزوده 
است. بازیکنان داده فوتبال هستند و ستاده یا خروجی 
آن پول یا اسپانسر است و ارزش افزوده نیز بازیکنان 
هستند. از آنجا که به هر چیزی که فرآیند تبدیل داشته 
باشد می توانیم کلمه صنعت را اطالق کنیم، فوتبال 
نیز یک صنعت به حساب می آید که در بیشتر نقاط 
جهان یکی از قطب های درآمدزایی یک کش��ور به 
حساب می آید. فوتبال ایران اما هم اکنون در ابتدای 
راه صنعتی شدن قرار دارد و در شرایط فعلی بیشتر از 
اینکه یک صنعت درآمدزا باشد، یک ورزش هزینه بر 
است و تا زمانی هم که تا حدی خیال مسئول باشگاه 
از بابت کمک های دولت راحت است مسلماً هیچ 
اقدام��ی در جهت درآمدزایی نخواهند کرد و همین 
مسأله است که باعث شده باشگاه های کشور ما در 
زمینه درآمدزایی هیچ رقابتی با هم نداش��ته باشند و 
همچنان ساکن بمانند. این در حالی است که وقتی 
باشگاهی در جهان تأسیس می شود عالوه بر اینکه 
مسئوالن باشگاه به توسعه ورزشی دقت دارند برای 
کسب منافع اقتصادی نیز فعالیت های چشمگیری 
انجام می دهند و س��عی می کنند با رش��د در یک 
زمینه ورزشی هوادارانی را برای خود جذب کنند و 
سپس از محل فروش بلیت برای ورود به ورزشگاه، 
اجاره فیلمبرداری و عکاسی، تبلیغات تجاری زمین، 
تبلیغات روی لباس ورزشکاران و دریافت مبلغ بابت 
انتقال بازیکنان به باشگاه های دیگر و اقداماتی نظیر 
اینها درآمد کس��ب کنند. به هر حال درآمدزا نبودن 
بزرگ ترین مانع بر س��ر خصوصی سازی است و 
باید با اعتماد به بخش خصوصی و حمایت از طریق 
پرداخت وام های بلندمدت این مشکل برطرف شود 
چ��را که اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم، در 
صورتی که کار به دست بخش خصوصی سپرده شود 
خود به خود باشگاه ها مجبور به درآمدزایی خواهند 
ش��د. فوتبال با بیش��ترین عالقه مند در میان هزاران 
رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها 
ق��رار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. فوتبال در جهان، 
یک صنعت پولس��از محسوب می شود اما در ایران 
یک ورزش هزینه بر است. فوتبال ایران فقط هزینه 
زاست و درآمد کسب نمی کند. باشگاه های ایرانی 
از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی  باالیی 
ندارند. علت اصلی مشکالت فوتبال ایران این است 

که اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درون گرا 
و انحصارگر عمل می کند، نخس��تین قدم در مسیر 
حرفه ای ش��دن باش��گاه های فوتبال ایران، تغییر 
ساختار فعلی آنها است.سازمان تربیت بدنی که قصد 
خصوصی سازی باشگاه های تحت نظارت خود با 
مکانیسم بورس را دارد باید از هم اکنون اقدامات الزم 
را در این زمینه انجام دهد تا در حداقل زمان ممکن 
این باشگاه ها بتوانند وارد بورس شوند و از مزایای 
آن اس��تفاده کنند. در حال حاضر بسیاری باشگاهها 
سردرگم هس��تند و نمی دانند براساس چه اصول و 
مقرراتی باید فعالیتهایشان را پیش ببرند. در تمام دنیا 
بحث درآمدزایی در فوتبال مطرح است، متأسفانه در 
دهه اخیر دول��ت ورزش را دولتی کرده و از حالت 
نظارتی خارج شده است. هزینه ای که هم اکنون در 
ورزش به خصوص فوتبال خرج می شود باید صرف 

زیرساختها شود نه هزینه های جاری. 
خصوصی س��ازی شعار است یا عمل. یکی از 
دالیل مهم عدم بهره وری یا عدم امکان خصوصی 
س��ازی در ورزش را بیشتر می کند مسائل شرعی 
و قانونی است. در غرب بس��یاری از ورزشها دلیل 
س��ودآوری و اهمیت آنها این است که شرط بندی 
در آنها صورت می گیرد که همه اینها در شرع مقدس 
اسالم حرام است. شرط بندی بزرگترین منبع درآمد 
ورزش جهان اس��ت و اصالً اگر شرط بندی نباشد 
ورزش حرفه ای محسوب نمی شود. در مسابقات 
اگر حریف را با روش��های غیرورزشی از میدان بدر 

نکنند اصالً ورزش و مسابقات برگزار نمی شود. 
در ایران به علت عدم ثبات سیاس��ی، اقتصادی، 
رقابت دولت با بخش خصوصی و س��ازوکارهای 
سیاس��ی گروههای مؤثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه 
مالکی��ت خصوصی آن هم از نوع ام��ن و پایدار به 
وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران 
پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده 
اس��ت. در خصوص مس��ائل و مصائب خصوصی 
سازی و موانع خصوصی سازی در ایران باید کالن تر 
اندیشید.  متأسفانه روند تشکیل و انباشت سرمایه که 
اساس و رکن توسعه و رشد اقتصادی است به دالیل 

بسیاری در کشورما کند است. 
ادامه دارد...

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش از دیدگاه کارشناسان

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 / 23 صفر 1431  Monday 8 February 2010ورزشی



روی خط فرهنگ

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

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

5 °

4 °

-10 °

-11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26170  هر گرم طالی 18 عیار
12060 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
280000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
259000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071009دالر امریکا
947955دالر کانادا

13801383یورو
15851595پوند  انگلستان
265268ریال عربستان
34603500دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
حضرت جواد )ع( :

ــتغفار، 2- نرمخویی،  ــت که بنده را به رضوان می رساند: 1- زیادی اس ــه چیز اس س
3- صدقه بسیار دادن.

اجرای کنسرت »سیمین غانم« در تاالر وحدت 

تعدادی از فیلم های جش��نواره 
فیلم فجر امسال فیلم هایی بودند که 
هر یک به دالیلی توانستند »پیشنهاد 
دهنده« باش��ند و برای سینمای سال 
بعد، راهی را بگش��ایند یا شاید هم، 
دری را ببندند تا س��ینماگران بدانند 
که همیش��ه راههای امتحان شده در 
دهه های پیش، ج��واب نمی دهد و 
گاه��ی وقت ها هم آدم به بن بس��ت 
می خ��ورد و باید کوچ��ه را عوض 
کند جهت نوگرایی، درک مخاطب 

یا اصاًل فیلم ساختن. 
ــه رنگ ارغوان: فیلم در  1- ب
محاق نمایش مانده ابراهیم حاتمی کیا 
باالخره به نمایش در آمد. گفته شد 
ممکن است بخش هایی از آن حذف 
شود اما آن س��کانس اقدام به »خود 
اعدامی« ش��خصیت مح��وری فیلم 
هم، سرجایش ماند و کسانی تعریف 
کردند از آن )در همه رده ها و مناسب 
و جایگاه های فرهنگ��ی - هنری - 
سیاسی( و کسانی هم آن را تیری به 
خطا شلیک شده خواندند. واقعیت 
این اس��ت که از زمان ساخته شدن 
»به رنگ ارغوان« و اکران نش��دنش 
تا امروز الاقل 50 فیلم س��ینمایی و 
تلویزیونی درباره مأم��وران وزارت 
اطالعات ساخته ش��ده که برخی از 
آنها، در پاره ای از لحظاتشان، رویکرد 
غیرمتعارف تری نسبت به موضوعی 
به این حساسی داشته اما نمایش داده 
شده اند بنابراین، بپذیریم دیگر وقتش 
شده بود نسخه ارجینال به نمایش در 

آید!
ــیطان: دو س��الی  2- مقلد ش
به دلیل اینکه بدون پروانه س��اخت، 
ساخته شد دس��ت »افشین صادقی« 
س��ازنده خود را توی پوس��ت گردو 
گذاش��ت و امس��ال دیده شد. یک 
»نوآر بومی« با پیش��نهادهای کارآمد 
برای سینمای ایران، فیلمنامه ای درجه 
یک و منسجم، یک شخصیت منفی 
اعجاب برانگی��ز، کالس بازی باال، 
کارگردانی هوش��مندانه و البته یک 
اس��م بد! به نظرم این اسم برای این 
انتخاب شد که شخصیت منفی فیلم 
با بازی چشمگیر »اصغر همت« آنقدر 
جذاب اس��ت که همه فیلم را به نفع 
خودش مصادره کرده و انتخاب نامی 

دیگر برای اثر، البد می توانست موقع 
صدور مجوز اکران، شبهه انگیز باشد 

که حاال خدا را شکر، نیست!
ــکار: فیلمی که همه  3- آتش
منتظر دیدنش بودند اما در آن حد و 

اندازه ای که تصور می شد، نبود. نقطه 
قوتش فیلمنامه اش بود که آن هم از 

»وحدت« الزم برخوردار نبود یعنی 
مشخص نبود فیلم قرار است کی تمام 
شود و تداوم سکانس ها به »وحدت 
و منط��ق روایی« ارتباطی نداش��ت. 
این س��اخته محس��ن امیریوس��فی، 

شوخی های جذابی داشت یعنی قرار 
نبود ما مثل »شب نش��ینی در جهنم« 

شاهد یک فیلم خنده دار به جای یک 
فیلم کمدی باشیم. 

فیلمس��ازی  ــچ : وقتی  هی  -4
در جشنواره س��ال قبل گل می کند، 
طبیعی اس��ت همه برای دیدن فیلم 
بع��دی اش صف بکش��ند. امس��ال 
عبدالرضا کاهانی بعد از »بیس��ت« با 
»هیچ« آمد و پیش بینی می کنم س��ال 
بع��د با »ده« بیاید! »هیچ« یک کمدی 
مدرنیستی درباره آدمی است که هیچ 
وقت س��یر نمی شود و بنابراین همه 
چیزش از جمله کارش، خانواده اش 
و البته آبرویش را از دس��ت می دهد. 
فیلم دو بخ��ش دارد، در بخش دوم، 
یک خصوصیت عجیب دیگر به این 
ش��خصیت اضافه می ش��ود که او را 

محبوب می کند. 
ب��دن او می تواند هر ش��ش ماه، 
یک »کلیه« تولی��د کند و اطرافیانش 
می توانند ای��ن کلی��ه را 35 میلیون 
تومان بفروش��ند. کالس ب��ازی باال 
)مخصوصاً بازی حیرت انگیز مهدی 
هاشمی(، فیلمنامه ای کاماًل منسجم و 
پر از »شوخی های بومی موفق« برای 
یک کمدی بومی موفق، کارگردانی 
غیرمتظاهرانه اما به شدت کارآمد در 
سامان بخشی به س��اختار اثر، از این 
فیلم، کاری به یادماندنی س��اخته با 
این همه، هنوز من »بیست« را ترجیح 
می دهم، ش��اید به ای��ن دلیل موجه 
که »فانتزی« ارائه ش��ده در فیلم، در 
روایت می ماند و به حوزه تصویر و 

زیباشناسی آن، سرایت نمی کند.
ــال به این سال ها:  5- صدس
سامان مقدم فیلمس��از خوبی است، 
یعنی فیلمس��ازی است که کارش را 
بلد اس��ت، در دل سینمای بدنه فیلم 
می س��ازد اما فیلم هایش یک س��ر و 
گ��ردن از آثار همزمان ش��کل گرفته 
در این س��ینما، باالترن��د. او در واقع 
ادامه منطقی کارگردانان »حد واسط« 
دهه پنجاه است مثل »گله« و »جالل 
مقدم« با این همه، همیشه پایان  هایش، 
ی��ا اضاف��ه دارن��د یا ک��م می آورند 
مقابل باقی فیلم یا... مقدم اگر بتواند 
فیلم هایش را درست جمع کند و در 
پایان قصه، صورت مسأله را کوچک 
نکند، آینده ای ماندگار در س��ینمای 

ایران خواهد داشت.

شهرکرد – خیابان ولیعصر شمـــالی – تقاطع شریعتی کد پستی :8816774895  اداره کل بیمه خدمات درمانی استـــان ارسال 
نموده یا با شمــاره تلفن های 6-2252845 یا2225430 اداره روابط عمومی تماس حاصل فـرمائید.

گروه موس��یقی غانم به سرپرستی سیمین غانم 
)ویژه بانوان(، از 27 بهمن ماه، ساعت 15، به مدت 
چه��ار روز در تاالر وحدت روی صحنه می رود. 
در کنسرت سیمین غانم که با همکاری بنیاد خیریه 
فیروزنی��ا و بنیاد فرهنگی هن��ری رودکی برگزار 
می ش��ود، قطعات جدیدی از این هنرمند همراه 
با قطعات به یادماندن��ی ای چون »گل گلدون«، 
»آسمان آبی«، »قلک چشات«، »مرد من«، »پرنده« 

و... اجرا می شود.
فریبا جواهری نوازنده پیانو، سارا احمدی نوازنده 
دف، آزاده ش��مس نوازنده ویلن و آرمینا حاجی 
جعفری به عن��وان نوازنده درامز، س��یمین غانم 

خواننده گروه را در این برنامه همراهی می کنند.
کنس��رت موسیقی سیمین غانم در طی سال های 

گذشته معموالً توسط بنیاد خیریه فیروزنیا در تاالر 
وحدت و س��الن های دیگر برگزار می شود و از 
آنجا که همواره مخاطبان زیادی را به دنبال داشته، 
عواید حاصل از این برنامه همیشه برای حمایت از 

زنان بی سرپرست و نیازمند تعلق می گیرد.

مح��ل   ،1334 تول��د:   تاری��خ 
تول��د: ش��هرکرد، تاری��خ ش��هادت: 
1360/10/1، محل ش��هادت: مشهد 
مق��دس، مس��ئولیت: نماین��ده مردم 
شهرکرد در مجلس شورای اسالمی.

از خصوصیات اخالقی شهید:
یکی از خصوصیات خوبی که این 
شهید بزرگوار داشت این بود که پایگاه یا 
به اصطالح پاتوق اصلی خود را مسجد 
محل )مسجد جامع شهرکرد( قرار داده 
بود و هر کس��ی که می خواست با این 
شهید بزرگوار مالقات داشته باشد، در 
وقت نماز خود را به مسجد می رساند. 
ایش��ان هم خود را موظف می دانست 
که همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

خودش را در مسجد متمرکز کند.
مس��جد، پایگاه اصلی ش��هید بود 
و این پیام مهمی اس��ت که ما باید به 

مساجد اهمیت بدهیم و مساجد 
را ب��رای کارهای سیاس��ی و 

اعتقادی خود قرار بدهیم 
که ان شاءاهلل بتوانیم هم 
عبادت کرده باش��یم و 
مان  اجتماعی  امور  هم 
را با استعانت از خداوند 
متعال به نحو احسن به 

انجام برسانیم.

سردار شهید مجتبی استکی

فیلم هایی که در جشنواره خوش درخشیدند
ُگردآفرید اصفهانی)مرضیه طلیعه ُگللو(

به بهانه چاپ  چکامه هایش 

دکتر داودپور: کلیه افراد فاقد دفترچه بیمه که در شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت زندگی می کنند می توانند با پرداخت 50 درصد حق سرانه به مبلغ 420000 ریال به ازای هر نفر تا یک سال از مزایای دفترچه بیمه خدمات درمانی استفاده کنند..

سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد

عملکرد اداره کل بیمه خدمات درمانی استان چهارمحال و بختیاری

وضعیت پوشش بیمه ای 

جمعیت نام شهرستان
شهرستان

جمعیت تحت 
پوشش

318552162928شهرکرد

5919243064کیار

11874566272بروجن

9371067537فارسان

4049337894کوهرنگ

7038165342اردل

179049167707لردگان

880122610744جمع کل

تا پایان آذر ماه 88

هزینه پرداخت شده تا پایان آبان 1388به 
تفکیک صندوق

هزینهنام صندوق

36012169497کارکنان  دولت

5855163243خویش فرمایان

10402830411سایر اقشار

95959240402روستائیان

9403770263بیماران خاص

157633173816جمع کل

همراه با سطح یک روستایی

532تعداد مؤسسات طرف قرارداد

633تعداد بیماران خاص

ــبانه روز  ــامانه تلفنی 1666 در تمام اوقات ش س
جهت تعویض دفترچه های بیمه کارمندان دولت در 
شهر شهرکرد آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز 
می باشد، همچنین با این شماره می توانید نقطه نظرات، 
ــات  ــکایات خود را در مورد مؤسس ــنهادات و ش پیش
درمانی طرف قرارداد و اداره کل بیمه خدمات درمانی 

و ادارات تابعه در شهرستان ها ارائه نمائید.

انتقـادات و پیشنهـــادها ارزنده خود را به آدرس :

www.cb.msio.org.ir

Email:info.cb@msio.org.ir

سازمان بیمه خدمات درمانی
اداره کل بیمه خدمات درمانی
 استان چهار محال بختیاری
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دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 / 23 صفر 1431                ۸ Monday 8 February 2010 فرهنگ و هنر


